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Abstract 
During the last decades of the 20th century, a major change in welfare and 
housing policy was initiated in Sweden. This meant that a significant proportion 
of public rental housing was privatised through political decisions. This thesis is 
specifically concerned with how the privatization of public rental housing has 
been legitimized in the political debate, which is of particular importance given 
the symbolic value that public rental housing has had for the Swedish welfare 
policy. The privatisation of public housing has been particularly evident in 
Stockholm, which has therefore been the main focus of the thesis. The study has 
an in-depth empirical focus on the budget debate in the Stockholm City Council 
between the years 1990 and 2015. The material analysed in the thesis consists of 
the City Council's annual budget debate during the period 1990-2015, as well as 
other parts of the City Council debate. Additional material consists of campaign 
material, material from the public housing companies and bills and Swedish 
Government Official Reports (SOU). The overall aim of the thesis is to contribute 
to knowledge about how the privatisation of public rental housing has been 
legitimised and to critically examine what this means for the way in which 
responsible politicians have portrayed housing and specifically its ownership. 
This is done by answering the following research questions: How has the pri-
vatization of public rental housing been legitimized in the city of Stockholm 
between 1990 and 2015? And: How have the applied legitimation strategies 
influenced the discursive framework of the new housing policy? Using Critical 
Discourse Theory, the empirical material is analysed with reference to a model 
of legitimation based on Theo van Leeuwen (2008). Based on van Leeuwen’s 
model of legitimation analysis, the analysis of the policy debate reveals a pre-
dominance of moral and rational strategies to legitimize policy decisions. The 
usage has however varied according to the type of privatisation and when in time 
the legitimations took place. One of the conclusions of the thesis is how changes 
have been legitimised with reference to social aspects such as integration and im-
proved conditions for inhabitants of disadvantaged areas, groups that have not 
primarily benefited from the privatisation practices that have taken place. The 
gap that emerges between those who have benefited from the policy and those 
who have not shows that this is a policy that has needed to be justified and thus 
required a legitimizing discourse. The thesis contributes to research focusing on 
how privatisations are shaped and understood through discursive orders and 
constructions. 

Keywords: Privatisation, housing policy, rental tenure, property rights, Critical 
Discourse Analysis, economised language use, legitimation, hegemony. 



 

 

 

 

 

   

 
  

  

 
  

 

 

Sammanfattning 
Under 1900-talets sista decennier påbörjades en omfattande förändring av 
välfärdspolitiken och, som en del av den, bostadspolitiken, vilket innebar att en 
betydande del av allmännyttans hyreslägenheter privatiserades genom politiska 
beslut. Den här avhandlingen handlar specifikt om hur privatiseringar av allmän-
nyttiga hyresrätter har legitimeras i den politiska debatten, vilket är av särskild 
vikt med tanke på det symbolvärde som den allmännyttiga hyresrätten har haft 
för den svenska välfärdspolitiken. Privatiseringarna av allmännyttan har varit 
särskilt påtaglig i Stockholm, som därför fått bli huvudfokus för avhandlings-
arbetet, närmare bestämt den debatt som förts i Stockholms stads kommunfull-
mäktige. Studien har ett fördjupat empiriskt fokus på budgetdebatten mellan 
åren 1990 och 2015. Materialet som analyseras i avhandlingen består av kom-
munfullmäktiges årliga budgetdebatt under perioden 1990–2015, samt andra 
delar av kommunfullmäktigedebatten. Ytterligare material utgörs av kampanj-
material, material från de allmännyttiga bostadsföretagen samt propositioner 
och SOU:er för den mer övergripande analysen. Avhandlingens övergripande 
syfte är att bidra till kunskapen om hur privatiseringarna av allmännyttiga 
hyresrätter har legitimerats och att kritiskt granska vad det betyder för hur an-
svariga politiker framställt bostaden och specifikt ägandet av den. Detta görs 
genom att besvara följande forskningsfrågor: Hur har privatiseringen av allmän-
nyttiga hyresrätter legitimerats i Stockholms stad mellan åren 1990 och 2015? 
Samt: Hur har de använda legitimeringsstrategierna påverkat det diskursiva ram-
verket för den nya bostadspolitiken? Med ett kritiskt diskursteoretiskt angrepps-
sätt analyseras det empiriska materialet med utgångspunkt i en modell för legi-
timeringsanalys baserad på Theo van Leeuwen (2008). Utifrån van Leeuwens mo-
dell för legitimeringsanalys framkommer i analysen av den politiska debatten en 
dominans av moraliska och rationella strategier för att legitimera politiska beslut. 
Användning har varierat beroende på typ av privatisering och när i tiden legitime-
ringarna skett. En av avhandlingens slutsatser är hur förändringar har legitimerats 
med hänvisning till sociala aspekter såsom integration och förbättrade förut-
sättningar för invånare i utsatta områden, grupper som inte i första hand har 
gynnats av den förda privatiseringspraktiken. Det glapp som här uppkommer 
mellan de som har tjänat på den förda politiken och de som inte har gjort det 
visar att detta är en politik som har behövt rättfärdigas och därmed krävt en legi-
timerande diskurs. Avhandlingen bidrar till forskning med fokus på hur privati-
seringar formas och förstås genom diskursiva ordningar och konstruktioner. 

Nyckelord: Privatisering, bostadspolitik, hyresrätt, egendomsrätt, kritisk dis-
kursanalys, ekonomiserat språkbruk, legitimering, hegemoni. 
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1. En tid av förändring 

Jag står och tittar på en fastighet i en av Stockholms tidstypiska 50-tals-
förorter med gångvägar som slingrar sig mellan husen. Höga tallar står 
utplacerade mellan huskroppar och på innergårdar. Husen är sällan högre än 
tre våningar och putsen lyser i olika pastellfärger. Portaler och öppna gårdar 
gör det möjligt att röra sig över och genom området. Men på några ställen 
stöter jag på hinder. Där det tidigare fanns en genväg, en stig för att snabbare 
ta sig till tunnelbanan, har man nu uppfört ett staket med skylten Privat. 
Huset var tidigare en hyresfastighet, idag ägs det av en bostadsrättsförening. 
Man får helt enkelt gå runt huset, även om man har bråttom till tunnelbanan. 
De möjliga vägvalen har snävats in. Fortsätter jag lite längre ned på gång-
vägen kommer jag till ett annat område som även det har ombildats till 
bostadsrätter. En stor fin skylt, uppsatt på en av fastigheternas fasad ut mot 
gångvägen, informerar om bostadsrättsföreningens namn. Som för så många 
andra bostadsrättsföreningar är det inspirerat av kvarterets namn. Före-
ningen består också av ett helt kvarter, förvisso inte inhägnat. Den förändring 
som istället är påtaglig är de ombyggnationer som genomförs där lokaler i 
källarplan byggs om till bostäder i hus efter hus.  

Den förändring som skett genom privatisering av allmännyttiga hyres-
rätter är påtaglig och har genomförts under en kort tidsperiod. Privatise-
ringen har förändrat villkor och förutsättningar i bostadsområden och präg-
lat stadsrummet. Processen är resultatet av en aktiv politik, pådriven främst 
av kommunpolitiker, med Riksdagens välsignelse, en välsignelse som går 
tillbaka till början av 1990-talet. Den kan exemplifieras med Sveriges då 
nyblivne statsminister, Carl Bildt, som klargjorde att det”[a]vgörande är en 
ny syn på enskilt ägande”, där det är ”det spridda personliga ägandet och 
sparandet som kan lägga grunden för en ny utvecklingskraft” (Bildt, 1991). 
1990-talet framställdes som ett förnyelsens decennium, där förändringen 
skulle bygga på en allt mer marknadsvänlig politik och innebära omfattande 
förändringar av den offentliga sektorn. Det som av Bildt (1991) beskrevs som 
en valfrihetsrevolution innefattade en politik med särskilt fokus på det 
enskilda ägandet. Det var även en del av en större vision som kretsade kring 
den privata marknadens förmåga att på olika sätt bidra till att öka väl-
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färdssektorernas effektivitet och innovationsförmåga. Kommande regeringar 
– oberoende av politisk färg – skulle efter 1991 fortsätta på i stort sett samma 
inslagna väg som den borgerliga regeringen stipulerade vid sitt tillträde i 
början av 1990-talet. 

Studien som ligger till grund för den här avhandlingen utspelar sig under 
just denna föränderliga period i Sveriges historia och handlar om privatise-
ringar av allmännyttiga hyresrätter och om hur dessa privatiseringar har legi-
timerats. Avhandlingen härrör ur ett forskningsintresse för ägandefrågor och 
för hur synen på olika typer av ägande motiveras. Ägande som begrepp åter-
kommer ofta som om innebörden av att äga, till exempel en bostad, vore 
självklar. Ägandet frammanar specifika bilder och relateras till specifika 
egenskaper hos den som äger. Den omvandling som initierades under början 
av 1990-talet skulle inte bara förändra den juridiska egendomsrätten, utan 
även påverka konstruktionen och själva uppfattningen av ägande. För att 
studera denna förändring utgör bostaden det exempel som denna avhandling 
kretsar kring, och då specifikt privatiseringarna av allmännyttiga hyresrätter. 

Systemskiftet – från rättighet till handelsvara 
Inom bostadsforskningen beskrivs perioden med början 1990 i termer av ett 
”bostadspolitiskt systemskifte” (Lindbom, 2001:139; 2011:120) eller bara som 
”systemskifte” (Bengtsson, 2001:52; Borg, 2004; Strömberg, 2001:42) och som 
en förändring av ”marknadsliberal” karaktär (Lindbom, 2001:10). Den 
beskrivs som en ”ideologisk offensiv” (Forsell, 2011:285; Persson, 2001:108) 
eller som en ”avvecklingsfas” (Bengtsson, 2013:166). Vad är det då som hän-
der under perioden som betecknas med dessa begrepp? Under 1990-talets 
decentraliseringspolitik blev bostadsfrågor ett kommunalpolitiskt ansvars-
område. Det innebar att de enskilda kommunerna fick ett stort bostads-
politiskt självbestämmande, bland annat över hur de kunde använda sin all-
männytta, det vill säga de kommunalt ägda bostadsföretagen (se Holmqvist, 
2015:215–216). De enskilda kommunernas politiska avtryck blev därför mer 
avgörande för bostadspolitikens inriktning än vad det tidigare varit. Olika 
politiska majoriteter i kommunerna fick således ett större genomslag i 
bostadspolitiken än vad som varit fallet fram till 1990 (Andersson, 2013:276). 
Det innebar att bostadsfrågan i praktiken kom att bli mer beroende av den 
politiska färgen på det kommunpolitiska styret. Med det ökade lokalpolitiska 
självbestämmandet, som decentraliseringsreformen innebar, kom en del 
kommuner att sälja och privatisera hela eller delar av sina allmännyttiga 
hyresbestånd. En av de kommuner som sålde en stor del av sitt allmännyttiga 
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hyresrättsbestånd var Stockholm (Boverket, 2008:34; Holmqvist & M. 
Turner, 2014:241). Mellan åren 1990 och 2016 sjönk antalet allmännyttiga 
hyresrätter i Stockholms stad med nästan 51 500 lägenheter, från cirka 
118 000 stycken till 68 860, en minskning med 42 procent (Utrednings- och 
statistikkontoret [USK], 2017). Det är också Stockholm som är fokus för 
avhandlingen. 

