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Abstract 

The Swedish Social Democratic Party, Socialdemokraterna, have during the history of the 20
th

 

century led Sweden into a socialistic political path. The direct form of Swedish socialism can 

be described from Gunnar Adler-Karlsson's definition as Functional Socialism. Functional 

Socialism focuses on the Swedish owner system where a fragmented owner structure is the 

center of the ideology. Social Functionalism declares that the state is a major player, both in 

the public arena and in the market system. The states prior purpose in the market system is to 

function as a controlling actor; the economic system needs the state to function at its best 

potential for the citizens.  

The housing policy is of fundamental importance of the Swedish Social Democratic Party and 

its Functional Socialism.  The Social Democratic Party developed numerous socialistic ideas 

during the 20
th

 century, for an example the planned economy system, Planhushållningen, and 

the public housing project, Miljonprogrammet, during 1960. The public housing project 

produced a strong local government role in the housing policy with municipal housing 

companies that dominated the housing market.  

How is the Social Democratic Party running its housing policy today?  In the 1990s, several 

reforms of the Swedish form of ownership where made. Several state monopolies were 

abolished and became privatized. Housing policy is nevertheless an important symbolic heart 

of social democracy – therefore; how, and furthermore, has it changed? This study aims to 

examine the ideological direction of the Social Democratic Party and its housing policy 

during the years 1994-2011. 

The Surveys research question is; has the Social Democratic Party Housing Policy debate in 

the parliament during 1994-2011 undergone an ideological change in direction from 

functional socialism towards social liberalism?  

The study shows that the Socialist housing policy debate is still dominated by Functional 

Socialist values and ideas. Elements of market adjustment has been incorporated but has 

returned towards, during the right-wing government, a more traditional function of socialist 

ideology.  

Nyckelord: 

Socialdemokraterna, Bostadspolitik, Funktionssocialism, Socialliberalism,   
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1 Inledning 

 

Den traditionella svenska bostadspolitiken är stöpt ur tankarna från Folkhemmet och dess 

socialdemokratiska influenser. Statsminister Per-Albin Hansson myntade begreppet 

”Folkhemmet” under 1920-talets slutskede. Folkhemmet skulle ses som en åtråvärd svensk 

framtid där var svensk var jämlik, hade tak över huvudet och ett återkommande lönekuvert i 

slutet av månaden.
1
 

Under denna tidsperiod och fram till andra världskrigets slut bodde en stor del av den svenska 

befolkningen under mycket dåliga förhållanden. Den allmänna trångboddheten, synnerhet i 

storstäderna, var stor och flera lägenhetskomplex var inte utrustade med kylskåp, konstant 

elförsörjning och tillräcklig värmetillförsel. För att motarbeta denna situation beslöt riksdagen 

att initiera Miljonprogrammet. Miljonprogrammet sjösattes under 1960-talet och hade som 

primärsyfte att husera den vanliga svensken. Trångboddheten var numera ett allvarligt 

bekymmer och standarden på boendet skulle moderniseras.  

Ur Miljonprogrammet reste sig de kommunala allmännyttiga bolag som underhöll, 

tillhandahöll och ägde de hyresrättskomplex som byggts. Somliga av dessa allmännyttiga 

bolag finns idag fortfarande kvar, likt många hus som byggdes under Miljonprogrammet. Den 

svenska solidariska tanken som folkhemmet innebar kan med hjälp Miljonprogrammet 

konkretiseras och iakttas. Svensken skulle, med staten som fadersgestalt, växa upp under 

likartade förhållanden och med en dräglig tillvaro. De allmännyttiga hyresrätterna kan tolkas 

som produkt av Folkhemmets genomförande och en svunnen tid där solidaritet och jämlikhet 

var fundamentala nyckelord. Folkhemmet är också en direkt följd av en aktiv 

socialdemokratisk politik där den starka staten tillhandahåller villkor och resurser till 

befolkningen.
2
  

Den 1 maj, 2007 upphörde tillståndsplikten (stopplagen) att gälla – den lag som reglerade 

kommunala försäljningar av allmännyttiga lägenheter av den borgerliga regeringen. Det är 

numera upp till var kommun att själva bestämma huruvida allmännyttan skall bedrivas eller 

ej, om den skall privatiseras eller fortsättas att drivas i kommunal regi. Det är en politik som 

                                                 
1
 Birgersson 2008 

2
 Larsson 2008, sid 13 
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för Sverige mot en mer individualiserad bostadsmarknad där det är upp till medborgaren, 

individen, att finna bostad. Folkhemmet stod för en annan typ av boendesituation, en situation 

som syftade till att främja den samhällsenliga bostadsmarknaden – inte den individuella.  

I och med lagändringen den 1 maj, 2007 kan det konstateras att den traditionella 

bostadspolitiken är förpassad till historien. Vägen till lagändringen 2007 är emellertid kantad 

av socialdemokratiska reformer av allmännyttan och skall således inte per automatik 

tillskrivas den borgerliga politiken. Utgångspunkten i denna uppsats är att undersöka om 

socialdemokratin gjort en bostadspolitisk ideologisk resa, om den dåvarande 

folkhemspolitiken är frångången för att fokusera på en mer marknadsinriktad bostadspolitik.   

 

1.1 Problemformulering 

Socialdemokratin har styrt Sverige under 1900-talet med fokus på jämlikhet och solidaritet. 

Dessa faktorer har genomsyrat den inhemska politiken. Sjukvård, äldreomsorg och bostäder är 

fundamentala välfärdsvariabler och har således också varit en stor del i den 

socialdemokratiska politiken. Bostadspolitiken kan iakttas och konkretiseras vid beaktning av 

Miljonprojektsfastigheter, fokus på hyresrätter har traditionellt sett varit i fokus och en stark 

central stat har varit idealtypen. 

Den moderna socialdemokratin hävdar fortfarande att folkhemsidealet med solidaritet, 

klassbekämpning och planhushållning är ett starkt återkommande begrepp i dess politik. 

Problemområdet är emellertid hur detta återspeglas inom den socialdemokratiska 

bostadspolitiken, som uppenbarligen har behandlat förändringar inom bostadsfrågan. 

Undersökningsområdet motiveras till riksdagens debattforum där socialdemokratiska 

politikers uttalanden analyseras via en idé- och ideologianalys.  

 

1.2 Syfte och forskningsfrågor 

Studiens syfte är att undersöka i vilken ideologisk riktning som den socialdemokratiska 

bostadspolitiska har positionerat sig under åren 1994-2011.  

Huruvida den socialdemokratiska debatten generellt är av traditionell solidarisk karaktär, att 

staten fortfarande är en centralpunkt och att marknaden kommer i andra hand, är inte denna 

uppsats syfte, utan att undersöka om den socialdemokratiska bostadspolitiska debatt 
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ideologiskt förändrats. Det kan emellertid konstateras att socialdemokratin genomförde 

omfattande reformer under 1990-talet. Jag har således utformat en hypotes som syftar till att 

underlätta studiens genomförande då den agerar som referenspunkt i undersökningen; 

Socialdemokratins traditionella ideologiska folkhemsbostadspolitik har övergivits för att 

fokusera mot en mer marknadsinriktad modell. Hypotesens falsifiering/bifallning presenteras i 

studiens analysdel. Hypotesen genererar även ett mer avgränsat svar på studiens 

forskningsfråga, detta har eftertraktats då ett mer direkt svar på forskningsfrågan eftersökts.  

Den övergripande forskningsfrågan är: 

 Har den socialdemokratiska bostadspolitiska riksdagsdebatten under 1994-2011 

genomgått en ideologisk förändring i riktning från funktionssocialism mot 

socialliberalism? 

Den övergripande forskningsfrågan kommer att besvaras med hjälp av mer preciserade 

underfrågor:  

 Vilka resonemang förs i den socialdemokratiska bostadspolitiken i fråga om 

folkhemsbostadsidén i debattforumet i riksdagen? 

 

 Vilka ideologiska förankringar finns det i de uttalade socialdemokratiska 

debatterna i riksdagen? 

 

1.3 Metodredovisning 

Undersökningen är grundad i en kvalitativ textanalys där en idé- och ideologianalys 

tillämpats. Det finns flertalet olika inriktningar inom det idé- och ideologianalytiska fältet, jag 

har valt en innehållslig idéanalys.  

Ett naturligt ställningstagande i denna beskrivande undersökning är att kunna besvara om den 

socialdemokratiska bostadspolitiska riksdagsdebatten ideologiskt skiftat. Syftet är att uttyda 

huvudbegreppen i argumentationen.  En innehållslig idéanalys är alltså relativt snarlik en 

traditionell argumentationsanalys.
3
 Faktum är att metoden är baserad på att forskaren bör göra 

en prövning av argumentationen. Primärmålet med innehållslig idéanalys är dock att 

                                                 
3
 Bergström & Boréus 2005, sid 155 
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presentera maximal klarhet när det kommer till debatt
4
 samt att återknyta och rekonstruera 

vilka argument som återgivits i en debatt och identifiera vilka ideologier som är 

underliggande debatten är den vanligaste typen av innehållslig idéanalytiska undersökningar.
5
 

Till min hjälp har jag utformat ett analysschema som ligger till grund för analysen av den 

insamlade mängden material.  

Undersökningen har fokuserats inom välfärds- och socialpolitik. Jag har således utformat 

analysschemat efter nyckelbegrepp där idealtyper kommer att eftersökas; Individuell frihet, 

rättvisa, individ/samhälle och offentligt/privat. Dessa idéer och begrepp kommer att förklaras 

närmare i analysschemaavsnittet i teorikapitlet.
6
 Idealtyperna representerar en form av 

idealtyp av den specifika ideologins ståndpunkt kring ett visst ämne. Ett sådant kan 

exempelvis vara synen på stat kontra marknad där funktionssocialismen ser en stark stat och 

där socialliberalismen förespråkar en ”ömsesidig” koexistens.  

Valet att analysera den socialdemokratiska riksdagsdebatten är motiverat till att jag inte 

identifierat liknande undersökningar samt att riksdagsdebatten bör ses som den högsta 

offentliga instansen där politiken förs. Riksdagsdebatten erbjuder en nyanserad och breddad 

åsiktsformulering där repliker på oväntade resonemang försvaras. Vid en riksdagsdebatt finns 

det enbart ett visst utrymme att förbereda sitt framförande. De grundläggande ideologiska 

åsikterna vid repliker och debatterande som döljs annars av den politiska diskursen (i 

offentliga dokument som motioner, propositioner och partiprogram) är således det som jag 

eftersöker vid analys av riksdagsdebatten.  

En kritik mot valet av datakällan är att det finns personliga och individuella inslag i debatten 

som hypotetiskt inte kan härledas till det officiella partiprogrammet. En enskild debattör kan 

ha personliga åsikter som inte överensstämmer med det resterande partiets ståndpunkt. Detta 

är emellertid en variabel som är eftertraktad och motiverad till just riksdagsdebatten då det 

kan tyda på en förändring – uttalanden är ofta förankrade i en gemensam ståndpunkt.  

En reliabilitetskritik mot den kvalitativa texthållsanalysen är att forskaren på förhand är 

färgad av en förhandsbestämd världsåskådning. Metodens grundprincip är att tolka uttalanden 

för att i sin tur urskilja ideologiskt förankrade motiv. Godtyckliga tolkningar finns således 

med i riskbilden. För att bemöta denna reliabilitetskritik baserar jag min undersökning i 

                                                 
4
 Bergström & Boréus 2005, sid 156 

5
 Bergström & Boréus 2005: 155f 

6
 Se sid 20 
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offentliga dokument och framförallt av citat som presenteras och bifogas som hyperlänkar. 

Studien, och resultatets, replikerbarhet motiveras till hög. Det analysschema som ligger till 

grund för den idé- och ideologianalys som genomförts syftar till att just främja detta. De 

utdrag av riksdagsdebatten som analyserats bifogas i referenslistan, således kan efterföljande 

forskare använda samma metod och samma material och förhoppningsvis komma fram till 

samma resultat. Målet med undersökningen är att den skall vara grundad i faktiska uttalanden 

som har en god validitetsgrund.  

Validiteten motiveras som god. Materialvalet består enbart av primärkällor och riksdagens 

arkiv anses som en legitim källa. Det analysinstrument som föreligger studien är grundat ur 

väl erkända forskares tidigare forskning.
7
 Analysschemat har emellertid anpassats efter min 

undersökning, något som givetvis påverkar validiteten, men jag har strävat efter att följa de 

viktigaste aspekterna i ursprungsundersökningen. Jag är dock av den uppfattningen att min 

teoretiska koppling till analysschemat genererar en god åskådning av de riksdagsdebatter som 

analyserats. Egna kopplingar och värderingar har åsidosatts. Ett steg i denna riktning är den 

hypotes som framtagits. Hypotesen kan ses som en personlig ”uppfattning” som jag strävar att 

objektivt undersöka om huruvida den stämmer eller ej.
8
 

 

1.4 Avgränsning 

Studien kommer att beröra utvalda socialdemokratiska bostadspolitiska debatter från och med 

riksdagsvalen 1994 och 2011. En motivering till detta är att socialdemokratin under denna 

period återtog makten från en borgerlig majoritet 1994, för att sedan förlora den 2006. Det 

finns således en stor möjlighet att den socialdemokratiska bostadspolitiska debatten ändrats 

under undersökningens period. Socialdemokraterna gjorde 2010 sitt sämsta val på nästan 

hundra år och inte bara ratade väljarna, utan även av flera socialdemokratiska företrädare som 

öppet kritiserade den förda politiken.
9
 Även valförlusten 2006 är inkluderat i kommissionens 

presenterande. En förändring av den retoriska bostadspolitiken kan således mycket väl ha ägt 

rum.  

 

                                                 
7
 Se sid 21 

8
 Se sid 50 för presentation av hypotesens resultat 

9
 Socialdemokraterna, Presentation av Kriskommissionens valanalys 2010. 
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1.5 Material 

Det material som har granskats är officiella utdrag ur den Svenska riksdagen mellan åren 

1994 och 2011. Jag har via riksdagens hemsida använt mig av sökfunktionen i 

arkivavdelningen. Här har jag valt att avgränsa sökningen till sökorden ”socialdemokrat + 

folkhemmet + bostadspolitik”. Enbart socialdemokratiska inlägg har analyserats, dock kan det 

förekomma bakgrundsbeskrivningar av andra parters inlägg om det är motiverat. Jag har delat 

upp sökresultaten under tre kategorier; 1994-2000, 2001-2005 och 2006-2011. Detta för att 

underlätta hanteringen vid dokumenten. Den träffbild som sökningen genererat är på cirka 12-

13 sammandrag per tidsperiod och jag har valt att analysera debattprotokoll med över 70 % 

träffvärde av sökorden. Detta har skapat en avgränsad och klar bild över materialet.  

Jag är av den uppfattningen att Internetkällor kritiskt bör granskas. Då denna undersökning 

enbart berör offentliga, statliga dokument vill jag dock hävda att äktheten är förhållandevis 

god. Sökningen av material har skett på riksdagen.se och bör anses som god källa. Studien 

undersöker enbart primärkällor, detta stärker också reliabiliteten.  