Allmännyttiga hyresrätter kan privatiseras på två sätt. Det kan ske genom 
ombildning, vilket innebär en försäljning till en bostadsrättförening som 
bildats av hyresgäster. Hyresrätten byter då upplåtelseform till bostadsrätt. 
Det kan också ske genom att befintliga hyresfastigheter säljs till privata 
hyresvärdar och bostaden fortsätter då upplåtas som hyresrätt. Privatise-
ringarna innebär inte bara en omfördelning av tillgångar. I tidigare forskning 
lyfts även hur särskilt ombildningarna har inneburit att inträdesbarriären för 
de som står utanför bostadsmarknaden höjts i de områden där allmännyttan 
ombildats till bostadsrätter (Holmqvist & M. Turner, 2014:241). Det har i sin 
tur bidragit till att vissa delar av staden idag i stort sett saknar allmännyttiga 
hyresrätter, eller att andelen har sjunkit markant, särskilt i de socioeko-
nomiskt välmående delarna, såsom Stockholms innerstad och närförorter 
(Andersson & M. Turner, 2014:3–4; Hedin m.fl., 2012:459). Andra delar av 
staden, som fortfarande till stor del består av allmännyttiga hyresrätter, har 
istället sett en ökad koncentration av resurssvaga hushåll. Denna förändring 
av befolkningssammansättningen benämns ibland som residualisering (se till 
exempel Andersson m.fl. 2007:33, 34). Ombildningarna har bidragit till den 
geografiska segregeringen och socioekonomisk bakgrund har blivit allt mer 
styrande för var individer har möjlighet – eller inte möjlighet – att bosätta sig 
(Andersson & Turner, 2014:26; Polanska & Richard, 2018:420). De privatise-
ringar som innebär att allmännyttiga hyresrätter säljs till privata fastig-
hetsägare är numera den vanligast förekommande privatiseringspraktiken 
nationellt. Köpare utgörs inte bara av privata hyresvärdar, utan även av 
globala finansiella aktörer vars huvudsakliga affärsidé inte är att agera hyres-
värd utan snarare att få tillgång till fysiska parkeringsplatser för sitt finansiella 
kapital (Aalbers, 2019). I Stockholm har dessa försäljningar företrädelsevis 
skett i ytterstaden, där ombildningstakten har varit låg och där det finns ett 
stort bostadsbestånd byggt under 1960- och 1970-talen (Andersson & Tur-
ner, 2014:10). Dessa aktörer utgör ett tämligen nytt inslag i den svenska 
hyressektorn (Grossman, 2020). 

Privatiseringarna har ritat om villkoren inom bostadspolitiken och stärkt 
uppdelningen mellan ”insiders” och ”outsiders”. För de som kan betraktas 
som insiders, de som har ombildat sin hyresrätt, kan man konstatera att 
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privatiseringarna i många fall har inneburit en förmånlig värdeöverföring 
och en väg in på bostadsmarknaden. För dem som inte har haft möjlighet att 
köpa en bostad har hyresmarknaden istället blivit svårare att ta sig in på, då 
hyresbeståndet generellt har krympt och då många av de ombildade hyres-
rätterna utgjort en del av det äldre hyresbeståndet, med lägre hyror än i ny-
byggda hyresrätter. Det innebär att det krävs högre inkomster även för att ta 
sig in på hyresmarknaden. De olika aspekter som den här typen av privatise-
ringar har inneburit har lett till en omfördelning, där vissa hushåll har gynnats 
på vad som kan uppfattas som ett slumpmässigt sätt, genom att de råkat bo på 
”rätt” ställe. Det har även omformat staden rumsligt såväl som socialt och 
bidragit till en allt mer segregerad stad (se Baeten & Listerborn, 2015). 

Bostaden betraktas i allt högre utsträckning som en handelsvara, och den 
enskilda individen måste i allt större utsträckning förhålla sig till en mark-
nadslogik i valet av bostad och i fråga om sitt hem (Andersson m.fl., 2016:14; 
Kadi, 2014:19–24). Samtidigt som privatiseringar av bostäder utgjort en 
omfattande överföring av offentliga tillgångar till privata aktörer (se till 
exempel Christophers, 2013:891–892), har det även inneburit en förändring 
av beskrivningen av vad en bostad är. Även om bostaden fortfarande fyller 
en social funktion, har den retoriska inramningen av den förändrats. 

Hur kan då den politiska retorik som har varit drivande bakom dessa 
processer och som sedermera gjort dem legitima förstås. Försäljningar och 
förändringar i bostadsbestånd går att studera i tillgänglig statistik. Men 
denna typ av uppgifter talar inte om för oss vad som ligger bakom försälj-
ningarna, hur de retoriskt har motiverats som en legitim praktik. Jacobs, 
Kemeny och Manzi (2004:3) menar att istället för att utgå från problem som 
objektivt vedertagna, och språk som endast en återspegling av en bakom-
liggande verklighet, är det centralt att studera hur retoriken kring olika 
förändringar i samhället konstrueras och görs till övertygande problem-
beskrivningar (2004:5). 

Konstruktionen av bostaden kan spåras i diskursen, det vill säga hur vi 
pratar och skriver om den. Där dominerande sätt att diskutera bostaden på 
påverkar vår uppfattning om vad som är legitima praktiker i relation till den. 
Det som anses legitimt får också konsekvenser i en social praktik, på indi-
viduell såväl som samhällelig nivå. Privatiseringar av stadens bostäder måste 
även ses i ljuset av en övergripande omvandling av ekonomiska och sociala 
ramar. De har varit beroende av legitimerande berättelser och konstruktioner 
som upprätthåller bilden av det privatägda boendet som den mest fördel-
aktiga boendeformen, både för individen och för samhället i stort (Chris-
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tophers, 2013:894; Holmqvist & Turner, 2014:240). Hur dessa legitime-
ringsprocesser har konstruerats är just vad denna avhandling handlar om. 

Studiens syfte och forskningsfrågor 
Avhandlingens övergripande syfte är att bidra till kunskapen om hur priva-
tiseringarna av allmännyttiga hyresrätter har legitimerats och att kritiskt 
granska ansvariga politikers konstruktioner av bostaden och specifikt ägan-
det av den. Studien vägleds av två huvudsakliga forskningsfrågor. Den initiala 
övergripande forskningsfrågan som besvaras i avhandlingen är: 

Hur har privatiseringen av allmännyttiga hyresrätter legitimerats 
i Stockholms stad mellan åren 1990 och 2015? 

Utifrån den initiala och deskriptiva forskningsfrågan kommer studien att 
fördjupas genom att ingående studera de olika diskursiva strategierna för 
legitimering. För att fördjupa denna forskningsfråga används en kritisk 
diskursanalytisk ansats (KDA) (vilken presenteras mer ingående i kapitel 3 
och 4). KDA:ns ramverk kompletterar den övergripande frågeställningen 
med specificeringar utifrån Theo van Leeuwens (2008) modell för legitime-
ringsanalys. En central utgångspunkt i denna ansats utgörs av förståelsen av 
diskurs som inte bara språk eller text. Istället beaktas även den materiella 
kontexten av diskurser och hur text och praktik förhåller sig till varandra 
(Darcy & Manzi, 2004:143). Det betyder att vissa uppfattningar görs mer rim-
liga än andra och blir dominanta inom ramen för en social praktik. Utifrån 
den diskursteoretiska ansatsen fokuseras den fördjupade analysen på frågan: 

Hur har de använda legitimeringsstrategierna påverkat det diskur-
siva ramverket för den nya bostadspolitiken? 

Avhandlingen bidrar till olika kunskapsfält, såsom forskning om privatise-
ringar och bostäder och bostadspolitiken. Genom det metodologiska an-
greppssättet, och mer specifikt det kritiska diskursanalytiska angreppssättet, 
kopplar studien till forskning om språk och makt. Utifrån avhandlingens 
forskningsfrågor ovan blir studiens kunskapsinriktade syfte därför att belysa 
en bakomliggande argumentation i den förda debatten, samt vad detta inne-
bär för hur politiska uppfattningar av det offentliga ägandet konstrueras. 
Empiriskt baserar sig studien på policydokument, offentliga utredningar och 
statistik samt en fördjupad analys av den politiska budgetdebatten i Stock-
holms stad under perioden 1990–2015. 
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Avhandlingens disposition 
I nästa kapitel, kapitel 2, redogörs för studiens referensram och tidigare 
forskning. 

I avhandlingens kapitel 3 redogörs för det diskursanalytiska angreppssätt 
som används för att fördjupa förståelsen och analysen av hur privatiseringar 
av allmännyttiga hyresrätter har legitimerats, med fokus på språkanvänd-
ning, makt och egendomsrätt.  

I kapitel 4 beskrivs avhandlingens empiriska material och hur det har 
bearbetats samt den analytiska ansatsen. 

I avhandlingens kapitel 5, som utgör det första empiriska kapitlet, ges en 
beskrivande kartläggning av privatiseringar och privatiseringsförfaranden av 
allmännyttiga hyresrätter. Kapitlet redogör kronologiskt för den kommun-
politiska debatten vilken relaterar till olika nationella politiska förändringar 
så som de presenteras i olika utredningar, som SOU:er och propositioner. 

I kapitel 6, Privatisering som individens möjlighet, analyseras den argu-
mentationslinje som i debatten byggs upp av en idémässig grund för det 
enskilda ägandet som en möjlighet för individen och individens valfrihet. 

Kapitel 7 Privatisering som lösning på sociala problem bygger vidare på den 
individcentrerade diskurs som identifieras i kapitl 6 och sätter fokus på 
stadens ytterområden. Här undersöks hur privatiseringar av hyresrätter rela-
teras till åtgärder mot socioekonomisk utsatthet. De diskurser som används 
som legitimeringar är ofta kopplade till moraliska aspekter och handlar om 
individens ansvar och engagemang som positiva praktiker. 

Kapitel 8 Konstruktionen av en bostadskonsument bygger på en diskurs 
inom vilken individen som bostadskonsumerande subjekt blir fokus för de-
batten. Det som skiljer från kapitel 6 är att denna diskurs även byggs på 
rationella legitimeringar 

Kapitel 9 Det allmännyttiga bostadsföretaget i debatten analyserar de all-
männyttiga bostadsföretagen i debatten och hur de konstrueras, framställs 
och används. 