 

1.6 Definitioner 

Studien innehåller begrepp som kan tolkas, och uppfattas, på flera olika sätt. Syftet med 

definitionsavsnittet är att skapa större förståelse för återkommande och centrala begrepp i 

undersökningen. Nedan följer en mer tydlig förklaring av återkommande begrepp. 

Folkhemmet: Ett socialdemokratiskt retoriskt uttryck som genomsyrat 

socialdemokratisk grundläggande politik. Ansvarstagande, solidaritet och 

planhushållning är fundamentala nyckelbegrepp. I denna uppsats är det bostadspolitiken 

som är i fokus – hyresrättesrättens plats i samhället och statligt engagemang, 

allmännyttans givna roll som offentligt kontrollerad, ekonomisk direktverkande politik 

som statliga subventioner samt räntebidrag.
10

 

Funktionssocialism: Begrepp myntats av den socialdemokratiska nationalekonomen 

Gunnar Adler-Karlsson 1967 som beskriver den svenska socialdemokratin. 

Ägandeformen är den centrala aspekten. Ägandet är inte något absolut och enhetligt, 

                                                 
10

 Birgersson 2008, sid 3 
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snarare är ägandet uppdelat och kontrolleras av olika aktörer.
11

 Exempel på svenskt 

fragmenterat gemensamt ägande är allemansrätten.
12

 

Planhushållning: Politisk styrning av näringslivets inriktning.
13

 

Socialliberalism: Form av liberalism som fokuserar på individens rättigheter som 

garanteras av staten.
14

 Marknaden är inte alltid det nödvändigaste bästa.
15

 Frihet och 

mänskliga rättigheter prioriteras. 

 

1.7 Teorianknytning 

Val av teoretisk ansats bör motiveras. Jag har valt att använda mig av funktionssocialismen 

och socialliberalismen som teorianknytning. Jag har valt respektive teori då jag är av den 

åsikten att den traditionella socialdemokratiska ideologiska förankringen ligger hand i hand 

med Gunnar Adler-Karlssons funktionssocialistiska teori. Äganderätten är en central 

socialdemokratisk positionering och för den socialdemokratiska bostadspolitiken har en 

socialistisk stark stat varit en drivande idealtyp. Marknaden, som Adler-Karlsson uttrycker 

det, skall tämjas med statligt engagemang och ägande.
16

 Den traditionella socialdemokratiska 

bostadspolitiken kan enligt Birgersson definieras som ett starkt statligt engagemang med 

byggandet av hyresrätter som centralt utgångsläge.
17

 

Den socialliberalistiska teorin är ur ett socialdemokratiskt perspektiv kontroversiell. Under 

1980-talet då nyliberalismen och ”Thatcherism” var ordet på många reformisters läppar kom 

reformer även att implementeras bland de socialdemokratiska leden. Flera traditionellt 

socialdemokratiska områden blev bolagiserade eller avreglerade. Jag har baserat den 

socialdemokratiska socialliberalistiska synsättet ur Urban Lundbergs avhandling; Juvelen i 

kronan: Socialdemokraterna och den allmänna pensionen, där 1990-talets pensionsreform 

agerar som fallstudie för den socialdemokratiska ideologiska förändringen.
18

 Lundberg pekar 

på att den nyliberalistiska vågen under 1980-talet även påverkade den svenska 

socialdemokratin mot ett mer marknadsanpassat system. Som avslutande motivering kan 

                                                 
11

 Jansson 2009 
12

 Se en mer utförligare förklaring på sid 17 
13

 Larsson 2006, sid 88 
14

 Se mer på sid 18-17 
15

 Rosenberg 1999, sid 51 
16

 Adler-Karlsson 1967, sid 22-23 
17

 Birgersson 2008, se avsnitt 2.2.1 sid 10 
18

 Lundberg, 2003 
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Göran Rosenbergs uttalande att ”socialister som förespråkar kapitalism är i regel 

socialliberaler” stå som stöttepelare.
19

 

Jag har även grundat mitt teorival i specifika socialdemokratiska uttalanden och 

tillkännagivanden. I Socialdemokraternas partiprogram 2001 framgår det, svävande, att en 

demokratisk ekonomi 

”står inte i motsats till privat företagande. Den bygger som all modern produktion på att 

produktionskapital måste ge avkastning. Den ser företag och företagsledningar som en av 

många aktörer av betydelse för ekonomin. Den ser marknadsekonomi som en del av det 

ekonomiska livet. Men den tillåter inte att kravet på privat vinst får dominera över alla andra 

intressen och styra samhällets utveckling, och den godtar inte marknaden som norm för sociala 

nyttigheter och för samhällslivet.” 
20

 

Även här är det mycket svårt att uttyda en direkt ideologisk koppling, nästan som att 

socialdemokraterna flyr frågan. Motiveringen till att jag valt funktionssocialism är relativt 

rationell. Den klassiska socialdemokratin är stöpt ur en socialistisk idégrund med ekonomiska 

modeller som planhushållning, men har snarare under efterkrigstiden gått till en mer centrerad 

utgång på den politiska arenan. Även det socialdemokratiska uttalande om den 

socialdemokratiska utvecklingen ligger till grund för motiveringen:  

”Den svenska socialdemokratin lämnade tidigt kraven på omfattande socialiseringar och 

planhushållningar som vägar att genomföra den demokratiska socialismen. I stället var det en 

reglerad marknadsekonomi, en funktionssocialism, som utgjorde socialdemokratins medel att 

uppnå sina mål”
21

 

En uttalad fixerad grund underlättar studiens genomförande. Jag är av den uppfattningen att 

socialdemokratin, likt alla politiska organismer, är i ideologisk rörelse, men vart den 

socialdemokratiska bostadspolitiken är ideologiskt förankrad är en obesvarad fråga. Den 

socialdemokratiska bostadspolitiken är en hjärtefråga för partiet då boendet representerar en 

ideologisk idealtyp med traditionella ideologiska aspekter som hyresrätt kontra bostadsrätt.  

 

                                                 
19

 Rosenberg 1999, sid 49 
20

 Socialdemokraterna, partiprogram 2001 sid19 
21

 Socialdemokraterna Vår ideologi 2007 sid 19 
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1.8 Disposition 

Inledningsvis i kapitel 2, bakgrund, ges en överblick av den svenska historiska 

bostadspolitiken samt en kortare bakgrund till den nuvarande svenska bostadsformen. Detta 

för att skänka läsaren en djupare inblick i hur den svenska bostadspolitiken i praktiken är 

utformad, exempelvis vilken roll staten och kommunen har. I kapitel 3, teoretiskt ramverk, 

presenteras de två ideologierna som är ryggraden i undersökningen. Dessa ställs mot den 

socialdemokratiska riksdagsdebatt som förts i Sverige under åren 1994-2011. Avslutningsvis, 

när läsaren är mer familjär med de två ideologierna, presenteras det analysverktyg som 

framtagits för operationaliseringen av undersökningen. Kapitel 4, Den socialdemokratiska 

debatten, presenteras den empiri och som framtagits med hjälp av analysschemat. I kapitel 5, 

Analys, genomförs en analys av den insamlande mängden empiri. Avslutningsvis i kapitel 6, 

Konklusion, presenteras det slutgiltiga resultatet samt en kortfattad personlig reflektion. 
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2 Bakgrund 

 

Grunden i vårt samhälle är välfärden, och fundamentet till välfärd är boende. Utan ett värdigt 

boende existerar det inte möjligheter och tillfällen för människor att leva ett fungerande liv. 

En bostad som inte erbjuder säkerhet och skydd genererar enbart missnöje och sämre 

livskvalité. Bostaden är en stödjepunkt för välfärden som inte bara erbjuder skydd mot 

omgivning men som också är grunden för ett välmående samhälle: 

”Det är i bostaden barnen tar de första stapplande stegen och möter livets första risker i form av 

varma kastruller och farliga elkontakter. Det är i bostaden som eleverna läser de hemläxor från 

skolan som skapar förutsättningar för ett bra yrkesliv. Det är i bostaden som skiftarbetande och 

andra ska ha den lugn och ro som gör det möjligt att göra en fullgod insats i arbetslivet även nästa 

dag. Och det är i bostadsområdet som de äldre som pensionärer ska känna den trygghet som gör de 

sista åren så gyllene som de bör vara. Det är ingen överdrift att hävda att bostaden är en grundbult 

i ett modernt välfärdssamhälle.” 
22

 

Bostaden är grunden för välfärden i samhället och utan den existerar inte det samhälle vi 

eftersträvar. Bostadspolitiken är en viktig politisk fråga och i många fall då ideologiskt 

förankrad. Den historiska socialdemokratiska bostadspolitiken kan skildras som statscentrerad 

och funktionssocialistiskt. I kapitlet nedan redogörs kortfattat den socialdemokratiska 

bostadspolitiken från 1950-talet och framåt. 

 

2.1 Folkhemsidén 

Nedan följer en kort återgivning av den socialdemokratiska folkhemspolitiken som såg sin 

begynnelse under 1920-talets slutskede. 

Per-Albin Hansson, socialdemokratisk partiledare under 1930-talet kom att införa denna nya 

svenska politiska retoriska kurs. Grundtankarna i folkhemsidén var att den skulle byggas på 

demokrati som fast socialistisk grund och bli ett gott hem för alla. Folkhemsidén innebar att 

den svenska befolkningen skulle ledsagas av en socialdemokratisk styrd stat som strävade 

efter stor sysselsättning och framförallt social trygghet. Planhushållningen var en central 

ekonomisk politik och en centralstark stat som balanserar den kapitalistiska marknaden.
23

 Den 

sociala tryggheten implementerades inom flera områden, så också bostadspolitiken. Under 

                                                 
22

 SABO, Idéprogram. 1997 
23

 Adler-Karlsson 1967:20f 
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1960-talet beslutades det om att bygga bort den bostadsproblematik som Sverige led av.
24

 För 

att genomföra denna byggnation genomfördes uppförandet av fastigheterna genom nya 

produktionsinnovationer som återspeglar den tidesera som projektet startades i. Den 

socialdemokratiska idén om ett socialt tryggt Sverige kom att konkretiseras i och med 

bostadspolitiken där strävan efter att tillhandahålla drägliga bostäder till alla infann sig. 

 

2.2 Svensk bostadspolitik: från 1950 och framåt  

Den svenska bostadspolitiken kan kategoriseras in i tre stora indelningsområden: 1950-1991, 

1991- 2007, samt 2008 och framåt.
25

 Detta avsnitt kan ses som en mer detaljerad bakgrund för 

hur folkhemspolitiken formats och kan ses som en grundläggande referenspunkt i min 

undersökning.  

 

2.2.1 Åren 1950 - 1991 

Efter andra världskriget beslutade Sveriges riksdag att den svenska bostadsmarknaden skulle 

utökas med utbyggnad av hyresrättslägenheter. Det så kallade Miljonprojektet kom till skott 

under 1960-1970-talet och hade som syfte att husera de som inte hade tillgång till drägligt 

boende samt att eliminera den eskalerande bostadskön.
26

 Den svenska regeringen hade också 

andra, essentiella problem att lösa. Den svenska trångboddheten var under efterkrigstiden stor 

och en av de primära anledningarna till att Miljonprogrammet påbörjades var just att bemöta 

den svenska trångboddheten. 1960 uppskattades den svenska trångboddheten vara 43 %. 

Trångboddheten kan oftast ses som att en familj huseras på en allt för liten boyta. Två rum 

och kök var den nya standarden. Allt mindre än två rum och kök ansågs inte vara beboeligt 

för en familj med man, hustru och minst ett barn.
27

 För att minska trångboddheten och höja 

antalet beboeliga kvadratmetrar genomfördes Miljonprogrammet. På denna punkt var 

Miljonprogrammet en framgång och år 1990 var den svenska trångboddheten uppskattad till 

enbart 3 %.
28

  

                                                 
24

 Mer om detta i avsnitt 2.2  
25

 Birgersson 2008: 7ff 
26

 Birgersson 2008, sid 7 
27

 Birgersson 2008: 7f 
28

 Birgersson 2008, sid 8 
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Miljonprogrammet led emellertid finansiella frågetecken, även då som nu var debatten 

huruvida bostäderna skulle finansieras. Det fanns både statligt och privat engagemang och den 

privata sektorn fruktade att de nybildade allmännyttiga bostadsbolagen skulle utgöra en allt 

för stor konkurrens.
29

 

En av de viktigaste förändringarna som gjordes politiskt under denna period för att stimulera 

bostadsbyggandet var att staten övertog en betydande del av ränterisken från byggherrarna.
30

 

Den ekonomiska risken som förknippas med att investera i fastighetsprojekt avmattades och 

således kom det att byggas fler bostäder. 

Den andra viktiga utvecklingen var att staten valde bort att satsa på de så kallade särskilda 

sociala bostäder, i förmån till att satsa på en mer generell och allmän satsning på att höja 

bostadsstandarden för alla. Stödet till ekonomiskt utsatta familjer ökades i syfte till att dessa 

också leva under goda förhållanden. Staten ville med alla tillgängliga medel förhindra att det 

uppstod så kallade andra klassens medborgare.
31

 Ett starkt motiv för denna politik var att 

hejda en segregationsproblematik. Genom att göra hyresrätten mer attraktiv och även erbjuda 

andra former av boende, som bostadsrätter, fick människor en mer fragmenterad 

bostadsmarknad som erbjöd större variation.  

Miljonprogrammet ses ofta som en kvarleva av det solidariska och socialdemokratiska 

samhället där staten erbjuder lägenheter till medborgarna. Hyresrättens vara eller icke vara är 

inte enbart ekonomiskt betingad utan också mycket starkt ideologiskt förankrad, något som 

återkommer i Socialdemokraternas partiprogram. Miljonprogrammets direkta målgrupp var 

under projekttiden den vanliga människan, medelklassen. Sveriges bostadspolitik under denna 

tidsperiod kan inte annat än betraktas som mycket framgångsrik. Sverige gick från att ha varit 

bottenplacerat i förhållande till europeiska bostadsförhållanden, till en topplacering.
32

  

 

2.2.2 Åren 1990 – 2007 

Under 1990-talet skedde stora bostadsreformer. Omfånget av reformerna kan jämföras med 

dem som skedde under 1940-talet där projekt som Miljonprogrammet såg sin begynnelse och 

                                                 
29

 Birgersson 2008, sid 4 
30

 Birgersson 2008, sid 8 
31

 Ibid 
32

 Birgersson 2008, sid 9 
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politik fördes direktverkande beträffande exempelvis bostadsbrist och finansiering.
33

 I början 

av 1990-talet lamslogs Sverige av den ekonomiska lågkonjunktur som drabbade västvärlden. 