Kapitel 10 Legitimering av en ny bostadspolitik utgör avhandlingens sista 
och avslutande kapitel. Här lyfts övergripande slutsatser med utgångspunkt i 
avhandlingens forskningsfrågor fram och en riktning för fortsatt forskning 
anges. 
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2. Studiens referensram 

Även om den problematisering som byggs upp i det föregående kapitlet 
kretsar kring bostadspolitik och privatiseringen av allmännyttan, är ambi-
tionen att studiens empiriska fokus ska förstås som en beståndsdel av en 
samhällsförändring som berör mer än endast bostadspolitik. I Sverige utgör 
1990-talet en period då omläggningen av den ekonomiska politiken och 
välfärden initierades. Även internationellt genomfördes liknande förän-
dringar, i vissa länder redan före 1990-talet. Det är strukturer som blir väsent-
liga för att sätta privatiseringarna av allmännyttan i ett sammanhang, såsom 
en liberal marknadsekonomisk politik med ökande sociala klyftor och där 
individuella lösningar betonas framför kollektiva. I detta kapitel läggs ett 
fördjupat fokus på bostadspolitiken, särskilt vad gäller allmännyttan, och på 
privatiseringar av bostäder. Men kapitlet innefattar även andra områden 
inom kommun och stat där privatiseringar har genomförts. Kapitlet redogör 
därmed för studiens referensram genom att beskriva förändringar inom 
bostadspolitiken och genom att mer utförligt redogöra för den kontext som 
introducerades i inledningskapitlet och som förändringarna är en del av. Med 
hjälp av tidigare forskning ramas avhandlingens forskningsområde in, och 
därmed läggs även grunden för studiens forskningsbidrag. 

Kapitlet är uppdelat i två delar. I första delen ligger fokus på bostadspoli-
tikens utformning, i synnerhet vad gäller allmännyttan. Denna del är främst 
en kontextuell ram för avhandlingen. I den andra delen följer två avsnitt med 
utgångspunkt i tidigare forskning, där det första avsnittet handlar om priva-
tisering av bostäder, specifikt om forskning kring allmännyttiga hyresrätter. 
I det andra avsnittet breddas privatiseringsperspektivet för att beskriva 
privatiseringar även i andra sektorer. 

Strukturella förändringar i bostadspolitiken 
Även om avhandlingen inte primärt behandlar välfärdsforskning eller väl-
färdsteori, blir det viktigt för den kontextuella förståelsen att placera in den 
allmännyttiga hyresrätten som en delkomponent i välfärdsstatens upp-
byggnad och därmed framhålla dess sociala prägel och del i socialpolitiken 
(Harloe, 1995:539). En kort historik ger att den allmännyttiga hyresrätten 
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utgör en viktig del av de välfärdsstrukturer som byggdes upp i Sverige under 
1900-talet, där staten var aktiv i bostadspolitikens utformning. Utifrån ett 
sådant perspektiv har den allmännyttiga hyresrätten (och bostaden generellt) 
en historisk betydelse som en social rättighet. Bostaden utgör en viktig 
beståndsdel i den ekonomiska politikens inriktning under 1900-talet, en 
period som inledningsvis kännetecknades av bostadsbrist och en svår bo-
stadssituation, speciellt för mindre bemedlade familjer vars bostadsbehov 
inte möttes av den privata marknaden. 

De som i första hand utmanade de privata aktörerna var bostadskoopera-
tionen i form av HSB, och i Stockholm SKB.1 Även egnahemsrörelsen 
initierades under början av 1900-talet, vars idé var en sorts självhjälp för att 
med fördelaktiga lån bygga egna hus. Kommunerna hade ditintills gett stöd 
åt filantropiska projekt, och först under 1930-talet skulle de börja bilda egna 
bostadsföretag (Hedman, 2008:10). Den bostadspolitik som växte fram och 
som staten på olika sätt aktivt förde, riktade sig till alla invånare utan 
ambition att peka ut specifika grupper. En av tankarna var att den förda 
bostadspolitiken skulle ge fördelar åt alla grupper i samhället (se Hedman, 
2008:13). Bostaden utgjorde ett viktigt redskap för den svenska ekonomins 
uppbyggnad, med syftet att se till att det fanns bostäder där arbetskraft 
behövdes. Samtidigt framhåller Loit (2014:133) att planeringen av bostads-
politiken mellan 1930 och 1970 även var underordnad en social diskurs, 
vilket påverkade dess riktning. Perioden präglades av uppfattningen att 
endast marknadsmekanismer inte kunde lösa de problem som uppstod på 
bostadsmarknaden. 

1965 röstade riksdagen för att sjösätta det finansieringssystem som kom 
att kallas för miljonprogrammet. Planen var att under en tioårsperiod bygga 
100 000 bostäder om året. Det specifika för miljonprogrammet var inte 
främst antalet lägenheter, utan kombinationen med den långa planerings-
horisonten om tio år. Programmet präglades dessutom av en övergripande 
tilltro till planering av storskaliga satsningar, något som förenade de flesta 
oavsett partifärg. Ramberg (2000:143) menar till exempel att de borgerliga 
politikerna förespråkade en ökad byggtakt, medan Socialdemokraterna (som 
regeringsparti) ville hålla nere byggnadstakten till förmån för satsningar på 
industrins fortsatta expansion. Byggtakten av allmännyttiga hyresrätter 
avstannade under slutet av 1970-talet och under 1980-talet gick man in i en 

— 
1 HSB stod tidigare för Hyresgästernas sparkasse- och byggnadsförening, idag används endast 
HSB som namn. SKB är förkortning för Stockholms kooperativa bostadsförening. 
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förvaltande fas. Vid denna tidpunkt skedde ett skifte i den förda bostads-
politiken och 1990-talet skulle bli en period präglad av förändring. 

Inom tidigare bostadsforskning betecknas perioden som ett systemskifte 
eller en avvecklingsfas (Bengtsson, 2001:52; Bengtsson, 2013:166; Borg, 2004; 
Lindbom, 2001:139; Strömberg, 2001:42). I Sverige kom dessa förändringar 
ur ett ekonomiskt expansivt 1980-tal med liberaliserade regler för bankernas 
utlåning och likviditetskrav. 1985 avreglerades till exempel den inhemska 
kreditmarknaden, vilket innebar att man avskaffade bankernas tak för ut-
låning (Holgersen, 2017:106; Svensson, 1996:29). Den ökande upplåningen 
hos företag och hushåll innebar en överhettning av den svenska ekonomin 
(Jonung, 2003:31), vilket drev Sverige in i en djup ekonomisk kris som 
briserade i början av 1990-talet. Krisen skulle accentuera ett systemskifte av 
den svenska ekonomin (Eklund, 2010:274), med strukturella förändringar 
och omregleringar av välfärdssektorerna, där privatiseringar av den offent-
liga sektorn utgjorde en del av den förändrade riktningen (Meagher & 
Szebehely, 2013:14; Schön, 2014:427; se även Blomqvist, 2004; Jordahl, 2008). 

Den ekonomiska krisen under början av 1990-talet innebar att vissa 
kommuner hade problem att anpassa sina verksamheter till det rådande 
ekonomiska läget. I Stockholmsområdet skulle kommunernas ekonomiska 
situation försämras år för år. 1989 befann sig fem kommuner i regionen i en 
ekonomiskt svår situation. Två år senare, 1991, var det 14 kommuner (se 
Bäck, 1993:11). Det ekonomiska läget påverkade givetvis hela samhället och 
dess olika institutioner. Men för bostadsmarknaden skulle det, i ljuset av 
statens tillbakadragande, utgöra en övergång från en produktionsdriven bo-
stadspolitik till en konsumtionsdriven (Holmqvist, 2009:124). Denna förän-
dring innebar ett allt större bostadspolitiskt ansvar för kommunerna, medan 
staten alltmer drog sig tillbaka. Decentraliseringen innebar även ett utökat 
bostadspolitiskt mandat för kommunerna. I och med bostadsanvisnings- och 
bostadsförsörjningslagens avskaffande mellan åren 1991 och 1993 var kom-
munerna heller inte skyldiga att organisera bostadsförmedling eller att ut-
arbeta riktlinjer för bostadsförsörjning (Holmqvist, 2009:124). Dock skulle 
de minskade statliga subventionerna till bostadsbyggande och sänkta 
räntesubventioner skapa stora utmaningar för kommunerna (Holmqvist, 
2009:124). Även den ”särbehandling” som de allmännyttiga bostadsföretagen 
tidigare erhöll från staten togs bort från och med 1992. Den ekonomiska 
risken lades därmed på de enskilda allmännyttiga bostadsföretagen. Från att 
tidigare ha uppburit fördelar och utgjort ett viktigt socialpolitiskt verktyg 
betraktades de allmännyttiga bostadsföretagen i allt större utsträckning 
utifrån ett affärsmässigt perspektiv (Hedman, 2008:20). Således utgör 1990-
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talet och framåt en tid av förändring för den kommunala allmännyttan och 
för bostadspolitikens förutsättningar generellt. Den bostadspolitik som 
tidigare präglats av en övergripande politisk koncensus och av politiskt styrda 
ingrepp, tog under denna period en annan vändning. Det är i den här 
förändringskontexten som studien placeras, och den utgör startpunkt för den 
fördjupade analysen i denna avhandling. I tabellen nedan anges årtal för 
några av de förändringar och beslut som är centrala för avhandlingens 
problemställning och som behandlas i texten ovan. 

Tabell 1. För avhandlingen centrala bostadspolitiska årtal och beslut 

År Typ av förändring  

1930–70 En period av byggande med socialt fokus. 

1965 Miljonprogrammet sjösätts, avvecklas 1975. 

1985 Den inhemska kreditmarknaden avregleras. 

1992 Ombildning av allmännyttiga hyresrätter tillåts. Bostadsanvisningslagen 
samt Bostadssaneringslagen avskaffas. 

1993 Bostadsförsörjningslagen från 1947 avvecklas. 

1999 

2002 

2007 

2011 

”Stopplagen” (1999:608) implementeras (övergår sedermera i Allbolagen 
2002:102). 
”Stopplagen” (1999:608) blir Allbolagen (2002:102), lagen om allmännyttiga 
bostadsföretag. (Övergår sedermera i Allbolagen SFS 2010:879) 
De bostadspolitiska målen omformuleras i Prop. 2007/08:1. Tillståndsplikten 
i Allbolagen avskaffas. Kravet att söka tillstånd hos Länsstyrelsen för 
försäljning av allmännyttan tas bort. 
Allbolagen SFS 2010.879 implementeras, vari affärsmässighet skrivs in. 