Under åren 1990 och 1993 minskade sysselsättningen med 13 procent, eller ca 500 000 

individer. Arbetslösheten steg från 1,7 till 8,3 procent. Den negativa utvecklingen krävde 

förändring. Socialdemokraterna gick mot ett nederlag i riksdagsvalet 1991 och en borgerlig 

regering tog makten med moderaterna i spetsen. Utvecklingen gick heller emellertid inte bra 

trots ny regering – krisen slog hårt. Överskottet på 19 miljarder gick till ett underskott på ca 

210 miljarder kronor 1993.
34

 Förändringar i bostadspolitiken var att vänta. 

En av de stora förändringarna var att det statliga ekonomiska stödet till byggherrarna 

minskade, detta ledde till att vid byggnation var dessa helt exponerade för inflations- och 

ränteförändringar. Således avtrappades också bostadsbyggandet.   

Vid början av riksdagsvalet 1994 ljusnade den ekonomiska marknaden. Ett motstånd mot 

allmännyttan, som var grundat i de brittiska reformpaketen under 1980-talet, började uppstå, 

och den socialdemokratiska regeringen tillsatte en utredning. Resultatet blev att privata 

bostadsföretag numera kunde ansöka om att bli förklarade som allmännyttiga. Det fanns en 

ekonomisk fördel med detta då särreglerna inte återinfördes.
35

 Det infördes även en regel om 

att lägenhetsomvandlingar till bostadsrätter fick genomföras då länsstyrelsen godkänt denna.  

 

2.2.3 Åren 2008 och framåt 

I och med EU-inträdet sker en ny form av inhemsk bostadspolitik. EU har ingen strukturerad 

gemensam bostadspolitik, och enligt subsidiaritetsprincipen åläggs var nation att enligt 

nationella traditioner och seder utforma sin bostadspolitik.  Vid en eventuell konflikt med 

EUs regelverk är emellertid Sverige ålagt att följa dess stadgor och lagar.  Den svenska 

bostadspolitiken måste alltså förändras i takt med att EUs regelverk omskrivs .
36

  

En stor förändring som skett under 2000-talet är avskaffandet av tillståndsplikten, den lag som 

reglerade allmännyttans roll, den 1 maj 2008.
37

 Det är således upp till var kommun att själva 

                                                 
33

 Birgersson 2008, sid 4 
34

 Birgersson 2008, sid 10 
35

 Birgersson 2008, sid 13 
36

 Birgersson 2008, sid 15 
37

 Se sid 14 
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välja om de skall utförsälja allmännyttiga kommunala bolag eller fortsätta driva dem i 

kommunal regi.  

2.3 Allmännyttiga bostadsbolag 

De allmännyttiga bolagen blev en naturlig bolagsform för den nya bostadspolitiken. Ett 

allmännyttigt bostadsbolag är enligt lag (2010:879) ägda av kommunen och skall driva, 

förvalta och främja för hyresrättens befinnande på bostadsmarknaden. Då Miljonprogrammet 

startades skapades också de allmännyttiga bolagen som i sin tur stod för distribuering och 

förvaltning av lägenheterna. På den moderna bostadsmarknaden förfogar många 

allmännyttiga bostadsbolag fortfarande över de forna Miljonprojektslägenheterna, men i och 

med ny lagstiftning och större inflytande för de boende blir allt fler allmännyttiga 

lägenhetskomplex sålda till privata fastighetsbolag. 

Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO), är den intresseorganisationen som 

representerar alla allmännyttiga företag i Sverige. Den allmännyttiga sektorn står för 20 % av 

bostadsmarknaden i Sverige och SABO är den organisation som agerar intresseorganisation 

och samordningsorgan åt de olika bolagen. 

 

2.4 Den kommunala sektorns roll i bostadspolitiken 

De svenska kommunerna har ett stort ansvar vid bostadspolitiken. Det är upp till kommunerna 

att bedriva en politik som genererar bostäder, Under Miljonprogrammet fick kommunerna 

ekonomiskt stöd för att initiera byggandet. Ytterst är det således upp till kommunerna att 

bedriva en lokal bostadspolitik. Den kommunala bostadspolitiken är emellertid kantad av 

regler från flera instanser, både från svensk riksdag och EU. 

Kommunerna i Sverige har till hög grad en stor påverkningsgrad på den lokala politiken. 

Många av samhällets viktigaste frågor behandlas av lokalpolitiker, något som ofta hamnar i 

kölvattnet av den statliga politiken. Det främsta bostadspolitiska organet som kommunen har, 

förutom statsplanering, är äganderätt i det lokala allmännyttiga bostadsföretaget. 

Alla hyresvärdar, inklusive de allmännyttiga bolagen, berörs av Hyreslagen. Denna reglerar 

hur hyran skall sättas i syfte till att bibehålla en statisk marknad och för att stärka 

hyresgästens position. Om hyrorna skulle chockhöjas finns risken att fler hyresgäster inte 

skulle klara av den ekonomiska förändringen, således finns det så kallade 
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besittningsskyddet.
38

 Bruksvärdet är det som prissätter lägenheten. De faktorer som påverkar 

värdet, således också hyran, är tillgång till garage, renoveringsstatus mm. På senare år har det 

geografiska läget fått allt större betydelse och betraktas som den primära utgångsfaktorn för 

prissättning
39

, således blir också geografiskt attraktiva hyresrätter ofta omvandlade till 

bostadsrätter. 

 

2.4.1 Tillståndspliktens avskaffande 

Den 1 juli 2007 avskaffades tillståndsplikten, 2 kap. lagen (2002:102) om allmännyttiga 

bostadsföretag, och det blev fritt fram för kommunerna att själva välja huruvida allmännyttans 

skulle utförsäljas eller ej. Vid initieringen av hävandet av stopplagen uppgav 26 kommuner av 

227 att de skulle förmå medborgarna att söka omvandling av deras hyresrätter.
40

 Innan 

avskaffandet av stopplagen fanns det få möjligheter för kommuner att själva, utan 

länsstyrelsens tillstånd, att utförsälja delar av allmännyttan. Efter avskaffandet av 

tillståndsplikten kan numera kommuner självmant, utan länsstyrelsens tillstånd, sälja delar av 

allmännyttan. Den kommun som flest utförsäljningar skett är Stockholm, således går det att 

uttyda att ett högt marknadsvärde påverkar takten av utförsäljning som i sin tur ger läge att 

ombilda. Andra kommuner har emellertid valt att avvakta. Enbart ett fåtal har valt att helt och 

hållet avveckla hela den kommunala allmännyttan.
41

   

 

 

  

                                                 
38

 Utredningen om allmännyttans villkor. 2008. SOU 2008:38 
39

 Ibid: sid 466 
40

 http://www.dn.se/ekonomi/ombildning-av-hyresratt-inte-alltid-ett-klipp: Hämtad 2011-04-20 
41

 Boverket 2009, sid 7 
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3 Teoretiskt ramverk 

 

I detta avsnitt redovisas de grundläggande teorierna i undersökningen. Först presenteras 

funktionssocialismen och dess huvudspår. Följande delavsnitt handlar om socialliberalismen 

och dess grundtankar. För att besvara forskningsfrågan krävs det en genomgående och 

förklarande teoretisk ramverk. Syftet med detta avsnitt är att beskriva de specifika 

ideologiernas ståndpunkt på de metodologiska nyckelorden frihet, rättvisa, individ/samhälle 

och offentligt/privat.  I slutet av detta kapitel presenteras det analysschema som framtagits ur 

analysen av respektive ideologi. 

 

3.1 Funktionssocialism 

Funktionssocialismen som begrepp myntades 1967 av den socialdemokratiska 

nationalekonomen Gunnar Adler-Karlsson. Enligt Adler-Karlsson har den svenska 

socialdemokratin präglats av en form av mellanting av socialism och kapitalism. Staten, det 

centrala styrorganet med planhushållningspolitik som ekonomisk grundbult, har avvägt hur 

ägandeformen skall se ut. Adler-Karlsson resonerar kring den grundläggande definierande 

teorin för den svenska ekonomiska modellen och finner en slags fusion, eller snarare mix av 

kapitalism och socialism.
42

 Funktionssocialismens primärpunkt är den ekonomiska politiken – 

i synnerhet då ägandeformen. Den socialdemokratiska politiken avsade sig relativt tidigt den 

nära relationen med marxismen och dess planekonomiska modell. Att staten till fullo skulle 

överta all produktion och ägande visade sig vara distanserat. Den svenska socialdemokratiska 

modellen blev snarare en form av mix där kapitalismens avigsidor avreglerades för den 

socialistiska politiken.
43

 Funktionssocialismen bygger till viss grad vidare på den socialistiska 

utgångspunkten att arbetarrörelsen, eller proletariatet, skall överta produktionsmedlen för att 

upprätthålla ett socialistiskt samhälle. Adler-Karlsson menar dock vidare att ägandets 

funktioner är kärnan till samhällets uppbyggande.
44

 En viktig ståndpunkt i den svenska 

politiska vägen mot en funktionssocialistisk stat är att förändringen skett gradvis och inte via 

                                                 
42

 Adler-Karlsson 1967, sid 10 
43

 Jansson 2009 
44

 Adler-Karlsson 1967, sid 38 
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revolution. Att genom våld störta den borgerliga regeringen under 1900-talets tidiga år skulle 

enbart leda till direkt misslyckande med att uppnå en socialisering av produktionsmedlen.
45

 

Funktionssocialismens ägandeform kan förklaras som något icke-enhetligt och ofullständigt. 

Ägandet är snarare fragmenterat och uppdelat i olika funktioner som kontrolleras av olika 

aktörer.
46

 Ett konkret ursvenskt exempel är allemansrätten;
47

 Den privata markägaren besitter 

rätten till att avverka, plantera och sälja den juridiskt ägda skogen. Allmänheten kan 

övernatta, plocka svamp och bär samt röra sig fritt på markägarens mark. Staten reglerar i sin 

tur planteringslagar, fridlyser djur och växter samt beskattar specifika ekonomiska vinster. 

Vem äger egentligen då ”rätten” till skogen och markerna? Den funktionssocialistiska teorin 

definierar det svenska ägandet som fragmenterat och mångfacetterat, något som 

allemansrätten tydligt visar på.
48

  

Ett mer relaterat exempel mot denna uppsats kan härledas till hur den svenska 

fastighetsägandeformen kan se ut. Ur ett obegränsat äganderättssamhälle där kapitalismen är 

dominerande kan en fastighetsägare välja att bo i ett hus, hyra ut huset till vilket pris som 

han/hon bestämmer, disponera fritt över eventuell försäljningsinkomst, vräka hyresgäster utan 

notifikation samt riva eller sälja huset. Den svenska ägarmodellen ser emellertid annorlunda 

ut. En privat fastighetsägare kan bo i huset om han eller hon vill, ägaren kan däremot inte 

sätta vilken hyra som behagas då denna regleras av staten, ägaren kan heller inte disponera en 

eventuell vinst vid försäljning hur som helst eftersom han/hon måste betala en procentuell del 

i skatt till staten, ägaren kan inte riva huset på eget tycke utan måste ha tillstånd av 

kommunen och ägaren kan inte vräka hyresgäster utan motivering då den boende besitter ett 

visst besittningsskydd som staten lagfört.
49

  Enligt Adler-Karlsson är den svenska modellen 

varken av kapitalistiskt eller socialistiskt grund, den svenska modellen består snarare av en  

”selektiv socialisering av vissa av de mest betydelsefulla funktionerna inom den totalitet som 

vi kallar äganderätt”
50

 

Funktionssocialismen kan sammanfattas som en typ av socialism där staten centrerat sitt 

maktutövande till offentliga funktioner som sjukvård, skola och infrastruktur. Adler-Karlsson 

                                                 
45

 Adler-Karlsson 1967, sid 19 
46

 Nilsson 2009 
47

 Allemansrättens vara eller icke-vara är också en i tiden mycket aktuell diskurs. Den så traditionella svenska 

seden är under utredning och kan komma att förändras. Här går att uttyda en framtida konflikt med vem som 

besitter äganderätt, markägaren eller allmänheten. 
48
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menar på att den svenska offentliga interventionen i marknadsgeografin är närmast obefintligt 

då den privata sektorn står för 90 % av de totala produktionsmedlen.
51

  

De två polariserade ideologierna kommunism och kapitalism hävdar frenetiskt att den 

specifika ideologin är mer funktionsduglig än den andra. Adler-Karlsson debatterar om den 

svenska harmonin, att Sverige i sin roll som en socialistisk styrd regering i ett kapitalistiskt 

klimat, lyckats harmonisera balansen mellan stat och marknad.
52

 Den svenska 

funktionssocialismen är ett system som ser fördelar bland flera marknadsåskådningar och som 

bevarat socialismens mål men valt andra medel och verktyg att förverkliga dem än att 

socialisera produktionsmedlen fullt ut.
53

 

 

3.2 Socialliberalism 

Socialliberalismen kan härledas till 1800-talets slutskede och då i synnerhet den engelske 

teoretikern John Stuart Mill. Socialliberalismen tog utgångspunkt i den liberala läran men 

satte den sociala rättvisan i fokus. Ett centralt och återkommande begrepp är att människor 

skall ledas till ett bättre uppehälle genom aktivt statligt engagemang. Det är staten som skall 

se till att den sociala rättvisan fördelas och existerar. Frihet för befolkningen är ur ett liberalt 

synsätt den primära värderingen, om än poängen på att staten skall tillhandahålla 

välfärdstjänster. Det är här som den största skillnaden mellan socialliberalism och traditionell 

liberalism infinner sig. Socialliberalismen förespråkar total individuell frihet i samkoexistens 

med en handlingskraftig statsapparat. Liberalismen förordar total individuell frihet, alltså att 

staten skall ifrånsäga sig all onödig intervention i medborgarnas liv. Problematiken 

uppenbarar sig; hur kan staten bibehålla en handlingskraftig verksamhet som samtidigt inte 

kränker de individuella rättigheterna? 
54

 Socialliberalismens svar på denna problematik är att 

politiken aldrig är statisk. Således skall också staten växla mellan starka och svaga 

interventioner. I specifika samhällsnyttiga frågor, som bostadspolitiken, skall staten 

intervenera i viss mån – i detta fall för att stärka och skydda rättvisa och frihet.
55

 

                                                 
51

 Adler-Karlsson 1967:24f. Det skall naturligtvis påpekas att Adler-Larssons konklusioner är hänvisade till 

Sverige under 1960-talet och inte i 2000-talets Sverige. Däremot kan de tydas som en riktlinje för hur svensk stat 

intervenerar i den fria marknaden.  
52
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Ur ett rättviseperspektiv skiljer sig socialliberalismen sig relativt stort från den klassiska 

liberalismen. Fördelningspolitiken är en centralpost i den socialliberalistiska ideologin. För att 

fler människor skall kunna ta del av en nations välfärd krävs det större skatteunderlag och 

distribuering över folket. Rättvisesynen är grundad i att människor bör ges samma möjlighet. 

De individer som är i en utsatt position bör således få hjälp och stöd av staten, i olika former. 

Resursfördelningen är en aktiv politisk process som staten bör ha som centraluppgift. En 

decentraliseringspolitik är av socialliberalister positivt. Fokus på en mer lokal politik där 

frihetsidealet är som viktigast då människor kan utfärda en mer närmare politik.
56

  

Socialliberalismens människosyn är uppbyggd kring idén om att människan bör ses som en 

autonom och fri varelse. Detta har varit en stark liberalisk åsikt sen ideologin skapades.
57

 

Människan och individen besitter förmågan att utvecklas och skall således ha den fria rätt att 

själv styra över denna förmåga. En stor skillnad är exempelvis konservatismen där det sociala 

samhället ställs i fokus över individen. Socialliberalismen förespråkar individualism – genom 

statligt engagemang. 

Som en påbyggnad av människosynen är individ- och samhällsåskådningen också fokuserad 

på individens rätt i samhället. Individen är statens viktigaste enhet. Staten är till för att främja 

individen. Skillnaden från liberalismen är emellertid att staten har ett ansvar mot individen. 

Staten kan via samhällsinstitutioner kontrollera individen i syfte till att fördela resurser över 

olika samhällsskikt. Gränsdragningen var statligt engagemang startar och slutar är svår att 

uttyda.
58

 

Förutom individuell frihet är det mellan offentligt och privat styre som skiljer 

socialliberalismen och nyliberalismen åt. Här går också diskursen om bostadsfrågan att 

uttyda, om staten eller näringslivet skall tillhandahålla bostäder. Socialliberalismen 

förespråkar att en begränsad offentlig skattefinansierad verksamhet är en lämplig 

välfärdslösning åt medborgarna. Grundtanken med detta är att generera en så bra 

startmöjlighet, att alla får likartade villkor i starten av sitt liv. Staten, med hjälp av 

skatteintäkter, bedriver välfärdsutövandet och arbetar inte i vinstdrivande syfte. Den naturliga 

teoretiska utvecklingen blir således att fler individer får samma möjlighet, även utsatta 

grupper. I en vinstdrivande och privat styrd verksamhet finns det en större risk att utsatta 
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sociala grupper får sämre möjligheter. Klassklyftor och orättvisa är negativa konsekvenser av 

detta. 
59

  

Individen i socialliberalismen är central, som i den klassiska liberala läran.
60

 Det går 

emellertid att uttyda en annan syn på människan som sådan ur liberalismen och 

socialliberalismen. Den individuella rättigheten, enligt socialliberalismen, främjas genom 

aktivt statligt engagemang. Staten skall stötta utsatta individer som befinner sig i svåra 

situationer, just för att de inte skall försätta sig i en oönskad relation till andra.  

 

3.3 Sammanfattning 

Syftet med detta avsnitt har varit att renodla de båda ideologierna för att urskilja idealtyper. 

Det finns uppenbara skillnader då socialdemokratin är just sprungen ur den socialistiska 

ideologin och inte ur en liberalisk lära. En avgörande skillnad är synen på äganderätten. För 

en liberal är äganderätten en fundamental och oinskränkt mänsklig rättighet som ligger till 

grund för det fria och liberala samhället.
61

 För Adler-Karlsson och funktionssocialismen är 

ägandet något fragmenterat, som i ett knippe där olika aktörer delar på äganderätten.
62

 

Socialliberalismens skiljelinjer mellan klassisk liberalism och nyliberalism kan härledas till 

frångången av Laissez-faire – den grundläggande liberalistiska tankegången ”låt bli”.
63

 Staten, 

ur den socialliberalistiska läran, har en skyldighet mot folket som fördelare av tillgångar. Den 

liberala läran har dock en annorlunda syn på hur den individuella friheten skall utformas, 

människan ses som en rationell varelse som har egna motiv och krav. Således skall också 

bostadsvalet härledas till den individuella friheten – det är individen som bestämmer hur hon 

skall bo.  

Att ställa dem mot varandra, i denna studies fall då bostadspolitiken, i syfte till att urskilja en 

förändring av den socialdemokratiska bostadspolitiken är motiverat till den 

avregleringspolitik som socialdemokratin genomfört på många områden.
64

 Den ideologiska 

förändringen inom bostadspolitiken har dock traditionellt förblivit relativt statisk då den 

representerar socialdemokratins främsta bastion som socialistisk återkoppling, i synnerhet om 
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den jämförs med andra statsfunktioner.
65

 Den socialdemokratiska rörelsen har emellertid 

överlag förändrats sen 1990-talets tidiga recession, frågan är bara åt vilket politiskt 

väderstreck bostadspolitiken skiftat. Teorigenomgången har således genererat en möjlighet att 

testa min hypotes, att 

Socialdemokratins traditionella ideologiska folkhemsbostadspolitik har övergivits 

för att fokusera på en mer marknadsinriktad modell.  

En viktig konstatering för hur de två ideologierna särskiljer sig är den grundläggande synen 

på marknadens roll i bostadspolitiken som sådan. En liberal kan argumentera för att specifika 

regler skall finnas för att marknaden skall fungera så optimalt som möjligt. Socialisten och 

liberalen har dock en tudelad syn på vad som är målet och vad som är medlet; marknaden 

eller politiken? Den ideologiskt korrekta liberalen bör alltid resonera som att politiska 

åtgärder syftar till att underlätta för marknaden, medans en socialist hävdar att marknaden 

visserligen kan användas för ett socialistiskt mål, men att politiken alltid står över 

marknaden.
66

 

En ytterligare central aspekt som de två världsåskådningarna skiljer sig på är den centrala 

staten som en aktör inom den ekonomiska arenan. Den liberala läran är tydlig med att 

marknaden skall agera utan statlig intervention medans socialismen ser ett statligt 

engagemang som självklart. Ur ett funktionssocialistiskt perspektiv bör staten engagera sig på 

marknadsarenan för att agera som en balanserande aktör för att tämja marknaden. Huvudmålet 

är inte det kollektiva ägandet utan snarare att staten via ett visst ägande balanserar det privata 

ägandet i syfte till att skapa en mer harmonisk och tämjd marknadssituation. En liberal bör 

inte se detta som en idealtyp av hur staten kontra marknaden skall se ut. Marknaden är det 

primära för den liberala läran, även om socialliberalismen tillåter statlig intervention för att 

reglera exempelvis konjunkturer.
67
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3.4 Analysverktyg 

Den teoretiska referensramen ligger till grund utifrån den ovanstående genomgången av 

respektive ideologi, funktionssocialism och socialliberalism. Dessa ideologier kommer att 

vara den centrala utgångspunkten i undersökningen där text och tal kommer att granskas i 

specifika offentliga dokument. För att genomföra detta fodras en genomgång av de citat som 

framkommit ur analysen av empirin. Således krävs det analyskategorier. Utvalda delar i teorin 

fungerar som referenspunkter; Individuell frihet, rättvisa, individ/samhälle och 

offentligt/privat.  

Syftet med utformningen med analysschemat är att skapa idealtyper. I den faktiska 

verkligheten är det få renodlade ideologier som praktiskt existerar. Det är snarare en form av 

konsensus som råder. Den svenska politiska strukturen har traditionellt sett varit ideologisk 

motiverad och i synnerhet socialdemokratin. För att besvara studiens syfte, att undersöka om 

socialdemokratin har frångått den traditionella folkhemspolitiken, under den valda 

tidsperioden, utifrån ett funktionssocialistiskt perspektiv mot ett socialliberalistiskt, har jag 

framtagit ett analysschema. Jag har valt att använda delar av en befintlig undersökning och 

dess analysschema som grund.
68

 

De centrala idealtyperna i undersölningen, individuell frihet, rättvisa, individ/samhälle och 

offentligt/privat har sitt ursprung ur Bergströms och Boréus undersökning. Jag har emellertid 

valt att specialanpassa de referenspunkter som belyser min studie, detta för att generera en 

hög penetration av den socialdemokratiska bostadspolitiska riksdagsdebatten. 

Analysschemat förklarar de två specifika ideologiernas ståndpunkt inom respektive idealtyp. 

Idealtyperna presenteras i den vänstra kolumnen och följs av de två ideologierna. Den 

åsiktscentrering som åskådliggörs av ideologierna i analysschemat ligger till grund på den 

teoretiska presentationen ovan.  
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Figur 1 Analysschema 
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4 Den Socialdemokratiska debatten 1994-2011 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om socialdemokratin har frångått den traditionella 

folkhemsbostadspolitiken, under den valda tidsperioden, utifrån ett funktionssocialistiskt 

perspektiv mot ett socialliberalt. Som framförts tidigare har de valda ideologierna motiverats 

och ett analysschema har framställts. I detta avsnitt kommer det empiriska material, den 

offentliga riksdagsdebatt som förts av socialdemokratiska politiker under perioden 1994-

2011att presenteras.  

 

4.1 Debatten åren 1994-2000 

Dagens bostadspolitiska debatt handlar ofta om segregation, dels klassegregation men också 

etnicitet tillhörighet. Segregationen under denna tidsperiod, var som nu, fokuserad på utsatta 

områden, oftast då Miljonprojektsområden. Även den kommunala allmännyttan kommenteras, 

då ur en positiv vinkling där allmännyttan ses som det starkaste verktyget för staten. 

Argumentet är att den kommunala allmännyttan fortfarande är en viktig del, men samtidigt 

som dörren är öppen för privata aktörer.  

 

4.1.1 Segregation 

En återkommande diskussion är att den socialdemokratiska bostadspolitikens primärmål är att 

bekämpa segregationen: 

”Tillsätt en sektorsövergripande segregationskommission som skall ligga till grund för 

kraftfulla insatser på flera parallella områden i syfte att minska klyftorna i samhället för ett 

jämlikare och mer rättvist Sverige! Det är inte helt lätt att över huvud taget måla upp en 

entydig bild över vad begreppet segregation egentligen är. För mig är det en definition av 

känslan som uppstår av det faktum att människor på nytt delas in i nygamla klasser, att svensk 

fördelningspolitik behöver moderniseras och att det för detta krävs en aktiv politik.”
 69

 

Den socialdemokratiska argumentation som förs är av solidarisk och traditionell 

konkretiserande politisk modell. I anförandet är fokuset på samhällsintegration som ett statligt 
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engagemang. Staten skall med resurser och utredningar finna en lösning på den ökade 

segregationen som vid tiden var utbredd i miljonprojektsområdena. Definitionen av just 

segregation är svår att precisera, men uttalande tyder på att debattören härleder till att den 

nuvarande politiken inte fungera och leder till ökad klassegregation. En direkt lösning för att 

bemöta den negativa segregationstrenden i miljonprojektsområdena är enligt debattören att 

fokusera på integreringsinsatser som att förlägga lärovärk, i detta fall Stockholms universitet, 

till utsatta områden:  

”[…]Satsa på högskoleutbildning i nivå med ett helt nytt universitet. Förlägg det till 

Stockholms läns södra delar med centrum i Novum, Huddinge, och låt utbildningarna som 

ligger i kommunerna Haninge, Botkyrka och Södertälje fortsätta att utvecklas. Var annars, om 

inte mitt ibland miljonprogrammets höga hus, är det rätta stället att utveckla tankar och 

forskning kring de s.k. livsvetenskaperna - medicin, hälsa, ekologi, information och 

kommunikation. Detta är vi skyldiga att göra på samma sätt som vi är skyldiga att tillsätta en 

övergripande kommission som under denna mandatperiod lägger fram förslag för att motverka 

segregationen.”
70

 

Skyldigheten som den socialdemokratiska debattören förs mot den samhällsliga förpliktelse 

som finns mot medborgaren. Segregationen ökar enligt socialdemokraterna och en lösning på 

problemet är att decentralisera. Fokus på offentligt styrd skola är allmänt socialdemokratiskt 

vedertaget,
 71

 därför är tanken om att belägga ett läroverk i Stockholmsförorterna en tydlig 

statlig åtgärd. Ur ett folkhemsbostadspolitiskt perspektiv där miljonprojektsområden skulle 

husera bibliotek, vårdcentral och affärer är det ett logiskt förslag att förlägga läroverk utanför 

statsmurarna.  

 

4.1.2 Kommunala bostadsbolag 

Fokus på segregationspolitik och utlokalisering är som ovan debatterat och återkommande i 

debatten. Ett annat perspektiv på segregationsproblematiken som sådan är huruvida de 

kommunala bostadsföretagen skall bedrivas i offentlig eller privat regi och de respektive 

fördelarna som finns:  

”[…]Vi besökte bl.a. Malmö kommunala bostadsföretag, och vi fick se vilka åtgärder man där 

vidtar för att på många fina och lovvärda sätt försöka ta sig an stadsdelen Rosengård och 
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förändra den bild av stadsdelen som är spridd över landet. På andra sidan gatan fanns en privat 

fastighetsägare som hade ägnat sig åt utsugning av hyror och skaffat pengar från kommunen 

för att kunna spekulera i affärerna, och sedan gick man i konkurs. Det finns i verkligheten, Stig 

Grauers, naturligtvis både goda och dåliga kommunala bostadsföretag, och det finns goda och 

dåliga privata bostadsföretag. Jag vill ändå hävda att de flesta av de kommunala 

bostadsföretagen sköts på ett väldigt bra sätt. Sedan handlar det naturligtvis om hur de som bor 

i de här bostäderna i framtiden skall kunna få ett ökat inflytande, vilket Erling Bager var inne 

på. Det kanske t.o.m. kommer att handla om att de boende får del av ägandet i de här 

företagen.” 
72

 

I anförandet av den socialdemokratiska debattören infinner sig ett starkt misstycke mot att 

privatisera bostadsbolag. Uttryck som ”utsugning” och ”spekulation” riktas direkt mot den 

fastighetsägare som bedrivit ”ockerverksamhet”, samtidigt som lovord över det kommunala 

bostadsföretaget uttyds. En stark misstro till en allt för omfattande marknadsanpassad 

bostadsmodell infinner sig då den enbart genererar en negativ bostadssituation för 

hyresgästerna . Samtidigt går det att uttyda en tendens till att främja det privata ägandet då det 

utökade inflytandet är framtida planering. Debattören främjar för individens rätt i 

bostadskollektivet, att de som bor i lägenheterna får äganderätt i de lägenheter som de för 

tillfället bor i. Vad detta innebär är emellertid svårt att uttyda, då de kommunala 

bostadsföretaget ägs av kommunen – alltså av invånarna av staden Malmö.  

Vidare för debattören diskussionen att socialdemokratin gör allt i sin makt att simplifiera och 

skrota krångliga byråkratiska regelverk som försvårar liver för individen. 

”Jag vill från riksdagens talarstol hävda att vår uppgift, oavsett om vi sitter i regering eller 

riksdag eller i Bostadsutredningen, är att försöka skapa så enkla regler som över huvud taget är 

möjligt - jag utgår från att detta också är en av Bostadsutredningens uppgifter. Vi vill inte 

detaljstyra mer än vad som kanske är nödvändigt för att se till att det finns möjligheter till en 

bra handikappanpassning, något som Per Lager var inne på, och att man skall kunna bo på ett 

någorlunda drägligt sätt. Vi har avskräckande exempel på hur s.k. avreglering har gett upphov 

till mycket dåliga bostäder. Men vi skall som sagt inte ha mer regler än vad som är nödvändigt 

för att vi skall få en bra funktion på boendet.” 
73

 

Den socialdemokratiska utgångspunkten är att reglerna som existerar inte är krångliga och 

försvårar för människors liv. Snarare tvärtom, reglerna finns för att underlätta individens liv. 