Innan diskussionen om den allmännyttiga hyresrätten fördjupas bör bo-
stadspolitik som begrepp belysas, främst för att lyfta fram dess komplexitet. 
Det enkla svaret på hur man bör definiera bostadspolitik, är att det beror på 
hur man väljer att avgränsa den. I princip kan många olika politikområden 
inkluderas som bostadspolitiska: socialpolitik, infrastruktur, ränte- och 
finanspolitik, utbildningspolitik etcetera Lind och Lundström (2007:12–13) 
redogör för olika inramningar av det bostadspolitiska begreppet. Det kan 
exempelvis utgå från mål, till exempel politiska mål avseende bostads-
standard, boendekostnader med mera. Bostadspolitik kan också innebära 
fokus på bostadspolitiska medel, till exempel bostadsbidrag, hyressättning 
och räntepolitik. Bostadspolitiken kan även innebära ett fokus på bostads-
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politiska effekter, det vill säga hur bostadsmarknaden svarar på ekonomisk 
tillväxt eller omformeringar i skattesystemet. Enligt Lind och Lundström 
ovan skulle de allmännyttiga bostadsföretagen kategoriseras under bostads-
politiska medel. Bostadspolitik innebär således ingrepp på bostadsmark-
naden, enligt olika principer. Vad som utgör bostadsmarknaden är även det 
en fråga med flera svar. Bostaden har i sig en stark social karaktär, som en 
nödvändighet i ett samhälle, och kategoriseras även som en rättighet. I och 
med dess sociala karaktär skiljer den sig från andra produkter och varor, och 
även om bostäder köps och säljs är de i en marknadskontext icke-rörliga och 
känsliga för till exempel demografiska och inkomstrelaterade förändringar. 
Det är även en marknad som betecknas av höga transaktionskostnader, till 
exempel när det gäller byte av bostäder och relaterade kostnader. De som 
berörs på bostadsmarknaden utgörs av aktörer med olika perspektiv och 
intressen – byggherrar, hyresvärdar, villaägare, fastighetsägare, bostadsrätts-
föreningar, mäklare, hyresgäster, inneboende, allmännyttan och de utan 
bostad med flera. Det går också att förstå bostadsmarknaden utifrån upp-
låtelseformer, och där skiljer sig hyresrätterna i Sverige från bostadsrätter och 
egnahem i hur de fördelas. Hyresrätter är i högre grad präglade av en sorts 
dekommodifiering, det vill säga att hushåll inte är beroende av marknads-
principer för fördelning av bostäder eller förändringar i priser, på samma sätt 
som på marknaden för till exempel bostadsrätter (se till exempel Esping-
Andersen, 1990). Fortsättningsvis diskuteras den allmännyttiga hyresrätten 
och nedan kommer dess förutsättningar och särprägel på bostadsmarknaden 
att tydliggöras. 

Allmännyttans bostadsbestånd i riket och i Stockholm 
Ett sätt att gestalta den förändring som privatiseringar av allmännyttan har 
inneburit är att studera förändringar av bostadsbeståndet. I Sverige finns det 
tre huvudsakliga upplåtelseformer: hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt2. 
Egnahem, eller äganderätter, brukar till största del bestå av fristående hus och 
radhus, medan hyresrätt och bostadsrätt till största del består av lägenheter. 
Andelen äganderätter i till exempel Stockholms innerstad utgör en försvin-
nande liten andel och är av rumsliga skäl mer förekommande i stadens yttre 
delar. De olika upplåtelseformerna har vuxit fram ur den svenska bostads-
politikens historiska utformning. I andra länder har man kommit fram till 
— 
2 Utöver dessa upplåtelseformer finns det kooperativa hyresrätter samt ägarlägenheter. Dessa 
upplåtelseformer utgör en mindre del av det totala bostadsbeståndet i Sverige. Vidare kan 
bostäder upplåtas som specialbostad, till exempel studentbostad eller boende för äldre, eller så 
saknas uppgifter om boendet i statistiken (se SCB, 2020).  
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andra typer av upplåtelseformer, som i sin tur är rotade i dessa länders his-
toriska och kulturella utformning av bostadspolitiken. 

Enligt SCB (2020) bor cirka 40 procent av Sveriges hushåll i äganderätt. 
Andelen som bor i bostadsrätt är 20 procent och hyresrätt 28 procent. Av 
dessa 28 procent utgörs runt hälften av allmännyttiga hyresrätter och 
resterande hyresrätter ägs av privata fastighetsägare. 

Även om antalet hyresrätter är fler än antalet bostadsrätter, har ökningen 
av bostadsrätter skett i en snabbare takt över tid än vad som gäller för hyres-
rätten. Denna fördelning av upplåtelseformer skiljer sig åt mellan olika kom-
muner och regioner. I Stockholm utgjorde 2015 bostadsrätten drygt 49 pro-
cent av bostadsbeståndet, medan hyresrätten utgjordes av drygt 41 procent. 
Av dessa 41 procent består allmännyttans andel av drygt 15 procent, vilket 
visas i tabell 2 nedan. Tabellen visar även förändringar i upplåtelseform 
mellan åren 2001 och 2015, fördelat på inner- respektive ytterstaden. 

Tabell 2. Andel upplåtelseformer i Stockholms stad för år 2015 och 2001 

Allmännyttan Övriga 
hyresrätter 

Bostadsrätter Äganderätter 

Inre 
staden 

6.4 (16)* 29,6 (39) 63.6 (45) 0.2 

Yttre 
staden 

21.8 (36) 23.4 (25) 39.3 (21) 14.4 

Hela 
staden 

15.3 (27) 26.1 (31) 49.6 (31) 8.4 

*Siffror i parentes visar motsvarande andel år 2001. Källa: Turner, 2002:79, USK, 
2003; 2017. 

För det som betecknas som Stockholms innerstad har andelen allmännyttiga 
bostäder minskat under perioden 2001 till 2015, från 16 procent till drygt 
6 procent. Det innebär mer än en halvering av det allmännyttiga bostads-
beståndet i Stockholms centrala delar under denna tidsperiod. Även de 
privata hyresrätterna har blivit färre i antal, men nedgången har inte varit lika 
betydande. Minskningen av hyresrätter, särskilt allmännyttiga hyresrätter i 
innerstaden, har lett till en tilltagande dominans, till och med ensidighet, av 
bostadsrätter i dessa områden. Detta har uppmärksammats av bostads-
forskare, som relaterar det till en tilltagande residualisering och gentrifiering, 
begrepp som jag återkommer till lite längre fram. 
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Sedan början av 1990-talet har bostadsrätten som upplåtelseform ökat 
kraftigt. Bengtsson (2013:173) anger att det i Sverige mellan 1990 och 2011 
tillkom 180 000 bostadsrätter endast genom ombildningar från hyresrätt. 
Ombildning av hyresrätter innebär inte att bostäder försvinner från bostads-
marknaden och inte heller att det tillkommer nya bostäder. De byter bara 
upplåtelseform och även ägandeform (mer om det längre fram). Av de 
180 000 ombildade hyresrätterna återfinns cirka 130 000 i Stockholms-
regionen. Det har bidragit till att bostadsrätten blivit den dominerande 
upplåtelseformen i regionen. Tabellen nedan visar hur det allmännyttiga 
hyresbeståndet över tid ligger på i stort sett samma nivå i hela landet, medan 
det minskat kraftigt i Stockholm.3 

Tabell 3. Översikt av det allmännyttiga bostadsbeståndet – antal lägenheter 

1990 2000 2010 20204 

Stockholm 108 000 103 600 72 050 71 000 
Riket exkl. 723 400 732 590 723 500 758 0005 
Stockholm 

Källor: Boverket, SCB, Sveriges Allmännytta och USK samt Stockholmshem, Svenska 
Bostäder och Familjebostäder. 

Även i de större städerna Göteborg och Malmö har privatiseringar av all-
männyttan genomförts, dock har ombildningarna inte varit lika omfattande 
som i Stockholm. I Göteborg fanns det 67 700 allmännyttiga hyresrätter 
1990, och 2018 var de 71 500 stycken. I Malmö fanns det 18 200 allmän-
nyttiga hyresrätter 1990, och 2018 var de cirka 21 000 stycken (SCB, 2019a 
och Boverket, 2016a). Under 2016 genomfördes dock en försäljning i Malmö 
då 1 660 lägenheter såldes till en privat fastighetsägare (se till exempel 
Lundmark, 2018). Även i Göteborg gjordes 2017 en liknande försäljning till 
en privat fastighetsägare, i området Biskopsgården, vilken beskrevs som del 
av ett trygghetsarbete (Boverket, 2019:9). Boverket uppger 2019 att allmän-
nyttan i Storgöteborg och Stormalmö istället tenderar att öka (se Grander 
2020 för en översikt över upplåtelseformernas fördelning i de tre storstads-

— 
3 Mellan åren 1986 och 1994 såldes det knappt 22 500 lägenheter ur allmännyttan i hela Sverige, 
där knappt 7 100 st. såldes till bostadsrättsföreningar. Under tiden köptes det in nästan dubbelt 
så många. (Se Bengtsson m.fl. 1998:19) 
4Avser beståndet vid 2019-12-31, dvs. vid begynnelsen av år 2020. Källa USK, 2021. 
5 Uppskattning baserad på uppgifter angivna av Sveriges Allmännytta, 2020.  
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regionerna). Stockholm skiljer sig således från de andra storstadsregionerna 
genom dessa omfattande privatiseringar. 

Olika strategier för försäljning av allmännyttiga hyresrätter 
I avhandlingens inledande kapitel anges att allmännyttans hyresrätter kan 
privatiseras på två sätt. Antingen genom att hyresrätterna säljs som befintliga 
hyresrätter till en privat fastighetsägare. Eller genom ombildning, då byter 
bostaden inte bara ägare utan även upplåtelseform. 

Vid en ombildning till bostadsrätt blir den formella ägaren till bostads-
rätten den bostadsrättsförening som det enskilda hushållet är medlem i. Det 
enskilda hushållet äger i sin tur rätten att bo i bostaden.  

I figuren nedan, som visar antalet sålda allmännyttiga bostäder i riket 
totalt fördelat på kategori av köpare, slår privatiseringarna i Stockholm 
igenom under de årtal som ombildningarna med bostadsrättsföreningarna 
som köpare var som mest omfattande i staden. Övriga försäljningar har legat 
på en övergripande jämn nivå med vissa fluktuationer. 

Figur 1. Antal sålda allmännyttiga bostäder i riket fördelat på köpare år 2002–2019 

Källa: Bostadsmarknadsenkäten 2003–2020, Boverket, 2020 

Figuren nedan visar att en stor del av de försäljningar som har genomförts 
har gjorts i Stockholm och i Stockholmsregionen. Försäljningarna i Stock-
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holm har skett periodvis, där man även på denna nivå kan se att det är just 
ombildningarna som bidrar till toppar, främst mellan åren 2000–2001 och 
2008–2012 (med undantag för 2011). 

Figur 2. Antal sålda allmännyttiga bostäder i Stockholm och riket år 2000–2019 

Källa: Bostadsmarknadsenkäten 2000–2020, Boverket, 2020. 

Nedgången mellan åren 2003–2007 går att förstå som ett utslag av den så 
kallade stopplagen (en lag som från 1999 försvårade för en kommun att sälja 
sitt bostadsföretag och som avskaffades 2007 av alliansregeringen). Ned-
gången av försäljningar efter 2014 och framåt utgörs främst av maktskiftet i 
stadshuset efter valet 2014, då den tillträdande röd-grön-rosa majoriteten 
beslutade att inte tillåta ombildningar inom allmännyttan. Att nedgången 
syns på en nationell nivå beror på att Stockholm var ledande nationellt gäl-
lande antalet ombildningar. Antalet privatiseringar påverkas tydligt av po-
litisk majoritet och vilka beslut som tas. 

Detta är bostadsbeståndet i siffror. Vad har det då inneburit för hushållen 
i staden som på ett eller annat sätt har berörts av detta? I bostäderna bor det 
ju människor, och jag kommer vidare att fokusera på hur förändringarna kan 
förstås ur ett socioekonomiskt perspektiv. 
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Sociala förändringar i bostadsprivatiseringarnas kölvatten 
De sociala förändringar som följt av att beståndet av bostadsrätter har ökat 
på den allmännyttiga hyresrättens bekostnad belyses i detta avsnitt med 
utgångspunkt i tidigare forskning. I litteraturen lyfts residualisering och 
gentrifiering som centrala begrepp för att förstå hur privatiseringarna av 
allmännyttan har påverkat både de boende och de områden där privatise-
ringar i stor utsträckning har genomförts. Begreppen pekar på att förän-
dringar av upplåtelseformer har fått både sociala och spatiala effekter. 

Residualisering och gentrifiering 
Aspekter som blir centrala när bostäder byter ägare och upplåtelseform är de 
sociala förändringar som detta medför. Dessa har studerats av bland annat 
sociologer och urbanforskare som pekar på en tilltagande social polarisering 
(i form av residualisering och gentrifiering) mellan stadens delar. Över tid 
har låginkomsttagare samlats i specifika områden där allmännyttiga hyres-
rätter dominerar och där de boende i relativa termer tenderar att ha en 
svagare socioekonomisk ställning, en förändring som betecknas som resi-
dualisering (se Andersson & M. Turner, 2014:6–7; se även Andersson & 
Kährik, 2015:10–11). Med ett krympande allmännyttigt hyresbestånd i om-
råden som Stockholms innerstad, samlas hushåll med svag socioekonomisk 
ställning i de geografiska områden, oftast i stadens ytterområden, där allmän-
nyttan fortfarande utgör den vanligaste upplåtelseformen. De privatiseringar 
i form av ombildningar till bostadsrätt som har genomdrivits utgör en 
bidragande faktor till residualisering, och därmed till en tilltagande segre-
gation (se till exempel Andersson & M. Turner, 2014:7; Grander, 2018:114; 
Hedin m.fl., 2012:454). 

Parallellt med denna förändring har det även skett en polarisering åt andra 
hållet, en segregation som innebär att hushåll med god ekonomi samlas på 
samma geografiska områden, gentrifiering. Gentrifiering kan beskrivas som 
residualiseringens motsats. Det innebär att ett områdes socioekonomiska 
status uppgraderas genom att tidigare oexploaterad mark bebyggs (till exem-
pel hamnområden och äldre industriområden) eller att befintliga bostads-
områden (till exempel traditionella arbetarkvarter, konstnärsområden och 
skärgårdssamhällen) uppgraderas kulturellt och därmed ekonomiskt, vilket 
innebär att dess ursprungliga befolkning trängs bort och byts ut mot socio-
ekonomiskt starkare grupper. Den ekonomiska betingelsen blir avgörande 
för huruvida hushåll kan bo kvar i dessa områden. 

De förflyttningar som residualisering och gentrifiering är utslag av baseras 
på betalningsförmåga, det vill säga hushållens inkomster blir styrande för 
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vilka grupper som har möjlighet att bo i specifika områden. Ombildningar av 
hyresrätter har inneburit att den ekonomiska inträdesbarriären har höjts till 
de bostäder som ombildats, eftersom det krävs en ekonomisk insats för att 
kunna köpa en bostadsrätt. Det innebär också inskränkta valmöjligheter för 
hushåll med låga inkomster eller begränsade möjligheter att ta lån (se till 
exempel Lees, 2014:76). Det har inte alltid sett ut såhär. Betraktar man till 
exempel befolkningssammansättningen utifrån inkomstnivåer i det samlade 
hyresrättsbeståndet över tid syns en förändring som även den talar för att en 
polarisering ägt rum. 

Figur 3. Andel boende i hyresrätt fördelat efter disponibel inkomst 

Andel (%) fördelad efter disponibel inkomst per konsumentenhet kvintiler. Där 
kvintil 1 utgör de med högst inkomst och kvintil 5 de med lägst inkomst. Urvalet ut-
gör personer 16–84 år, mellan åren 1980 och 2015.6 Källa: SCB, 2018:10 

Tabell 2 ovan visar andelen av olika inkomstgruppers boende i hyresrätt över 
tid. Allt större andel i de lägre inkomstkvintilerna (kvintil 1 och 2) bor i 
hyresrätt, medan allt färre i de högre inkomstkvintilerna (kvintil 4 och 5) bor 
i hyresrätt (SCB, 2018:9). Förändringen är särskilt påtaglig under 1990-talet. 
Bostadens upplåtelseform kan tillsammans med tilltagande socioekonomiska 
skillnader på detta sätt uppfattas som en klassmarkör. Samtidigt talas det 

— 
6 SCB anger att ”data för åren 2006–2007 ingår inte i diagrammen. Det förändringsarbete som 
pågick under dessa år verkar i en del fall ha påverkat indikatorer och lett till svårtolkade resultat 
under just dessa år”. (SCB, 2018:8) 
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även om en bostadsbrist, vilket främst är en brist på vissa typer av bostäder, 
oftast hyresrätter tillgängliga för hushåll med lägre eller osäkra inkomster. 
Grander (2019:391) menar att kraven på allmännyttan att, i och med den 
lagändring som genomfördes 20117 agera affärsmässigt har inneburit stora 
utmaningar att bygga för dessa grupper. Fjellborg (2018:31–32) framhåller 
särskilt att förutsättningarna för dem som inte har råd att ta sig in på bo-
stadsrättsmarknaden (eller som av andra skäl föredrar att bo i hyresrätt) har 
försvårats, vilket har skapat större skillnader mellan insiders och outsiders på 
bostadsmarknaden. Allt fler med goda ekonomiska förutsättningar bor i ägt 
boende medan hyresrätten, speciellt den allmännyttiga hyresrätten, i allt 
större utsträckning blivit en boendeform för socioekonomiskt svaga grupper 
(se vidare Grander, 2018:114; 2020:43–44; se även Salonen m.fl. 2019 vars 
studie fokuserar på Malmö men vars perspektiv är relevant för hela Sverige). 

Andra förändringar av hyresmarknaden 
I avsnittet ovan anges skillnaden mellan olika upplåtelseformer, men även på 
hyresrättsmarknaden har det blivit svårare att klara sig för hushåll med 
knappa ekonomiska marginaler. Det beror delvis på att hyresvärdar har höjt 
inkomstkraven för att få teckna hyreskontrakt. Detta inkluderar till viss del 
även den kommunala allmännyttan (se till exempel Grander, 2018:125). 
Utöver inkomstkrav beror svårigheterna på höjda hyresnivåer i det befintliga 
hyresbeståndet. I Sverige förhandlas hyran fram av bostadsmarknadens 
parter, vanligtvis mellan Hyresgästföreningen och fastighetsägare/fastighets-
ägarorganisation. Detta förhandlingssystem utgår från bostadens bruks-
värde. En bostads bruksvärde baseras på dess ”storlek, modernitetsgrad, 
planlösning, läge inom huset, reparationsstandard och ljudisolering” (se 
Boverket, 2013:12). Systemet, som implementerades 1968, är tänkt att efter-
likna ett marknadsmässigt hyressättningssystem, men med ett starkt besitt-
ningsskydd för hyresgästen.8 Det kan betraktas som ett skydd från ett mark-
nadsberoende och från kraftiga hyreshöjningar för hyresgästerna. Men 
hyreshöjningar kan även ske genom att hyresvärdar renoverar lägenheter, 
vilket är helt i enlighet med det så kallade bruksvärdessystemet. Röster har 
dock höjts för att detta kan innebära onödiga renoveringar, snarare än 
begränsade upprustningar med mer modesta hyreshöjningar. Det kan till 
exempel innebära hyreshöjande åtgärder som installation av golvvärme, 
— 
7 Och där en av de mest tongivande aspekterna i den nya Allbolagen innebar att allmännyttan 
skulle drivas enligt affärsmässiga principer. Se bilaga 2 för Allbolagen SFS 2010:879 i sin helhet. 
8 Under 2019–2021 har det även framförts olika förslag från samarbetet mellan riksdags-
partierna S, Mp, C och L om att ”modernisera hyressättningen”. I skrivande stund är det inte 
klart vad det innebär och hur eller om detta ska genomföras. 
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handdukstork i badrum etcetera trots att det inte efterfrågas av hyresgästen. 
I de fall fastighetsägaren genomför dessa renoveringar medan hyresgästen 
innehar besittningsrätten kan hyresnivån då bli så pass hög att hyresgästen 
inte har ekonomiska förutsättningar att bo kvar i sin bostad, vilket kallas för 
renovräkning (se vidare Polanska & Richard, 2018:420; se även Pull, 2020). 

Ytterligare något som påverkar hyresnivåer är det undantag som finns för 
hyressättning i nybyggda hyresrätter. Där är det tillåtet att ta ut produktions-
baserade hyror, så kallade presumtionshyror. Presumtionshyror innebär ”att 
en hyresvärd och en hyresgästorganisation som är etablerad på den ort där 
fastigheten ligger, har rätt att träffa överenskommelse om hyror som över-
stiger bruksvärdesnivåerna för likvärdiga hyreslägenheter” (Hyresgästföre-
ningen, 2013). Denna typ av hyressättning är precis som bruksvärdeshyran 
förhandlad, men har resulterat i att hyresnivåer i nyproducerade hyresrätter 
är högre än för hyresrätter i det befintliga beståndet. Samtidigt som hyres-
rätter ombildas byggs det nya, med resultatet att hyresnivåerna i det ny-
byggda beståndet är högre än i det bestånd som ombildas till bostadsrätt. 
Detta försvårar ytterligare för socioekonomiskt svaga grupper (Bremberg, 
Slättman, & Alarcón, 2015:81). Bostadssituationen i Sverige är allt mer präg-
lad av en socioekonomisk uppdelning mellan boende i olika typer av upp-
låtelseformer, där många hushåll har svårt att finna bostäder. Inkomsten styr 
allt mer var vi bor. Denna situation har fördjupats sedan början av 1990-talet, 
då bostadspolitiken på många sätt förändrades. Privatiseringar av allmän-
nyttan har varit en del av dessa förändringar. Å ena sidan har de bidragit till 
att vissa har fått möjlighet att köpa sin bostad. Å andra sidan har det bidragit 
till segregation mellan olika stadsdelar (och även mellan stad och landsbygd). 