En fundamental anledning till att strukturera regler och detaljstyrning är för att främja utsatta, 

som i citatet ovan handikappade, och deras tillvaro. Utan dessa regler finns det en risk att 
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denna sociala grupp åsidosätts. Något som socialdemokratin inte vill infinna sig med. 

Kopplingen till fortsatt starkt statligt styre är relativt tydlig i detta påstående, den statliga 

interventionen som existerar är till för individens skull. Staten skall stötta den utsatta och 

finns således som ett centralt socialt skyddsnät.  

Ett mycket ideologiskt anförande är ”avskräckande exempel” av hur avregleringar har 

åsidosatt drägliga livsförhållanden och tagit ifrån individens rätt till en respekterad 

livssituation. Här kritiseras de avregleringar som lett till att privata aktörer kommit in på 

bostadsmarknaden och åsidosatt respekten för den individuella rättigheten. Således finns det 

en misstro till privatisering i allt för stor utsträckning. Samtidigt öppnas en dörr för att inbjuda 

till diskussion av regelverk, det skall inte finnas regler som är onödiga för fokus är att få en 

”bra funktion på boendet”.
74

 

 

4.1.3 Fördelningspolitik 

Skattepolitiken är en stor politisk fråga som är djupt ideologiskt rotad. För den politiska 

diskursen omfattar den ofta tillväxt och relation mellan stat och individ. En för hög skattenivå 

hindrar tillväxt eller bidrar till att fördelningspolitiken blir mer effektiv. I riksdagen under 

denna period debatterar socialdemokratin om huruvida fastighetsskatten skall höjas eller 

sänkas.  

”Det är också så att fastighetsskatten är en del av ett system där avdragsrätten för skuldräntor är 

den andra delen. När man vill avskaffa fastighetsskatten totalt, som Karl-Gösta Svenson nu 

vill, vill man också ta bort avdragsrätten för skuldräntor. Det skapar dramatiska 

fördelningspolitiska effekter på bostadsmarknaden. Vad skall unga barnfamiljer som skall köpa 

sitt första hus eller lägenhet göra om de inte får dra av räntorna?” 
75

 

Den socialdemokratiska debatten om fastighetsskattens viktiga implementering på samhället 

är fördelningsprincipiella. I detta anförande är fokuset på avdragsrätten av skuldräntor som 

påverkas av ett avskaffande av fastighetsskatten. Staten skall fördela resurser och stötta utsatta 

i samhället – i detta fall ekonomiskt utsatta barnfamiljer. Ett tydligt avstånd från att slopa 

fastighetskatten är betonat. En direktverkande skattepolitik är ett sätt för socialdemokratin att 

påverka bostadspolitiken, i det här fallet då avdragsrätt på skuldräntorna.  
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4.1.4 Utförsäljning av allmännyttan 

En av de viktigaste aspekterna i den socialdemokratiska bostadspolitiska debatten är 

allmännyttans självklara plats i samhället. Hyresrättens givna plats i samhället är en grundbult 

i den klassiska folkhemsidén. Kommunala steg att utförsälja och ombilda allmännyttan 

fördöms och kritiseras från socialdemokratiskt håll. 

”Vi behöver bygga fler bostäder, särskilt i tillväxtregionerna. Det vet Carl-Erik Skårman. Jag 

kan beklaga att den majoritet som finns i Stockholms kommun och i övriga moderatstyrda 

kommuner runtom i Stockholm inte har drivit på processen med ett ökat bostadsbyggande i den 

takt som erfordras. Jag kan också beklaga att man i Stockholmsregionen bedriver en 

bostadspolitik som går ut på att sälja ut hela det allmännyttiga bostadsbeståndet och på det 

sättet minskar förutsättningarna för en familj att skaffa sig sin första eller andra bostad. Jag ger 

rådet, Carl-Erik Skårman, att familjen ska ta ett rejält resonemang med Carl Cederschiöld och 

de andra kommunstyrelseordförandena i regionen som inte bedriver en bostadspolitik som 

syftar till ett ökat bostadsbyggande och större möjligheter för människor att också efterfråga 

hyresrätter i Stockholmsregionen.”
76

 

I uttalandet fördöms det moderata kommunala styret i stockholmsregionen, detta för att 

hyresrätten kommer i andra hand. Uttalanden som ”förutsättningar för en familj att skaffa sig 

sin första eller andra bostad”, är direkt kopplat till den negativa aspekten på vad en centrerad 

bostadsrättsmarknad genererar för fördelningspolitik. Hyresrätten skall existera för att 

tillgodose en bostad för dem som exempelvis inte har råd med att köpa en hyresrätt samt fylla 

funktionen som ett ”första alternativ”, för exempelvis unga bostadssökande. Den 

socialdemokratiska debatten tyder på ett negativ och restriktivt angreppssätt mot 

omvandlingar och en allt för omfattande privatisering. De offentliga allmännyttiga 

bostadsföretagen existerar för att balansera bostadsmarknaden. Existerar det inga kommunala 

hyresrätter uppstår en snedförvriden marknadsbild som genererar ett orättvist samhälle. Ett 

statligt medverkande i marknaden främjar en balanserad och tämjd marknadsbild. Således 

skapas det flera olika boendeformer.  
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4.1.5 En ny typ av politisk dagordning 

Den kommunala utförsäljningen kritiseras av socialdemokratin. Istället för att 

bostadspolitiken blir centrerad till stockholmsområdet vill socialdemokraterna hellre se ny typ 

av politisk dagsordning där bostadspolitiken flyttas upp från kommunal till riksdagsnivå.  

”Jag tror att det är nödvändigt för den sociala bostadspolitiken att det finns ett väldigt starkt 

samhälleligt engagemang både på riksnivå och på kommunal nivå, om den sociala 

bostadspolitiken ska få ett reellt innehåll och inte leda till en situation på bostadsmarknaden där 

vi får en utveckling med stora klasskillnader, med dåligt byggande för socialt utsatta hushåll 

och där vissa lämnas på efterkälken”
77

 

Det ”samhällerliga engagemanget” som eftersöks är en klar markering för att öka en mer 

centralstark statsapparat. ”klasskillnader, dåligt byggande” är resultatet av oansvariga 

kommuner. Således fodras en strukturering av det bostadspolitiska systemet och att regler 

förtydligas för att förhindra att människor segregeras och lämnas utanför. En stark 

centralmakt är viktigt för socialdemokratin då det skapar större handlingsutrymme. Ett 

mardrömsscenario är att staten får stå utanför och se på när klasskillnader och segregation 

ökar. Socialdemokratin vill inte se den utvecklingen, den naturliga utvecklingen blir då att öka 

den centrala makten. 

 

4.2 Debatten åren 2001-2005 

Socialdemokratin gick in i 2000-talet i ”politisk halvtid”. Riksdagsvalet 1998 vanns och 

politiken formades för det kommande valet 2002. Som ett steg i den hårdnackade kritiken mot 

att moderaternas politik med marknadsanpassade hyror och avregleringar, fördes en hård 

debatt mot den liberala marknadsåskådningen. Socialdemokrater klappade sig även på bröstet 

med syftet till att understryka partiets lyckade politik. 

”Det var någon som sade att den moderata politiken är ungefär som Jeopardy - man ställer 

frågor - men det enda svaret som Moderaterna har är sänkta skatter. Med sänkta skatter ska de 

lösa alla bekymmer på livets olika områden. Det är det enda svaret som finns. Men så enkelt är 

det naturligtvis inte, därför att vi måste ha in skatter för att kunna göra en omfördelning så att 

människor i landets olika delar får möjligheter till en hygglig standard i sitt boende.” 
78
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Skattepolitiken är en hjärtefråga för socialdemokratin. Ovan kritiseras den moderata linjen 

som förespråkar sänkta skatter. Socialdemokratin står för något helt annat. Det är via skatter 

som omfördelningar sker så att ”människor i landets olika delar får möjligheter till en hygglig 

standard i sitt boende”. Kopplingen till staten som omfördelare av skatteinkomster och starkt 

centralt statligt styrande är traditionellt en central socialdemokratisk skattepolitik. Att tumma 

på statens givna roll i bostadspolitiken är inte aktuell. Staten skall förbli en central 

omfördelare som värnar för individens rätt i samhället.  

4.2.1 Glesbygdens rätt i Sverige 

I riksdagsdebatten är solidaritet en återkommande variabel i den socialdemokratiska politiken. 

Socialdemokraterna rättfärdigar beslutet om att ekonomiskt stöd gavs åt de kommuner som 

drabbats av omfattande utflyttning. 

”[…] den socialdemokratiska regeringen tar som en del av regionalpolitiken ansvar för de 

kommuner som har svårigheter med sina kommunala bostadsföretag, bl.a. på grund av att 

människor flyttar till storstäderna. Vi har naturligtvis ett ansvar för att hela Sverige ska leva.”
79

 

Debattören slår vakt om glesbygden och understryker ansvaret som den socialdemokratiska 

regeringen har gentemot landsbygden. ”Hela Sverige ska leva” formuleras det. Det 

kommunala ägandet i bostadsföretagen är en fundamental stöttepelare för den 

socialdemokratiska politiken. Vidare uttrycks det att 

”Det handlar om solidaritet. Det handlar om att vi måste ställa upp för att ge kommuner i 

glesbygd möjligheter att klara sin verksamhet, vilket hade varit svårt om man inte hade fått det 

här stödet. Detta är en del av vår politik.”
80

 

Staten är viktigt för den enskilda människan. Staten är till för att stötta individen. Det uttrycks 

att ett aktivt ekonomiskt stöd för glesbygdskommunerna är viktigt för att erbjuda möjlighet till 

individen. Omfördelningspolitiken är central för att glesbygden skall överleva. Enligt 

socialdemokraterna är politiken en direkt följd av omfördelningsprincipen då den 

understryker att de individer (samhällen) som är utsatta skall erhålla stöd av den sittande 

centralmakten. För att individen skall ha ett socialt och skyddande nät är det centralt att 

samhället upprätthålls. Samhällen som utkonkurrerats av andra orter skall överleva genom 

ökat statligt anslag, omlokalisering av statliga verksamheter med mera.  
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4.2.2 Vinstmaximering och stopplagen 

Ett klart och tydligt socialdemokratiskt politiskt motiv, som särskiljer sig från högerblocket, 

är att bostadsbyggandet inte nödvändigtvis behöver vara vinstgenererande. Istället att, som 

privata aktörer, enbart fokusera på vinstmaximering och profitering, debatterar 

Socialdemokraterna för andra värdegrunder som statiskt bostadskostnad och goda 

bostadsförhållanden. 

”Inga Berggren sade tidigare att det måste vara lönsamt att bygga. Varför ska det vara det? Det 

är naturligtvis viktigt att det går ihop för de företag som bygger. Men våra utgångspunkter när 

det gäller bostäder handlar om att vi måste se till att de boende har råd att bo i en någorlunda 

bra bostad. Då är det inte profiten som ska styra, utan då är det behovet som ska styra.”
81

 

Uttalandet förankras i den statliga roll som överbeskyddare och hyresnormeringsvakt. 

Socialdemokratin förespråkar ett aktivt skydd för den individuella friheten och dess rättigheter 

genom att normsätta bostadskostnaden. Staten skall tillgodose dem som inte är kapitalstarka 

nog genom att säkerställa en normalnivå inom hyresavtalen. Genom skattefinanser bör 

kommunala allmännyttiga bostadsbolag finansiera byggandet. 

Vidare förs dock uttalandet att en förändring inom bostadsbyggandet är möjligt, syftandes till 

att förbättra. 

”Jag står inte här i talarstolen som socialdemokrat och är nöjd med tillvaron. När man är aktiv 

politiskt handlar det ju om att man vill förändra och förbättra saker. Det är en ständig dialog. 

Den diskussionen för vi inom vårt parti och mellan olika partier. Det är naturligtvis viktigt att 

bryta åsikter och synpunkter mot varandra.”
82

 

Den socialdemokratiska bostadspolitiska diskursen antyder nu att en förändring av politiken 

är av intresse. Debattören understryker att det är ”viktigt att bryta åsikter och synpunkter mot 

varandra”. Hur, när och om en förändring av bostadsbyggnadspolitiken skall införas framgår 

inte, däremot i nästa replik, framgår det att en förändring av den kommunala stopplagen är att 

vänta. 

”Det här handlar inte om något förbud för kommunerna, utan tvärtom att om att det ska finnas 

möjligheter för kommunerna.”
83
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Svaret på frågan att om kommunerna själva skall kunna fatta beslut kring sin egen 

bostadspolitik tyder på en förändring eller mildring av regeringscentrerade regler. Hur, vad 

och när framgår inte men att det klart och tydligt formuleras att det inte skall finnas ”något 

förbud för kommunerna”, tyder på en förändrad linje. Det skall alltså bli lättare för 

kommunerna att själva bestämma över det allmännyttiga bostadsbolag och dess ägandeform. 

Argumentet är förankrat i frihetsdiskursen då det uttrycks att kommunerna själva skall besitta 

”möjligheter”, snarare än ”förbud” och restriktioner.  

 

4.2.3 Bostadsbristen 

Under 2003 saknas det enligt Socialdemokraterna ca 120 000 lägenheter i Sverige. En 

direktverkande politik mot den negativa utvecklingen är att sänka byggmomssänkning – ett 

sätt att använda penningpolitiken som ett styrelsemedel för att stimulera framtida byggnation. 

”För att nå målet krävs det ytterligare insatser. Förutom det investeringsbidrag vi har infört för 

hyresbostäder och studentbostäder kommer vi – som Owe Hellberg väl känner till - att föreslå 

en byggmomssänkning för mindre hyreslägenheter, äldrebostäder och studentbostäder.”
84

 

Syftet med att sänka byggmomssänkningen är att stimulera ett utökat byggande av lägenheter 

– i synnerhet då hyresrättsbostäder. Byggmomssänkningen är alltså riktad mot 

hyreslägenheter och inte exempelvis byggnation av hyresrätter. Fokus på hyresrätter är 

fortfarande ett starkt inslag i den socialdemokratiska bostadspolitiken, genom att simulera 

byggandet av dessa anses segregation dämpas.  Bostadspolitiken ämnar inte enbart att sänka 

byggmomsen, utan har också instiftat ett investeringsbidrag. 