Nästa avsnitt kommer att handla om forskning som berör allmännyttans 
hyresrätter och främst privatiseringar av dessa. 

Tidigare forskning om bostadspolitikens förändring 
I detta avsnitt kommer delar av tidigare forskning som berör privatiseringar, 
och även andra förändringar som har präglat den allmännyttiga hyres-
marknaden, att beskrivas. Tidigare forskning på detta område lyfter fram 
olika perspektiv. Dessa perspektiv har jag valt att kategorisera utifrån ett 
socialt perspektiv, ett ekonomiskt perspektiv och ett ideologiskt perspektiv. 
Slutligen dras även paralleller till internationella diskussioner på området. 
Avsnittet inleds med en överblick över den svenska allmännyttans forsk-
ningskontext. 
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Den svenska forskningskontexten med allmännyttan i fokus 
I tidigare litteratur lyfts den strukturella förskjutningen fram, från välfärds-
samhälle till mer marknadsbaserade strukturer inom bostadspolitiken, speci-
fikt rörande offentligt ägda bostäder (Bengtsson, 2013; Lindbom, 2001 red.; 
Lundqvist, 1992). Kemeny (2013:64) framhåller att bostaden både utgjort en 
social rättighet och en samhällsekonomisk och arbetsmarknadsmässig kom-
ponent. Därmed har bostaden haft en stark relation till välfärdsstaten och 
har, även om det skiljer sig mellan olika typer av välfärdssystem, alltid sub-
ventionerats på olika sätt. Det kan innebära att det utgår subventioner i form 
av skattelättnader till enskilda hushåll i form av räntebidrag på bostadslån. 
Även byggande kan subventioneras där olika stöd utgår till byggbranschens 
aktörer. Subventioner har varierat både över tid och mellan upplåtelse- och 
ägandeformer. Det som 1974 betecknades som neutralitet mellan upplåtelse-
formerna innebar att dessa skatte- och räntesubventioner skulle fördelas på 
ett rättvist sätt mellan de olika upplåtelseformerna hyresrätt, bostadsrätt och 
äganderätt (se Bengtsson, 2013:151). Denna neutralitet har sedan 1990 
mattats av, och idag går det att betrakta hyresrätten som missgynnad jämfört 
med egnahem och bostadsrätter. Snedfördelning framhålls redan av 
Finansdepartementet i Ds 1990:29 där man framhåller att redan under 1970-
talet har en stark förmögenhetsomflyttning skett till hushåll med ägda 
bostäder (Olofsson, 1990:29:12 se även Sandelin och Södersten, 1978). 

Rambergs Allmännyttan (2000) utgör en omfattande redogörelse för 
allmännyttans bildande i mitten av 1800-talet och fram till millennieskiftet 
2000. Han tecknar en ingående bild av allmännyttans uppkomst, utveckling 
och förändring, vilken sätts i relation till en föränderlig omvärld. Fokus är 
dock bredare än de privatiseringar som tilltog under 1990-talets sista år. 
Allmännyttans förändring över tid fångas även i antologin Nyttan med 
allmännyttan (Salonen, red., 2015) som är slutrapporten för ett SABO9-
initierat forskningsprojekt som pågick mellan 2013 och 2014. I projektet 
fångas speciellt förändringarna av den lagstiftning som implementerades 
2011 som bland annat innebar att allmännytta skulle verka i ett allmännyttigt 
syfte samtidigt som den skulle agera enligt affärsmässiga principer. I 
antologin ger Holmqvist (2015:211–232) ett kommunpolitiskt perspektiv. 
Hon frågar sig om den nya lagstiftningen och om ägandet av bostäder 
(privat–offentligt) egentligen spelar någon roll, då även allmännyttan ska 
agera som en affärsmässig aktör på bostadsmarknaden. Holmqvist menar 

— 
9 SABO står för Sveriges allmännyttiga bostadsföretag, och är de allmännyttiga bostads-
företagens intresseorganisation. Organisationen bytte 2019 namn till Sveriges allmännytta. 
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dock att det finns sociala aspekter som är av vikt vid ett kommunalt ägande 
av bostäder. Det förekommer emellertid stora variationer mellan olika 
kommuner och dessas politiska ambitioner med att äga bostäder, där vissa 
kommuner väljer att sälja hela eller delar av sitt bestånd. 

Avhandlingens tidsmässiga huvudfokus utgörs av perioden 1990 till 2015, 
en period med stora förändringar inom samhällsekonomin och sedermera 
bostadspolitiken – förändringar som särskilt påverkar allmännyttans förut-
sättningar. I delar av den tidigare forskningen beskrivs denna period som 
starkt präglad av nyliberala förändringar (Clark & Johnson, 2009; Grund-
ström & Molina, 2016). Clark och Johnson (2009:172) menar att den all-
männyttiga bostadssektorns förändring i Sverige sedan 1990-talet har utgjort 
en ”radikal omformering i enlighet med en nyliberal ideologi” (se Clark & 
Johnson, 2009:173, min översättning). Privatiseringar av allmännyttiga 
hyresrätter beskrivs vidare som en del i denna nyliberalisering, vilken även 
har bidragit till en tilltagande gentrifiering (Fjellborg, 2018:26; Hedin, m.fl. 
2012:459–460). Holmqvist och M. Turner menar att den svenska bostads-
politiken allt mer rör sig från en generell bostadspolitik till en selektiv modell, 
där de mest avgörande förändringarna är just främjandet av det ”ägda boen-
det” och nedmonteringen av den allmännyttiga bostadssektorn (2014:239– 
240). Även Lind och Lundström (2007:9) ger ett perspektiv på den svenska 
bostadspolitiken som allt mer marknadstillvänd. Samtidigt framhåller de att 
det kan vara svårt att avgränsa bostadspolitiken mot andra politikområden. 
Gränsen är i den meningen flytande mellan ”allmän politik och bostads-
politik”. Dock beskriver de hur bostadspolitiska åtgärder av mer generell 
karaktär på bostadsmarknader har minskat till fördel för mer selektiva 
åtgärder. Detta, menar de, har präglat bostadspolitiken inte bara i Sverige 
utan även i andra europeiska länder (Lind & Lundström, 2007:12–13). 

Tidigare studier där privatiseringar av allmännyttan utgör huvudfokus är 
till exempel Bengtsson med flera (1998), som studerat genomförandeproces-
ser och effekter av ombildningar av allmännyttiga hyresrätter i miljonpro-
grammet.10 Studien utgår från tre huvudsakliga frågeställningar, vilka utgörs 
av själva genomförandet av ombildningarna, de ekonomiska förutsättnin-
garna för dem som deltar i dessa processer samt vad de sociala och eko-
nomiska effekterna blir. En av studiens övergripande slutsatser är att om-
råden kan förändras genom ombildningar till bostadsrätt som bland annat 
innebär att de får en ny och ”socialt stabilare befolkning” (1998:204). För-
— 
10 De ombildningar som studeras häri har alla genomförts före 1992, då hembud började gälla 
även i allmännyttans hyresrätter. Istället verkar dessa ombildningar ha skett via privata aktörer 
i fastighetsbranschen, såsom Riksbyggen och HSB. 
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fattarna menar dock att man bör vara försiktig med att se ombildningarna 
som en patentlösning för att komma till rätta med miljonprogramsområ-
denas problem (se Bengtsson m.fl., 1998:202). De framhåller även att förän-
dringarnas positiva respektive negativa påverkan till stor del beror på 
ombildningarnas mål och den socioekonomiska statusen på de hushåll som 
har haft möjlighet att köpa sin hyresrätt genom ombildning. 

Även den av Hyresgästföreningen initierade antologin Allmän nytta eller 
egen nytta? från 2002 fokuserar på ombildningar av allmännyttan. Där ställs 
centrala frågor kring ombildningarna och deras påverkan, både på individ-
och strukturnivå. Antologin utgår från ett Stockholmsperspektiv med fokus 
på Stockholms kommun. Även i denna antologi framhålls privatiseringarna 
av den kommunala allmännyttan som en del av en större välfärds- och 
bostadspolitisk förändring (se Bodström, 2002:8). Ytterligare bidrag utgörs 
av en orientering i ombildningarnas socialgeografiska mönster och i själva 
ombildningsprocessen. Antologierna ovan begränsas tidsmässigt fram till 
1998 respektive 2002, vilket innebär att det stora antal ombildningar (och 
andra privatiseringar) som skulle genomföras under det fortsatta årtiondet 
inte är inkluderat. 

I senare studier kring ombildningar sammanställer Blomé (2012) tidigare 
forskning kring de konsekvenser som försäljningen av allmännyttan till 
privata aktörer har fått för bostadsmarknaden och för olika grupper i sam-
hället. Några av de viktigaste slutsatserna är att privatiseringarna av allmän-
nyttan har bidragit till att antalet lägenheter minskat i attraktiva lägen. Vidare 
beskrivs ombildningarna som en värdeöverföring till en liten del av befolk-
ningen, det vill säga till de hushåll som har fått ombilda sina hyresrätter. 
Blomé framhåller även att privatiseringarna kan ha påverkan på hur kom-
munpolitiken förs, då många ombildningar inte har varit affärsmässigt 
motiverade, och att de även kan försvåra för kommunen att genomföra 
socialpolitiska åtgärder när man inte längre äger bostäderna. Vidare fram-
håller Blomé att försäljningar baserade på kommunekonomiska grunder inte 
behöver få negativa konsekvenser, utan kan hjälpa kommuner att finansiera 
exempelvis byggande av nya bostäder eller på andra sätt finansiera den 
kommunala ekonomin (se Blomé, 2012:102). 

I antologin Stockholm som vara (red. Ramberg, 2016) presenteras olika 
aspekter av privatisering, då med fokus på staden som plats, och vad som 
händer när platsen blir till en produkt som ska sälja eller säljas – ett slags 
urbant entreprenörskap där staden är själva varan. Det påverkar de offentliga 
rummen och allmänhetens tillträde till dem och vem som kan röra sig i de 
rum som tidigare betraktats som offentliga men som nu privatiseras. Även 
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om detta utgör ett bredare perspektiv än privatiseringar av hyresrätter är det 
en del av samma process och sätter bostaden i ett rumsligt sammanhang. 
Tonell (2016:47–73) beskriver till exempel i samma antologi hur politiken 
kring stadens markägande (som är tätt förknippat med bostadspolitiken) har 
genomgått ett paradigmskifte: från det tidiga 1900-talets uppfattning om 
markägande som en förutsättning för att lindra bostadsnöden, till dagens 
politik, med fokus på det som uppfattas som kommunens kärnverksamhet, 
och där en stor del av den kommunala marken har sålts, speciellt mark utan-
för kommungränsen (se även Christophers, 2019 för en utförlig genomgång 
av privatiseringar av mark, ur ett brittiskt perspektiv). 