”Vi kommer också att lägga förslag om hyrestak i reglerna om investeringsbidrag”
85

 

Investeringsbidragen är som ovan reglerade av specifika villkor. För att erhålla det statliga 

investeringsbidraget är projektbeställaren tvungen att acceptera de hyrestaksregler som 

medföljer avtalet. Denna föreskrift bidrar med att hyreshus som byggs inte blir orimligt dyra 

att bo i. Samtidigt kan uttalandet ses som en motsägelse då privata byggherrar och 

fastighetsbolag inte kan ta ut en relativt snar vinst på fastigheten som byggts då hyrorna 

tvingas nere på en allt för ”låg” nivå. En ”kall” hand mot den privata sektorn går alltså att 

uttyda. Risken att privata bygg- och fastighetsföretag inte söker investeringsbidraget kan vara 
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överhängande, enligt kritiken från den borgerliga sidan. En snedförvriden marknadssituation 

riskerar att uppstå.  

 

4.2.4 Bostadskostnaden 

Bostadsbristen flankeras av en socialdemokratisk antydan på att boendekostnaderna är för 

höga. En av anledningarna till att det är en bostadsbrist är på grund utav de dyra hyrorna och 

en allt för spekulativ marknad enligt socialdemokraterna. 

”Boendekostnaderna är en fråga vi ofta ställs inför. Varför de ökat så kraftigt? Det finns många 

funderingar kring detta. Bland annat har marknadskrafterna enligt mitt sätt att se fått för stort 

utrymme.”
86

 

Marknadskrafterna är en direkt konkurrent mot den socialdemokratiska bostadsidén. Snarare 

är en mer offentligt kontrollerad bostadsmarknad ett bättre sätt att stabilisera en skenande 

bostadskostnad. Vidare för den socialdemokratiska debatten att  

”Allmännyttan är ett nödvändigt verktyg för att kunna föra en social bostadspolitik och för att 

vi ska kunna göra det möjligt för alla att få en bostad som människor har råd med. Jag blir 

därför upprörd när jag hör företrädare för borgerliga partier tala om att sälja ut allmännyttan 

och skapa en utveckling mot marknadshyror. Med ideologiskt motiverade utförsäljningar av 

allmännyttan förstärks klyftorna i samhället.”
87

 

Genom att främja allmännyttan kommer hyreskostnaderna hållas nere, även den totala 

bostadskostnaden. Socialdemokratin ser allmännyttan som den bäst lämpade instansen för att 

generera en god bostadssituation. Debattören utdömer den borgerliga strävan att skapa en 

marknadsanpassad bostadssituation då den enbart skulle ”förstärka klyftorna i samhället”. 

Längre ner i debatten visar det sig emellertid att samma socialdemokratiska debattör har en 

viss kluven inställning till allmännyttans självklara roll som bostadsdistributör: 

”Vi är inte emot att man i kommunerna säljer allmännyttan i vissa delar. Det har vi aldrig varit 

emot. Men vi säljer inte av ideologiska skäl. Vi säger inte att vi vill bli av med allmännyttan 

och att vi inte ska äga någonting, utan vad vi vill är att man har olika upplåtelseformer. I vissa 

delar av Göteborg har man också sålt, bland annat till Skanska som sedan sålde vidare. Det 
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blev inte bra. Men det finns ju privata fastighetsägare som är bra hyresvärdar. Vi kan inte säga 

att alla privata fastighetsägare är dåliga hyresvärdar. Det gör vi inte.”
88

 

En tydlig socialdemokratisk konflikt uppenbarar sig. I uttalandet innan visades en stor förakt 

och förargelse mot att allmännyttan utförsäljs. Att socialdemokraterna inte skulle sälja ut 

allmännyttan av ”ideologiska skäl” kan ses som en självklarhet. Således bör debattören mena 

på att en ideologisk förändring skett av den socialdemokratiska bostadspolitiken då 

försäljning av allmännyttan, oavsett motiverad bakgrund, förkastats tidigare – av ideologiska 

skäl. En ny socialdemokratisk syn på allmännyttan och marknadssituationen uppenbarar sig. 

 

4.2.5 EUs syn på allmännyttan 

Under 2005 har det uppstått en diskurs i Bryssel om den svenska bostadspolitiken och dess 

modell. Allmännyttan är i direkt konflikt med den konkurrensutsättning som 

intresseorganisationen Fastighetsägarna varskotts Unionen – detta genererar ett missnöje. 

”Först och främst handlar det om att bevara hyreslägenheterna, att verkligen säga nej till 

fortsatta utförsäljningar av denna mycket viktiga beståndsdel i bostadspolitiken. Då handlar det 

också om att våga utveckla allmännyttan och ge allmännyttan en roll som gör att den kan 

finnas kvar i framtiden. Jag tänker då på att mota i grind den anmälan som Fastighetsägarna har 

gjort till EU där man bakvägen försöker komma åt allmännyttan. Detta arbetar regeringen 

emot.”
89

 

Sveriges inträde i den Europeiska Unionen har på många områden fått den svenska nationella 

politiken att förändras, bostadspolitiken har dock fram tills nu varit relativt orört.
90

 En 

socialdemokratisk rädsla infinner sig emellertid att EU via sin överordnande maktinstans skall 

inskränka den svenska allmännyttan. Socialdemokraterna visar på att allmännyttan fortfarande 

är en viktig kugge i bostadspolitiken och att de skall arbeta emot en politisk korrektion mot en 

eventuell EU-överklagan.   

 

4.3 Debatten åren 2006-2011 

Riksdagsvalet 2006 förlorades av socialdemokraterna. Fredrik Reinfeldt och den borgerliga 

Alliansen tog över regeringskontrollen. Även valet 2010 förlorade socialdemokratin och en ny 
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partiledare tog över rodret. Den bostadspolitiska implikationen som regeringsskiftet innebar 

var framförallt att tillståndsplikten avskaffades.
91

 Nu var inte längre allmännyttan i statlig och 

offentlig kontroll. En ny slags marknadsinriktad bostadspolitik var nu i fokus. 

4.3.1 Allmännyttans roll 

Som en direkt följd av regeringsskiftet följde också en ny svensk bostadspolitik. En utredning 

om den svenska bostadspolitiken 
92

 pekar på att en ny marknadssituation för de allmännyttiga 

bostadsföretagen.  

”Lösningen på bostadsbrist är inte marknadshyror eller utförsäljning av allmännyttan. 

Lösningen är enligt min mening att vi ska bygga och bygga mer, framför allt hyresrätter. Här 

krävs den politiska viljan och modet att investera. Det finns stora skillnader mellan oss 

socialdemokrater och den borgerliga regering som regerar landet i dag i synen på 

bostadsmarknaden. Vi menar att samhället har ett ansvar och ska spela en aktiv roll i 

bostadspolitiken. Med den borgerliga politiken avvecklas hyresrätten steg för steg i allt 

snabbare tempo. De allmännyttiga bostäderna ombildas till bostadsrätter. Ombildandet ger inga 

fler hyresrätter, det vet vi.”
93

 

Hyresrätten är fortfarande dock en centralpunkt i den socialdemokratiska bostadspolitiken. 

Enligt det socialdemokratiska uttalandet är byggnationen av fler hyresrätter den bästa vägen 

att gå för att bemöta bostadsbristen. En direkt kritik mot den mer marknadsanpassade 

bostadspolitiken debatteras, påpekandes med att den ”borgerliga politiken avvecklas 

hyresrätten steg för steg i allt snabbare tempo”. Trots förlorande i valet håller 

socialdemokratin fast vid att fokusera på en stark offentlig bostadspolitik med hyresrätten och 

allmännyttans självklara plats i centrum.  

En vidare kritik mot den borgerliga regeringen är att inkomsten styr boendet, i synnerhet då 

stockholmsområdet. Ungdomar som är nyinträda på bostadsmarknaden är enligt den 

socialdemokratiska diskursen utsatta och utanför bostadsmarknaden. 

”De får ingen möjlighet att få plats, för det finns inga hyresrätter. Det är klart att sådana som 

jag som sedan länge är etablerade på arbetsmarknaden och har en fast inkomst kan köpa sig 

lägenheter. Men alla kan inte det, och då handlar det inte ens en gång om fattig eller rik, utan 

då handlar det om unga. Ingen ung kan från första dagen på arbetsmarknaden vara etablerad, 

och då behöver även de som har det gott ställt få möjlighet att få en första lägenhet. Den 
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borgerliga majoriteten både i kommunerna i länet och i landet har underminerat det. Det finns 

inte möjlighet för unga människor att ta sig in på bostadsmarknaden och få sin första bostad” 
94

 

Den ideologiska motsättningen är uppenbar där socialdemokraterna och allianspartierna inte 

finner samma positionering. För socialdemokraterna är just den ideologiska kopplingen 

viktig, då de försöker påvisa att det är just på grund utav politiska ideologiska övertygelser 

som avvecklingen av allmännyttan genomförs. 

”För ett tag sedan hade vi en bostadspolitisk diskussion i kommunfullmäktige i Solna där jag också 

är med. En av Mats Odells allianskamrater sade: Egentligen är bostadspolitik förhållandet mellan 

utbudet på bostadsmarknaden och efterfrågan på bostadsmarknaden. Det är bostadspolitik. Utifrån 

ett ideologiskt perspektiv tycker jag att det är befriande att höra. Det är marknadens lagar som ska 

gälla. Det är marknaden som ska styra den här livsviktiga sektorn. […] Om Mats Odell inte har 

några nya förslag att presentera, säg då vad din bostadspolitik handlar om ideologiskt i stället för 

att lägga ut dimslöjor.”
95

 

Den socialdemokratiska debatten vill syfta till att underminera Alliansen. Den ideologiska 

kopplingen är enligt Socialdemokraterna den enda anledningen till att bostadsreformen 

genomförs. 

 

4.3.2 Hyreshöjning vid ombyggnation 

Den normsättande hyran, takhyran, har varit en grundläggande socialdemokratisk 

bostadspolitisk aspekt. Via normhyran kan inte privata hyresvärdar sätta hyresnivåer hur som 

helst. De måste rätta sig efter en normsättande hyresnivå som alla hyresbolag utformat i 

respektive kommun. Rädslan att denna kommer att försvinna då allmännyttan riskerar att 

bolagiseras och privatiseras infinner sig i den socialdemokratiska bostadspolitiska debatten.  

”Vi anser att det bör införas ett mer robust regelverk som ger hyresgästerna ett starkt inflytande 

vid ombyggnad. En viktig del i detta är att undantaget från skyddsregeln vid ombyggnad då 

hyresnämnden lämnat sitt tillstånd tas bort. Om så inte sker kan det i praktiken bli så att 

hyresgästerna ofta kommer att stå utan skydd mot snabba och kraftiga hyreshöjningar när 

fastighetsägaren vill genomföra standardhöjande åtgärder utöver det motiverade, inte sällan för 

att också kunna höja hyran. Regeringens förslag som det ser ut i dag riskerar att det reella 

besittningsskyddet äventyras i dessa fall”.
96
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Enligt den socialdemokratiska debattören finns det en risk med att privata bostadsaktörer 

genomför genomgående (och omotiverade) fastighetsrenoveringar. Motivet till detta är för att 

kunna prissätta en högre nivå en den innan. En omotiverad standardhöjning kan alltså skada 

den individuella hyresgästen då denne tvingas att flytta på grund utav ekonomisk situation. 

Förslaget, för att motverka detta, är att staten skall forma ett regelverk som i ett preventivt 

syfte motverkar denna utveckling. En ideologisk motsättning mot detta är att marknaden själv 

skall kunna skapa nya bostadsmöjligheter då högre standard medför högre hyror. Lägre 

standard genererar billigare hyror. Då utbudet inkluderar dem med lägre inkomst kommer 

således marknaden att tillgodose efterfrågan.  

 

4.3.3 Valfrihet 

Individuell frihet, eller valfrihet, är en djupt ideologiskt rotad diskurs. Den socialdemokratiska 

diskursen fastslår att valfrihet är en viktig del av de mänskliga rättigheterna, men något som 

inte bör appliceras inom alla områden. 

”Jag vill kunna kombinera mina särintressen och min livsstil med att få ingå i ett större 

sammanhang där vi grannar ser och bryr oss om varandra. Det är samhällsbyggnadspolitik för mig, 

och jag förstår om det är verklighetsfrämmande om man ser bostadspolitiken som en marknad 

vilken som helst. Men rätten att bo är så mycket viktigare än valet av till exempel tvättmedel när vi 

storhandlar. ”
97

 

Den individuella rätten till att välja boende är enligt socialdemokraterna inte som vilken 

marknad som helst, det är inte som ”valet av till exempel tvättmedel”. Alliansregeringen ser 

detta som en fundamental skillnad mot oppositionen. Den socialdemokratiska synen på 

individuellt väljande är uppenbarligen relativt begränsat. Tilltron till en mer 

marknadsanpassad bostadspolitiskmodell är i linje med uttalandet ovan mycket lågt.  

 

4.3.4 ROT-avdrag 

Den socialdemokratiska synen på ROT-avdraget är tudelad. Inom den socialdemokratiska 

bostadspolitiska riksdagsdebatten finns en positiv syn på ROT-avdraget som sådant. Inom 

bostadspolitiken vill socialdemokraterna se en utökning. 
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”[…] vi socialdemokrater har föreslagit att man ska utöka ROT till att gälla också hyresrätter, att 

man ska bygga om hyresrätterna och kunna bygga miljösmarta hyresrätter, så att vi sedan står 

rustade, eftersom vi behöver ställa om inför klimathotet.”
98

 

Med ROT-avdraget vill socialdemokraterna genomföra en modernisering, inte bara då bland 

privatägda fastigheter utan också modernisera hyresrätter. En motsägelse mot detta blir då det 

hyresnormerande taket som socialdemokratin förespråkat för att motverka en förhöjd 

hyressättning. Vid ett eventuellt ROT-införande bland fastighetsföretagen finns då risken att 

fler bostadsföretag nyttjar avdragsrätten för att på sikt kunna etablera en hyreshöjning.  

Vidare förs emellertid diskussionen att ROT-avdraget nyttjas av dem som redan besitter ett 

starkt kapital, att de som egentligen behöver det ekonomiska stödet (de som bor i hyresrätt) 

exkluderas. 

”Men jag märker att regeringen har en annan syn: Man vill satsa på dem som redan har. Det är jag 

inte förvånad över.” 
99

 

Utvidgandet av ROT-avdragssystemet är en direktverkande politik som skulle innebära en 

standardhöjande situation för hyresgäster. Uttalandet ovan berör alla hyresrätter och inte bara 

allmännyttiga bostadsföretag.  

 

4.3.5 Förvärvslagens upphävande 

Den 1 mars 2010 upphörde förvärvslagen att upphöra.
100

 Enligt den socialdemokratiska 

debatten kommer detta att generera en negativ situation för hyresgästerna då oseriösa 

fastighetsägare lättare kan etablera sig på marknaden. 

”Det borde väl vara mer effektivt att stoppa en oseriös förvärvare före köpet än efteråt. 

Regeringen menar att den tidigare förvärvslagen inte gav ett bra skydd till hyresgästen därför att 

tillämpningen av lagstiftningen inte fungerade. Vi säger att man då måste se till att den fungerar 

och se över tillämpningen. Det hade varit bättre än att ta bort lagstiftningen. Vi menar att 

behovet av en förvärvslagstiftning har ökat, inte minskat.” 
101

 

De ideologiska motsättningarna mellan de två blocken är i detta fall mycket åtskilda. 

Alliansregeringen vill se mer enklare former att penetrera bostadsmarknaden, att det tar för 
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lång tid, är för krångligt samt att regelverket är obsolet. Fastighetsföretag som uttryckt sin 

vilja att etablera sig på den svenska fastighetsmarknaden skall främjas – med förvärvslagen 

hindras de enbart. Socialdemokratin hävdar i sin tur att som i debatten ovan att risken för att 

hyresgäster utsätts för oseriösa aktörer ökar, att bostadsstandarden sjunker och att hyresgäster 

riskerar att ”fastna” med samma oseriösa fastighetsägare i flera år. Istället uttrycks det i den 

socialdemokratiska diskursen att förvärvslagen bör ses över. En lagstiftning existerar för att i 

primärsyfte agera preventivt. Staten skall skydda de enskilda hyresgästerna från oseriösa 

aktörer på bostadsmarknaden. 
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5 Analys 

 

I detta kapitel kommer jag att analysera det empiriska material som presenterats i föregående 

kapitel. Kapitlets syfte är att besvara undersökningens forskningsfråga och 

delfrågeställningar.  

Dokumentens innehåll har analyserats med stöd av det analysschema som framtigits i syfte till 

att besvara uppsatsens delfrågeställningar. De idealtyper som analysschemat består av 

redovisas i specifik genomgång av tidsperiod. 

- Vilka resonemang förs i den socialdemokratiska bostadspolitiken i fråga om 

folkhemsbostadsidén i debattforumet i riksdagen? 

 

- Vilka ideologiska förankringar finns det i de uttalade socialdemokratiska 

debatterna i riksdagen?  

 

Vilka är avsedda att besvara undersökningens primära och övergripande frågeställning; 

- Har den socialdemokratiska bostadspolitiska riksdagsdebatten under 1994-2011 

genomgått en ideologisk förändring i riktning från funktionssocialism mot 

socialliberalism? 

 

5.1 Debatten åren 1994-2000 

Den socialdemokratiska bostadspolitiska riksdagsdebatten under 1994-2000 inleds med 

diskursen om den ökande segregationen på bostadsmarknaden, för att senare behandla de 

kommunala bostadsföretagen, fördelningspolitik, utförsäljning av allmännyttan och en ny typ 

av politisk dagordning. 

 

5.1.1 Individuell frihet 

Den politiska debatten under åren 1994-2000 karaktäriseras av en generell återknytning till 

funktionssocialismen med starka regelverk. Fastighetsskatten är en socialdemokratisk 
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frihetsfråga då den möjliggör en ränteavdragsrätt som utsatta människor kan ta del av. Den 

frihetliga rättigheten är att tillåta människor att bo med god standard trots att deras 

ekonomiska situation inte direkt tillåter det. Ur ett socialliberalistiskt perspektiv är 

fastighetsskatten både en fördel och nackdel då den möjliggör en ränteavdragsrätt, men också 

samtidigt medför till att skattetynga hushåll med högre inkomst. Den senare 

socialdemokratiska riksdagsdebatten går emellertid att uttyda en förändring av den 

centralstarka staten: 

”Vi vill inte detaljstyra mer än vad som kanske är nödvändigt” 
102

 

En regellättnad av den socialdemokratiska debatten är i linje med en förändrad förhållning till 

bostadspolitiken. Socialdemokraterna vill istället för krånglig byråkrati och omfattande 

regelverk skapa en mer enhetlig och lättillgänglig bostadsmarknad. Den individuella frihet 

som socialliberalismen förespråkar blir således mer anpassad av socialdemokratin.  

Den politiska dagordningen är av intresse för socialdemokratin. En mer central diskussion om 

huruvida bostadspolitiken skall utformas är av intresse då det politiska intresset fragmenterats 

i specifika kommuner och segregation uppstår. Staten skall vara en central aktör för att främja 

integration på ett nationellt plan. En mer integrerad debatt föreslås mellan kommun och stat.  

 

5.1.2 Rättvisa  

Fördelningsprincipen debatterades av de socialdemokratiska aktörerna. Fastighetsskatten är 

ett viktigt styrmedel som genererar möjlighet till exempelvis avdragsrätt för utsatta grupper i 

samhället. En ideologisk motiverad debatt då fördelningspolitiken som skatteintäkterna 

genererar en distribueringsmöjlighet av penningpolitiken. Planhushållningsprincipen om en 

stark styrande stat är inkorporerad i uttalandet. Den funktionssocialistiska tanken om högt 

skattetryck går i motsägelse med socialliberalismen som förespråkar, i förhållande till 

socialismen, en skattelättnad för att främja marknaden. Ur en rättviseaspekt är 

omfördelningen av kapital en centrerad funktionssocialistisk idé. I debatten 1994-2000 

klargör socialdemokratin att fastighetsskatten är och förblir på en liknande nivå. 
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5.1.3 Individ/samhälle 

Ett konkret och direktverkande politiskt redskap, som använts av socialdemokratin historiskt, 

är att utlokalisera. I detta fall handlar det om att förlägga Stockholms universitet i 

Miljonprojektets förorter. En direkt funktionssocialistisk tankegång uttyds där statligt 

kontrollerade myndigheter, i detta fall ett läroverk, förläggs i ett homogent område för att 

skapa en bättre situation för de invånare som bor i förorten. Primärsyftet är att med en stark 

statlig styrning generera ett bättre samhälle där individen främjas. En ideologisk förankring 

kan uttydas ur båda ideologierna där rättviseidealet överlappar politiken från den 

funktionssocialistiska och socialliberala sidan. Samhällfunktionen som regleras medför att en 

mer slagkraftig integration inkorporeras. Staten är till för individen. Argumentet i sig är 

förankrat i båda ideologier där individen är över staten.  

 

5.1.4 Offentligt/privat 

De allmännyttiga bostadsföretagen är en central punkt i den socialdemokratiska 

bostadspolitiska debatten. Det är genom starka kommunala bostadsföretag som ägs av 

kommunen som en progressiv bostadspolitik förs. Äganderollen i de allmännyttiga 

bostadsföretagen ligger i centrum för debatten . Kommunen skall äga största andelen, men det 

förs en diskussion om att de boende skall få utökat mandat, i klartext en ägarandel.   

”Det kanske t.o.m. kommer att handla om att de boende får del av ägandet i de här företagen” 
103

 

Majoritet i offentlig äganderätt av kommunala bostadsföretag är av funktionssocialismens 

favör. Då det kommunala företaget innehar en stor del av marknadsandelen fungerar det som 

en slags motvikt på marknaden. Ägandet är delvis fragmenterat då det existerar privata 

fastighetsägare, men ett centralt offentligt ägande är väsentligt. Av det uttalande ovan går det 

dock att uttyda en förändring av ägandeformen. Här ges en hint om ett mildrande av 

allmännyttans givna offentliga roll.  

Senare i debatten framgår det dock att avregleringar som skett inom bostadspolitiken angrips 

som negativa och i vissa fall som ”avskräckande”.
104

 Den socialdemokratiska 

riksdagsdebatten fokuserar på att rättfärdiga och idealisera hur den offentligt styrda 
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bostadspolitiken fungerar bättre i praktiken, i synnerhet då mot riskgrupper som handikappade 

och äldre. Ett fortsatt centralt offentligt ägande är av socialdemokratiskt intresse.  

Utförsäljningen av allmännyttan kritiseras starkt. Den socialdemokratiska debatten menar på 

att hyresrättens plats i samhället ger ökad trygghet. Utförsäljningen i stockholmsregionen 

kritiseras då den anses vara förödande för utsatta människor. Ur ett marknadsperspektiv är 

utförsäljningen motiverad då marknadspriserna sätter utbudet. Ur ett socialliberalistiskt 

perspektiv är dock en allt för marknadsanpassad modell negativt, men det bör existera en mer 

balanserad marknad.  

 

5.1.5 Summering åren 1994-2000 

Socialdemoraternas centrala argumentation under tidsperioden 1994-2000 är fokuserad på 

allmännyttans givna roll som offentligt ägd. Kritik mot mer marknadsanpassade försök i 

borgerliga kommuner framställs. Staten skall vara en central aktör i bostadsplaneringen.  

Utifrån ovanstående resonemang kan jag nu besvara delfrågeställningen; Vilka resonemang 

förs i den socialdemokratiska bostadspolitiken i fråga om folkhemsbostadsidén i 

debattforumet i riksdagen? 

Den socialdemokratiska bostadspolitiska riksdagsdebatten innehåller tydliga 

funktionssocialistiska motiv där centralstyrning och allmännyttans givna position 

klart framläggs.  

På frågan; Vilka funktionssocialistiska och socialliberala ideologiska förankringar finns det i 

de uttalade socialdemokratiska debatterna i riksdagen?  

Det förekommer en majoritet av funktionssocialistiska ideologiska motiv där 

ägandeskapet är i centralt statligt utgångsläge.  

Under perioden 1994-2000 är socialdemokratin förankrad i funktionssocialismens grundidéer 

som starka allmännyttiga fastighetsbolag och fastighetsskatt. Det går emellertid att tyda en 

viss förändring mot ett mer socialliberaliskt perspektiv där regellättnader och en möjlig 

omvärdering av allmännyttans faktiska roll i samhället.  
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5.2 Debatten åren 2001-2005 

Socialdemokratin har under perioden 2001-2005 fokuserat sin bostadspolitik, som den 

föregående perioden, på allmännyttans roll. Det framgår dock att det existerar inslag i 

debatten om att förändra allmännyttan och dess position på marknaden. 

 

5.2.1 Individuell frihet 

En förd diskurs under debattperioden 2001-2005 är förslaget att införa ett hyrestak i i 

samband med det byggbidrag som staten erbjuder. Detta regelverk syftar till att främja den 

individuella rätten på bostadsmarknaden då hyresnivåerna håller sig på en statisk nivå. Genom 

att skapa detta starka regelverk vill regeringen att människor skall kunna bo kvar i hyresrätter 

utan att tvingas flytta om ett fastighetsbolag väljer att höja hyran. En socialliberal motsättning 

mot detta är att regeln i sig hämmar möjligheterna till varierat boende då reglerna inskränker 

investeringsmöjligheter för privata bostadsbolag.  

 

5.2.2 Rättvisa 

Socialdemokratin kom inledningsvis att fortsätta prioritera en stark centralstyrd bostadspolitik 

med hyresrätt, fastighetsbeskattning och bidrag som primärpunkt. I riksdagen visades även ett 

tecken på en distansering av den borgerliga strävan att sänka skatterna. 

”[…] vi måste ha in skatter för att kunna göra en omfördelning så att människor i landets olika 

delar får möjligheter till en hygglig standard i sitt boende” 
105

 

Hög skattenivå ger en mer handlingskraftig statlig verksamhet. Genom en stark och 

handlingskraftig stat kan statens resurser spridas ut. Den funktionssocialistiska resoneringen 

är förankrad i att en stark stat bidrar till att främja den enskilda individen, i alla fall individer 

som befinner sig i riskzoner. En socialliberalisk åskådning innehåller självklart också en 

skattepolitik, men inte i den grad som socialdemokratin förespråkar. Marknaden klarar inte av 

ett allt för högt skattetryck, en effekt av detta är att bostadsbyggande och investeringar 

avtrappar, enligt den liberala marknadsmodellen.  

 

                                                 
105

 Citat sid 28 



45 

 

5.2.3 Individ/samhälle 

Decentraliseringspolitiken debatteras av socialdemokratiska föreståndare. I detta fall är det 

utflyttningsutvecklingen bland glesbygdskommuner som är på agendan. Socialdemokratin vill 

aktivt stötta de kommunala bostadsbolag som drabbas av kassadränering och kommunal 

utflyttning. Det socialistiska synsättet är enligt tydlig ekonomisk modell som förespråkar en 

aktiv fördelningsprincip. Av de skatteinkomster som genereras inom tillväxtområden bör 

dessa distribueras till de kommuner som drabbas av nedgång. Ur ett marknadsperspektiv är 

den socialdemokratiska politiken emellertid i konflikt med utvecklingen. Om en orts 

ekonomiska marknad fallerar flyttar människor dit det existerar arbetstillfällen. Däremot 

strider det mot den subsidiaritetsprincip som socialliberaler förespråkar med starka kommuner 

och orter som står för individens frihet och rätt till att bo var som behagar. Den 

socialliberalisitiska återkopplingen återfinns i att staten engagerar sig i att stödja utsatta 

individer men som kommer i konflikt med den motgång av marknaden som politiken innebär. 

Det funktionssocialistiska resonemanget är snarare dominerande då statens engagemang står 

över marknaden – marknaden får anpassa sig efter staten. 

 

5.2.4 Offentligt/privat 

Bostadsbyggnationen var en stor debattfråga under 2001-2005. En central fråga var huruvida 

bostadsbyggandet skulle drivas i vinstmaximerande syfte eller ej. Det socialdemokratiska 

argumentet var emot en centrering mot profiterande byggande, snarare skulle fokus vara på att 

tillhandahålla drägliga och ekonomiskt hållbara bostäder genom statligt finansierade byggen. 

Statlig kontroll av byggnationen av nya fastigheter förkastas av en marknadsinriktad modell. 

Socialliberalismen pekar dock på undantag av individuella och mänskliga skäl. Den aktör som 

kan generera bäst förhållanden för individen är den som skall utföra arbetet. Den generella 

uppfattningen är dock att marknaden, som är konkurrensutsatt, genererar en bättre produkt. 

Socialdemokraterna visar dock på en viss osäkerhet i sin debatt, där ”förändringar” är att 

väntas, både av konkurrensutsättningen och av stopplagen. Uttalanden som ”möjligheter” 

snarare än ”förbud” tyder på en förändring åt en mer friare bostadspolitik. Tidigare var de 

borgerliga kommunernas ”möjligheter” relativt begränsade vid (av)reglering av det 

kommunala bostadsföretaget. En mer socialliberalistisk centrering i debatten existerar då det 

tyder på att socialdemokraterna anser att marknaden faktiskt kan tillgodose en 

bostadsefterfrågan.   
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Hyrestaket och normeringshyrorna är en socialdemokratisk stöttepelare. I diskursen om 

byggnadsbidrag sätts en regel om godkännande av hyresnormering. Ett avkall mot marknaden 

och den liberala ideologin uttyds. De privata fastighetsägarna måste således sätta samma hyra 

som det kommunalt ägda bostadsföretaget. En snedförvriden marknadsbild enlig 

marknadsmodellen. Socialliberalismen med marknaden i fokus går i konflikt med den 

socialdemokratiska politiken. Marknadsbilden bör vara mer rättvis.  

Den allmännyttiga debatten är under 2001-2005 fragmenterad. Socialdemokratin verkar 

uppenbart splittrad om allmännyttans position på bostadsmarknaden.  