Även journalistiska perspektiv ges på försäljningar och ombildningar. För 
en specifik inblick i hur en kommun bestämmer sig för att sälja hela sitt 
allmännyttiga bostadsföretag beskriver Fogelqvist (1999) i reportageboken 
Allmännytta till salu? hur Nacka kommun 1996 säljer hela sitt allmännyttiga 
bostadsföretag Nackahem i Fisksätra. Han intervjuar både ansvariga politiker 
som är förespråkare för och motståndare till försäljningen. Även boendeper-
spektivet lyfts fram i intervjuer med hyresgäster om deras syn på privati-
seringen. Fogelqvist pekar på den politiska majoritetens betydelse i en 
kommun och den påverkan som den har på i detta fall sina bostadföretag och 
därmed de boende i dessa fastigheter. För att närmare förstå och studera hur 
ombildningsprocesser uppfattas och vad de kan innebära för de boende ger 
Wernes reportagebok från 2010 en insyn i ombildningsprocesserna. Speciellt 
beskrivs hur ombildningsprocesserna kommit att påverka de sociala rela-
tionerna mellan boende i fastigheter som ingår i ombildningsprocesser. 

Tre perspektiv på förändring av bostadspolitiken 
Från tidigare forskning som anknyter till förändringar av bostadspolitiken 
lyfts specifikt tre perspektiv som är centrala i de politiska diskussionerna som 
studeras i avhandlingen rörande bostadspolitiken och bostadsmarknaden. 
Först tas tidigare forskning som berör ett socialt perspektiv på förän-
dringarna av allmännyttan upp. Där bland annat segregation och demografi 
kopplas till privatiseringar i allmännyttan. Det andra perspektivet är ett 
ekonomiskt perspektiv där tidigare forskning på en allt mer ekonomiserad 
relation till bostaden lyfts. Inom det tredje perspektivet på förändringarna av 
bostadspolitiken, lyfts tidigare forskning som fokuserar på idémässiga 
förändringarna i förhållande till bostaden och bostadspolitiken. 

Det går att förstå dessa områden som sociala, ideologiska och ekonomiska. 
Den huvudsakliga beröringspunkten mellan dem är privatiseringarna av 

43 



 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 
 
 

DET LEGITIMA ÄGANDET 

allmännyttan. Först beskrivs tidigare forskning med fokus på sociala per-
spektiv, sedan de två andra perspektiven. 

Det sociala perspektivet 
I den politiska debatten framhålls privatiseringarnas spatiala effekter, som 
utgår från uppfattningen att olika typer av upplåtelseformer har en påverkan 
på det levda rummet i staden, där argument för privatisering relateras till de 
sociala effekter de får i stadsrummet. Privatiseringar (ombildningar såväl 
som försäljning till privata fastighetsägare) uppfattas i den politiska debatten 
mota segregation. Dessa privatiseringar antas då ge så kallade grannskaps-
effekter. Argumentet ”utgår från antagandet om att en geografisk koncen-
tration av fattigdom har negativa effekter på människors livschanser och 
möjligheter till utbildning, arbete och politisk aktivitet” (Lilja & Pemer, 
2010:6). Här kan man vidare relatera till Andersson, Bråmå och Holmqvist 
(2010) som studerar ombildningarnas funktion som socialt verktyg. De 
poängterar bland annat att ombildningar främst har skett i de delar av staden 
där allmännyttan inte är dominerande (2010:247, se även Backvall, 2019:17), 
det vill säga inte i de mest socioekonomiskt utsatta områdena. Detta trots att 
en uppblandning av bostadsområden, dominerade av allmännyttans bostads-
bestånd, ofta framhålls som argument för och drivkraft bakom ombildningar. 
Wimark med flera (2019:19) studerar hur geografiska områdens samman-
sättning av upplåtelseformer har förändrats under perioden 1990 till 2012. 
Genom longitudinella data om vistelseort och upplåtelseform har man gjort 
två tvärsnitt, 1990 och 2012. Dessa visar på en ökad homogenisering, där den 
förklaring som ges till den allmännyttiga hyresrättens försvinnande från 
Stockholms innerstad är de omfattande ombildningar som genomförts 
(Wimark m.fl., 2019:14, 17–18). 

Ombildningar beskrivs som bidragande till segregation, vilket särskilt har 
förändrat sammansättningen i Stockholms innerstad (Andersson & Turner, 
2014:26). De menar även att boendesammansättningen inom själva allmän-
nyttan har polariserats (se även Andersson m.fl., 2007:17). Komplexiteten 
hos segregationsbegreppet belyses i Wimarks forskningsöversikt från 2018, 
där forskning kring boendesegregationens orsaker, omfattning och konse-
kvenser lyfts fram. Slutsatsen är att forskningsläget är splittrat och avhängigt 
av hur orsakerna bakom segregationen förstås. Det framhålls vidare att en 
särskild svårighet är att mäta boendesegregation och grannskapseffekter och 
att belägga om, och i så fall hur, detta präglar det område som undersöks. 
Wimark menar att segregation i sig inte behöver vara ett problem, men när 
individers förutsättningar påverkas av boendesegregation riktas intresset 
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mot att förstå hur det påverkar individer, det vill säga att studera grann-
skapseffekterna. Grannskapseffekter går att förstå som konsekvenserna av 
boendesegregation. Trots att mått kan utgöra problem för att utröna de effek-
ter grannskapseffekter ger på boende i segregerade områden menar ändå 
Wimark att forskningsläget är bra, såtillvida att mycket material och forsk-
ning finns. Däremot menar han att det, då detta är något som förändras kon-
tinuerligt, saknas en uppdaterad bild av boendesegregationen (se Wimark, 
2018:35). 

Det ekonomiska perspektivet 
Det andra perspektivet som debatten anknyter till betecknas här som det 
ekonomiska perspektivet, det grundas på bostadsmarknadens allt starkare 
relation till finansiella aktörer11 och förstås genom begreppet finansialisering. 
Finansialisering kan övergripande förstås som en strukturell förändring av 
det kapitalistiska systemet, inom vilket finansiella strukturer spelar en allt 
viktigare roll (August & Walks, 2018:125). Epstein (2001:3) menar att finan-
sialisering utgör den ”ökande betydelsen av finansiella marknader, finansiella 
motiv, finansinstitut och finansiella eliter i både den nationella och interna-
tionella ekonomin […]” (se även Aalbers m.fl. 2017:573). En aspekt av detta 
är att ekonomisk tillväxt inte i första hand genereras genom varuproduktion 
eller handel med reella varor utan genom finansiell värdeökning och finan-
siella upplägg (se till exempel Sawyer, 2013:2; Krippner, 2005:174). 

Privatisering kan enligt Rolnik (2013) betraktas som ett steg i skapandet 
av en finansiell relation till bostaden. De typer av privatisering som berörs i 
denna studie, ombildningar och försäljningar, förstärker båda denna rela-
tion. När ägandemarknaden utökas genom ombildningar av hyresrätter 
gynnas finansiella aktörer såsom banker och låneinstitut, där även den 
boende knyts till en finansiell relation i förhållande till bostaden. Ohlsson 
(2016) beskriver detta som en marknad där ”institutioner och hushåll vävs 
samman i ett ömsesidigt beroende” (2016:60). Även om lån till bostäder i 
stort sett alltid har varit en förutsättning för att köpa bostad, har avregle-
ringen av finansmarknaden under 1980-talet resulterat i ett ökat inflytande 
för dessa aktörer på bostadsmarknaden (se Andersson m.fl., 2016:11). Utöver 
ombildningar innebär försäljningar av befintliga hyresbestånd att finansiella 
— 
11 Med finansiella aktörer avses internationella företag vars främsta inriktning är att generera 
finansiell avkastning till sina ägare oberoende av affärsverksamhet. Det förekommer olika 
benämningar på dessa verksamheter. August och Walks (2018:124) definierar dem som 
finansialiserade hyresvärdar (financialized landlords) bestående av investmentbolag, 
riskkapitalbolag, kapitalförvaltningsföretag och andra typer av investeringsföretag. Företagen 
är ofta oligopol, byggda på en svåröverskådlig ägandestruktur. 
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aktörer köper och säljer dem och således blir direkta ägare till dem. Finansia-
liseringen tar sig på så sätt olika uttryck och påverkar boende på olika sätt, 
beroende på bostadens upplåtelseform. För de som äger sitt boende blir den 
ekonomiska skulden central. De som hyr sitt boende riskerar hyreshöjningar 
och de med låga inkomster riskerar bortträngning. Hushållens ekonomiska 
risk har blivit större och sammankopplar enskilda hushåll med den globala 
finansmarknaden. En aspekt på det är de svenska hushållens höga skuldnivå 
jämfört med andra länder och den är i huvudsak bolånerelaterad (se Anders-
son m.fl., 2016:14). Den så kallade skuldkvoten i Sverige, det vill säga skulder 
i relation till den disponibla inkomsten, är hög. För hushåll med nya bolån 
uppgick skulden enligt Finansinspektionen till 411 procent av 2017 års netto-
inkomst (Finansinspektionen, 2018). Detta gäller inte bara hushåll som 
ombildat sin hyresrätt till bostadsrätt, utan bolånetagare generellt. De ombil-
dade hyresrätterna stod för drygt 40 miljarder kronor (cirka fyra procent) av 
ökningen på den totala bolånestocken mellan åren 2011 och 2017 (se 
Riksbanken, 2018:5).12 Detta har inneburit stora vinster för finansiella insti-
tutioner tack vare stigande bostadspriser (se Kallifatides, 2019:15). 

Sassen (2017:6) beskriver denna finansiella relation som särskild från 
1970-talets låneinstrument, vars syfte var att skapa möjligheter för låntagare 
att etablera sig på bostadsmarknaden. De globala finansiella aktörer som 
etablerades under 2000-talet och som i allt större utsträckning börjat intres-
sera sig för det allmännyttiga hyresbeståndet har, menar Sassen, som främsta 
mål att använda den fysiska fastigheten som bakomliggande materiell 
säkerhet. Syftet har följaktligen inget att göra med tillhandahållandet av 
bostäder. Sassen (2017:4) beskriver det som att dessa finansiella aktörer även 
ägnar sig åt utvinning (extraction) i bemärkelsen att de utvinner de värden 
som finns att utvinna och därefter söker sig till andra sektorer (se även 
Sassen, 2018:5–15). 