”Vi är inte emot att man i kommunerna säljer allmännyttan i vissa delar […].”
106 

Ett närmande mot en mer öppen modell går att uttyda. Allmännyttans självklara roll i den 

socialdemokratiska debatten är kompromissad.  Med uttalandet är det således till viss del upp 

till kommunen att själva välja politisk utgång. Den subsidiaritetsprincip och 

marknadsanpassning som socialliberalismen förespråkar är central. Ett visst närmande mot 

marknadscentrerad bostadspolitik uttyds i diskursen. 

 

5.2.5 Summering åren 2001-2005 

Den centrala socialdemokratiska bostadsfrågeställningen under riksdagsperioden 2001-2005 

är återigen allmännyttans roll på bostadsmarknaden. Socialdemokratin har dock reserverat 

marknaden en större plats, då kommunerna debatteras en större valfrihet, eller ”möjlighet”.  

Utifrån ovannämnda resonemang kan jag nu besvara delfrågeställningen; Vilka resonemang 

förs i den socialdemokratiska bostadspolitiken i fråga om folkhemsbostadsidén i 

debattforumet i riksdagen? 

Den socialdemokratiska bostadspolitiska riksdagsdebatten innehåller en viss 

frångång av den traditionella folkhemsbostadsidén med fokus på allmännyttan. 

Uppenbara tvivel mot en allt för stark allmännytta debatteras. 

Vilka funktionssocialistiska och socialliberala ideologiska förankringar finns det i de uttalade 

socialdemokratiska debatterna i riksdagen?  
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En avtrappning av starka funktionssocialistiska kopplingar existerar. 

Socialliberalistiska inslag förekommer, samtidigt som framtida fokus fortfarande 

ligger på starkt statligt engagemang.  

 

5.3 Debatten åren 2006-2001 

I debatten 2006-2011 kan en socialdemokratisk återgång urskiljas. De båda valförlusterna 

2006 och 2010 återspeglar riksdagsdebatten där socialdemokrater är negativa till en allt mer 

omfattande avregleringen av allmännyttan. 

 

5.3.1 Individuell frihet 

Avregleringen av allmännyttan kritiseras. En ideologisk synpunkt är att marknaden åsidosätter 

individen då denne inte har rätten att skaffa sig en dräglig och fungerande bostad. 

Socialdemokratin delar inte högerregeringens beslut med att släppa på regelverket. Den 

socialdemokratiska idén är att med ett starkt regelverk främja den individuella rätten. 

Socialliberalismen förespråkar en positiv frihet, att regler sätts (eller avvecklas) för att främja 

den individuella rätten och friheten. Den individuella friheten är baserad på mänskliga 

rättigheter genom statligt engagemang. Funktionssocialismen ser den individuella friheten 

genom ett statligt ägande som balanserar bostadsmarknaden. Genom statligt ägande kan 

normeringshyror sättas och således skyddas den individuella rätten.  

Det finns en konflikt i den socialliberalistiska åskådningen. Avregleringen av stopplagen ses 

som ett positivt inslag då individen får utökade valmöjligheter, eller är av negativ karaktär då 

utsatta grupper riskeras att bli åsidosatta. Funktionssocialismen klargör emellertid att ett 

statligt ägande på bostadsmarknaden är av intresse. 

Förvärvslagens hävande kritiseras av socialdemokraterna. Ur ett funktionssocialistiskt 

perspektiv är hävandet av lagen en inskränkning på den individuella friheten där staten 

skyddar medborgarna från oseriösa aktörer. Ur ett marknadsperspektiv innebär förvärvslagen 

emellertid att utvecklingen bromsas och att intresserade aktörer inte kan beträda 

bostadsmarknaden. Socialliberalismen sätter den mänskliga friheten högt på den politiska 

agendan, men ser också att valfrihet och konkurrens existerar på marknaden då detta 

genererar fler valmöjligheter.  
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En ytterligare frihetsaspekt är debatten om ROT-avdrag där det socialliberalistiska 

utgångsläget pekar på att utöka stödet till hyresrätter. Utspelet i sig ligger i linje med båda 

ideologierna då lagstiftningen ändras så att fler kan ta del av avdragsrätten. 

 

5.3.2 Rättvisa 

ROT-avdraget för hyresrätter är ett steg i riktingen mot ett mer jämställt och rättvist samhälle 

enligt socialdemokratin. Då hyresrättsinnehavare kan ta del av stödet kan de skapa sig en 

bättre och drägligare tillvaro. Uttalandet i sig är utifrån de två ideologierna relativt 

svårplacerat då både funktionssocialismen och socialliberalismen ser ett statligt stöd som ett 

styrverktyg för en mer fördelad distribuerad rättvisa. Hyresrätten kan genom ett utökat ROT-

avdrag få en standardhöjning som främjar inflyttning. Socialdemokratin kritiserar dock den 

nuvarande ROT-avdragsformen då den fokuserar på kapitalstarka individer och inte ger 

utsatta grupper en möjlighet till avdragsrätt då dessa oftast bor i hyresrätter. Den 

funktionssocialistiska och socialliberalistiska bemötningen av utökningen av ROT-avdraget är 

att ofördelningspolitiken blir mer breddad då även utsatta kan ta del av en fördelningspolitik. 

Däremot finns problemet med att en eventuell ROT-avdragsmöjlighet för fastighetsägare 

kommer att generera en förhöjning av standard – således också en hyreshöjning. Motsägelsen 

i socialdemokraternas diskurs angående ROT-avdragets vara eller icke vara är tydlig, men 

fokus är på att göra hyresrätten mer attraktiv.  

 

5.3.3 Individ/samhälle 

Ett starkt ideologiskt hävdande är att bostadsvalet inte är samma val som att välja 

tvättmedel.
107

 Socialdemokraterna hävdar att samhällsidealet – ett starkt solidariskt 

sammanhållet samhälle – vittras upp i takt med att ombildningar och utförsäljningar eskalerar. 

Människor ”tvingas” ut från sina bostäder. Att se bostadsmarknaden som vilken marknad som 

helst är att vara ansvarslös och naiv enligt socialdemokraterna. En starkt funktionssocialistisk 

återgång framhävs i uttalandet där den borgerliga regeringen, och dess liberala hållning, 

kritiseras starkt då människor åsidosätts för marknadskrafter.  
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Vid debatten om bostadsbyggnation vill socialdemokraterna fokusera på byggandet av 

hyresrätter. En direkt kritik mot regeringen är att 

”Det finns stora skillnader mellan oss socialdemokrater och den borgerliga regering som regerar 

landet i dag i synen på bostadsmarknaden. Vi menar att samhället har ett ansvar och ska spela en 

aktiv roll i bostadspolitiken” 
108 

Genom att bygga hyresrätter skapas det ett samhälle där ägandeskapet är mer fragmenterat 

och spritt över befolkningen. En hyresrättsfastighet som ägs av ett allmännyttigt 

bostadsföretag genererar ett starkare samhälle. Medborgarna i sin tur äger bostadsföretaget 

genom det kommunala ägandet. Funktionssocialistiska tankegångar framgår då 

ägandeskapsmotivet är dolt i uttalandet om bostadsmarknaden.  

 

5.3.4 Offentligt/privat 

Den centrala socialdemokratiska diskursen berör allmännyttans avreglering. Ett starkt 

missnöje riktas mot att regeringen genomfört reformen av stopplagen.  En skillnad från de 

tidigare undersökningsperioderna är att sympatiseringarna med hyresrätten i fokus är mer 

centrala.  

Segregationen är enligt socialdemokraterna en återkommande bieffekt av ombildningar och 

fler bostadsrätter. Den socialliberalistiska åskådningen ser att staten skall bibehålla en aktiv 

position genom offentligt ägande, men också samtidigt erbjuda individer valfrihet och 

möjligheter. Marknaden är det primära. Funktionssocialismen ser offentlighetsägandet som en 

positiv funktion för att tämja marknaden och dess vilja att vinstmaximera. Ett statligt ägande 

innebär en fragmenterad ägarbild som främjar samhället och dess individer, i synnerhet de 

utsatta.  

 

5.3.5 Summering åren 2006-2011 

Den socialdemokratiska riksdagsdebatten 2006-2011 återspeglas av en oppositionsroll. Direkt 

kritik mot utförsäljningar och förändringar av bostadsmarknaden kritiseras. En återgång till 

mer renodlade funktionssocialistiska tankegångar dominerar den socialdemokratiska debatten. 

De föregående marknadsnärmningarna infinner sig inte. 
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Utifrån ovannämnda resonemang kan jag besvara delfrågeställningen; Vilka resonemang förs 

i den socialdemokratiska bostadspolitiken i fråga om folkhemsbostadsidén i debattforumet i 

riksdagen? 

Den socialdemokratiska debatten domineras av starka funktionssocialistiska 

begrepp där fördömningar av utförsäljningen av allmännyttan identifieras. En mer 

marknadsanpassad modell är inte av intresse för socialdemokratin som ser 

hyresrätten som bastionen för det ”goda” samhället.  

På frågan; Vilka funktionssocialistiska och socialliberala ideologiska förankringar finns det i 

de uttalade socialdemokratiska debatterna i riksdagen?  

Det förekommer en klar majoritet av funktionssocialistiska ideologiska motiv där 

ägandeskapet är en fundamental punkt. Samhället förändras då ägandet försvinner 

från folket.   

 

5.4 Hypotes 

Av studiens resultat kan det konstateras att hypotesen, Socialdemokratins traditionella 

ideologiska folkhemsbostadspolitik har övergivits för att fokusera mot en mer 

marknadsinriktad modell, falsifierats. Den socialdemokratiska bostadspolitiska 

riksdagsdebatten är centrerad kring funktionssocialistiska antaganden och ståndpunkter. 

Hypotesen var utformad utifrån det faktum att Socialdemokraterna faktiskt genomfört 

avregleringar inom välfärdstjänster, exempelvis SJ AB. Att Socialdemokraterna då skulle föra 

en mer marknadsorienterad bostadspolitisk riksdagsdebatt förelåg således som möjligt. 

Studien visar emellertid att det delvis existerar, ur ett kronologiskt perspektiv, en förändrad 

linje men överlag med dominerande funktionssocialistiska motiv. Se vidare konklusion för 

slutgiltig avslutning och resultat.    
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6 Konklusion 

 

Av analysen kan den konkluderande slutsatsen av den socialdemokratiska riksdagsdebatten 

under åren 1994-2011 uttydas.  

- Har den socialdemokratiska bostadspolitiska riksdagsdebatten under 1994-2011 

genomgått en ideologisk förändring i riktning från funktionssocialism mot 

socialliberalism? 

Den socialdemokratiska debatten har under undersökningsperioden inkorporerat både 

funktionssocialistiska och socialliberala begrepp och argument. Undersökningens första 

period, 1994-2000, inkluderar en relativt klar återkoppling till funktionssocialism. Med 

lågkonjunkturen i ryggen finns det en vilja att slå vakt om det statliga ägandet. Debatten 

består av att försvara och rättfärdiga en stark central allmännytta.  

Det går emellertid att uttyda en vilja av förändring under perioden 2001-2005. Den 

socialdemokratiska debatten ger sken av att vilja erbjuda mer lokalt bestämmande av 

bostadspolitiken. Samtidigt vill socialdemokraterna ej ge marknaden en allt för stor position, 

staten skall fortfarande vara den centrala aktören. Den funktionssocialistiska staten är 

dominerande samtidigt som steg mot att marknadsanpassa bostadspolitiken delvis tas. 

Perioden 2006-2011 består av att sitta i opposition och inte besitta regeringsmakten. Detta 

återspeglas i den socialdemokratiska debatten där utförsäljning av allmännyttan starkt 

kritiseras. Direkta funktionssocialistiska tankegångar kan identifieras där staten är en central 

debattpunkt. Socialdemokratin ser att samhället ”förändras”, och detta till det sämre. En direkt 

återgång till den mer traditionella bostadspolitiken skildrar tidsperioden. 

Svaret på den övergripande frågeställningen är; 

Nej, den socialdemokratiska bostadspolitiska riksdagsdebatten är centrerad kring 

funktionssocialistiska antagandet och ståndpunkter. 

Min undersökning visar att den socialdemokratiska riksdagsdebatten domineras av 

funktionssocialistiska begrepp och tankegångar. Det går emellertid att uttyda en förändring 

vid betraktning av debatten ur ett kronologiskt perspektiv. Den socialdemokratiska 

riksdagsdebatten har överlag under de tre specifika perioderna varit relativt statisk, fokus har 
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varit kring funktionssocialistiska tankegångar med en fragmenterad ägandebild och statligt 

engagemang. Däremot har socialdemokraterna, under mellanperioden 2001-2005, visat 

antydan på en mer marknadsinriktad modell. En vilja att inkorporera mer liberala och 

marknadsanpassade modeller av bostadspolitiken existerar, men att dra slutsatsen om att den 

socialdemokratiska bostadspolitiska debatten är av socialliberal, eller liberal, karaktär är 

felaktigt och långsökt. Kärnan, det fundamentala undertonade i diskursen, är av 

funktionssocialistisk karaktär. Debatten har dock som beskrivit varit annorlunda under de 

olika tidsperioderna, framförallt då mellan regeringsbesittning eller oppositionellt 

debatterande. Vid regeringsinnehav har den socialdemokratiska diskursen innehållt en mer 

rättfärdigande inställning mot allmännyttan och starkt statligt engagerande. Under den 

rådande oppositionsrollen består diskursen mer av en kritik mot den nuvarande regeringens 

bostadspolitik med fokus på ombildning och avreglering.  

Av analysschemats identifiering av idealtyper av respektive ideologi kan det slutligen 

förklaras att socialdemokratin kört ett slags sicksackspår mellan de båda världsåskådningarna. 

Däremot är skiljelinjen mellan offentligt/privat ägande mellan de båda ideologierna så pass 

stor att ett socialdemokratisk närmande mot den liberala planhalvan är distanserad. Det går 

dock att uttyda spår av likartade människovärden och frihetsideal bland de båda ideologierna.  

 

6.1 Avslutande reflektioner 

Avslutningsvis kan det kommenteras att skiljelinjen mellan socialdemokratin och 

socialliberalismen är relativt snäv.  Men Göran Rosenbergs uttalande; ”socialister som 

förespråkar kapitalism är i regel socialliberaler”
109

, är dock allt för begränsande och 

anspråkslöst. Den största socialdemokratiska skillnaden mot liberalismen är just det 

offentliga/privata ägandet. Problematiken med denna skillnad är att den är så pass 

fundamental att den överlappar de andra idealtyperna individuell frihet, rättvisa samt individ 

och samhälle. En marknadsdominerande bostadspolitik genererar per automatik en annan typ 

av samhällsuppfattning och också då en annan typ av människobetraktning. Den 

socialdemokratiska bostadspolitiska debatten må ha inslag av liberala tankar men inte 

tillräckligt mycket för att förändra den socialdemokratiska bostadspolitiska grundvärderingen 

– funktionssocialismen och det allmännyttiga ägandet.  
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