Inom tidigare forskning har kritiska perspektiv på dessa förändringar lyfts 
fram, med fokus på de sociala implikationerna av de internationella 
finansiella aktörernas köp av offentligt ägda bostäder och fastigheter. I dessa 
studier framhålls hur detta bidrar till ökad boendesegregation. August och 
Walks (2018) pekar till exempel på att detta skapar en urban omstrukturering 
som speciellt påverkar hushåll i eftersatta områden, då själva affärsstrategin 
innebär investeringar i lågt värderade fastigheter med investeringsbehov. För 
att sedermera höja värdet och hyror genomförs renoveringar och fastig-
heterna säljs sedan vidare efter några år. De höjda omkostnader som detta 

— 
12 Se bilaga 6 för tabell över skuldkvotens förändring över tid. 

46 

https://2018:5).12


 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

2. STUDIENS REFERENSRAM 

innebär driver gentrifiering och bortträngning av hushåll med låga in-
komster. En ”fri” hyressättning (i de länder där en sådan förekommer) och 
ett statligt tillbakadragande från bostadsansvaret menar August och Walks 
(2018:134) är aspekter som försvårar för hushåll med låga inkomster. 

I den svenska kontexten har finansiella aktörers inträde på den svenska 
hyresmarknaden inneburit kraftiga hyreshöjningar, då lägenheter renoverats 
mer än vad som uppfattas som nödvändigt, något som lyfts fram av Baeten 
med flera (2017) såväl som av Polanska och Richard (2018). Hyreshöj-
ningarna har inneburit att boende tvingats flytta från sina hem (det som 
forskarna benämner som renovräkning), något som ytterligare har polari-
serat bostadsmarknaden (vilket också berördes tidigare i kapitlet). Pull 
(2020:43) poängterar dock att detta har använts som en strategi för ökad 
lönsamhet av privata såväl som kommunala hyresvärdar. Privatiseringar av 
detta slag har främst gjorts i de bostadsområden byggda under 1960- och 
1970-talen, i de så kallade miljonprogrammen, där ombildning till bostads-
rätt inte har förekommit i så stor utsträckning och där det föreligger en så 
kallade ”förädlingspotential” eftersom fastigheterna ofta är i behov av reno-
vering. 

Enligt Boverket (2017:26) består majoriteten av de privata hyresvärdarna 
i Sverige av små aktörer. Ett 50-tal privata fastighetsägare äger mer än 1 000 
lägenheter (cirka 15 procent av den privata andelen hyresvärdar). Resterande 
andel av det privata hyresbeståndet ägs av minde aktörer (se vidare Boverket, 
2017:25). Ägarstrukturerna inom dessa företag utgörs till stor del av 
pensionsförvaltare och globala finansiella aktörer. Försäljningar och uppköp 
mellan dessa aktörer är inte ovanligt. Även om en mindre andel av det privata 
hyresbeståndet utgörs av dessa aktörer, är det ett bestånd som aktivt köps och 
säljs och byter ägare (se till exempel Johansson, 2019; Stark, 2019). 

Lund Hansen med flera (2015:30) menar att det skett en förskjutning av 
vad som styr den svenska bostadspolitiken, från bruksvärde till bytesvärde. 
Detta förändrade förhållande är inte exklusivt för Sverige. Till exempel 
menar FN:s råd för mänskliga rättigheter att denna relation inte uppmärk-
sammats i tillräcklig utsträckning, med tanke på att investering i bostäder är 
en av de största globala branscherna. ”Despite the fact that housing invest-
ment is the largest business sector globally, scant attention has been paid to 
business and human rights in housing” (UN, Human Rights Council, 
2017:17). Soederberg (2014:217) framhåller att denna förändring har ut-
manat idén om bostaden som en social rättighet, vilket även bidrar till upp-
fattningen att det enda sättet att hjälpa fattiga hushåll till ett boende är genom 
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privat bostadsfinansiering. Soederberg (2014:217) beskriver det som en 
marknadisering av rätten till bostad (marketisation of housing rights). 

Det ideologiska perspektivet 
Marknadiseringen av rätten till bostad innebär en perspektivförskjutning i 
vår relation till bostaden. I kontexten av det skifte som bostadsprivatiseringar 
(liksom andra offentliga verksamheter) inneburit, beskriver Ronald (2008) 
privatiseringarna som del i en bostadsägande-ideologi (Home Ownership 
Ideology) där det ägda boendet sanktioneras och även framhålls som det 
förmånligaste. Detta är en process som utvecklas inom, och förutsätter, en 
viss typ av diskurs, samtidigt som den sanktioneras genom en politisk prak-
tik. För att relatera detta till avhandlingens metodologiska inramning, utgör 
legitimeringar av ombildningar ett främjande av hushållens ”bostadsägan-
de”. Dessa förändrar även strukturerna på bostadsmarknaden och i staden. 

Annan forskning lyfter fram hur idéer och begrepp kan utgöra viktiga 
verktyg för att förstå förändringar av bostadspolitiken. Grander (2018:14) 
menar att det i den svenska forskningskontexten finns en rik empiriskt 
fokuserad litteratur kring den kommunala bostadspolitiken. Ett diskursana-
lytiskt perspektiv på bostadsforskning hjälper till att synliggöra och analysera 
olika typer av meningsskapande och konstruktioner av vad bostaden är och 
hur den bör ägas. 

Ett svenskt exempel på den typ av forskning som tangerar avhandlingens 
forskningsområde är Tunströms (2009) diskursteoretiska studie av hur be-
greppet stad konstrueras inom fackpress och policydokument. Avhandlingen 
lyfter inte specifikt fram privatiseringsaspekten, men den ramar in vad som 
diskursivt konstrueras och därmed betraktas som den rådande normen för 
stadsidealet och speciellt för förståelsen av staden. Tunström framhåller på 
så sätt att någonting så ”materiellt” som en stad också är beroende av hur den 
diskursivt konstrueras. 

Även Backvall (2019) ger ett bidrag till förståelsen av hur diskurser kon-
strueras och reproduceras genom stigmatiserade urbana områden i en medial 
och politisk diskurs. Även denna studie kan betraktas som en bit i det pussel 
av diskursiva konstruktioner inom en urban kontext – men med materiell 
påverkan – som även denna avhandling ingår i. Denna typ av litteratur ger 
exempel på hur diskursanalys kan appliceras på forskningsfrågor kring 
bostadspolitik och social förändring och anlägga ett maktperspektiv på det 
levda rummet. Detta perspektiv ger även utrymme för ett av avhandlingens 
forskningsbidrag. 
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Här bör även Delands (1997) licentiatavhandling tas upp vari han 
fokuserar på Stockholms markpolitik mellan 1900–1930 ur ett diskurs-
teoretiskt perspektiv. Han analyserar mark- och bostadspolitikens diskursiva 
utformning under en trettioårsperiod, och även de konsekvenser det seder-
mera skulle innebära. Här lyfter han tomträttsinstitutionen som en aktiv 
politik som skulle mynna ur den förda debatten som skulle utgöra en speciell 
form av marknadsreglering (se Deland, 1997:194). Även om studien utgår 
från en tidigare period går det att se likheter kring hur diskursiva 
konstruktioner har en roll för den förda politiken. Även Sheiban (2002) 
studerar diskursiva konstruktioner inom stadsplaneringsområdet i 
Stockholm under det sena 1800-talet. Genom att utgå från Foucault ana-
lyseras hur staden under denna period konstruerades och talades om inom 
den kommunala planeringen. 

De diskursiva aspekterna är fortfarande förbisedda inom den svenska 
bostads- och privatiseringsforskningen. I nästa avsnitt kommer dessa pers-
pektiv lyftas fram i en anglo-amerikansk forskningskontext. Allmännyttans 
förändring bör sättas i ett internationellt sammanhang av förändring av 
bostadspolitiken. Trots skillnader mellan länders bostadspolitik och sam-
hällsstrukturer finns det intressant nog likheter i hur bostadspolitiken har 
förändrats. 

Några internationella paralleller 
Bostadspolitik är ett område som karaktäriseras av en stigbundenhet, därav 
skiljer sig olika länders bostadspolitik från varandra, trots att de liknar 
varandra i andra avseenden, exempelvis kulturellt och språkligt. Bengtsson 
(red. 2013) framhåller att skillnaderna är stora mellan de nordiska ländernas 
bostadspolitik, trots deras kulturella och historiska likheter, vilket visar på 
bostadspolitikens säregenhet. 

Privatisering av allmännyttan (eller motsvarande offentligt ägda bostäder) 
är inte någonting som är specifik för Sverige. I Sørvolls (2009) jämförelse av 
allmännyttan i Sverige med grannländerna Norge och Danmark under 1900-
talet och början av 2000, beskrivs privatisering som en del av den förändring 
som skett. Övergripande menar han att en tilltagande ”liberal-konservativ” 
bostadsideologi har kommit att dominera i de tre länderna mellan åren 1980 
och 2008. Dock poängterar Sørvoll (2009:24) att en socialdemokratisk ideo-
logi har kvarstått som en konkurrerande uppfattning, särskilt tydligt i Dan-
mark och Sverige. I Norge, menar han, har bostadsdebatten avpolitiserats i 
högre grad och den liberal-konservativa politiken har blivit dominerande. 
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I flera andra länder i Europa syns motsvarande förändring, där styrande 
politiker i allt större utsträckning väljer att främja en bostadspolitik för 
privatägda bostäder (Elsinga, 2015:18; Kadi, 2014:19–22; Ronald & Elsinga, 
2012:1–2). Privatiseringar av allmännyttan i Storbritannien påbörjades 
tidigare än i Sverige; kampanjen Right to Buy sjösattes under slutet av 1970-
talet och blev en del av Margaret Thatchers folkliga kapitalism (Christophers, 
2013:8; Harloe, 1995:429). Under den här perioden avreglerades även 
hyressättningen och försäljning av så kallade Council Houses13 till privata 
aktörer genomfördes (Forrest & Murie, 1988:5). 

Privatiseringar av Council Houses har studerats av bland andra Forrest 
och Murie (1988), Fenton med flera (2013) och Louman (2002). Forrest och 
Murie (1988) drar slutsatsen att dessa privatiseringar inte har uppfyllt de mål 
de hade i form av större valfrihet, omfördelning av välstånd samt en 
begränsning av myndigheternas makt och kontroll. Istället bidrog det min-
skade hyresbeståndet till en sämre valfrihet för stora grupper. Omfördel-
ningen tillföll slumpmässigt den boendegeneration som hade tur att bo i just 
de hyresrätter som ombildades. Inte heller innebar det en decentralisering, 
utan snarare ökade den centrala kontrollen över kommunerna. Även 
Ginsburg (2005) menar att privatiseringarna inte bara innebär en trans-
ferering av tillgångar utan också är en del av en större strukturell samhälls-
förändring. Ronald, Kadi och Lennartz (2015) ser det även som en del av 
omstruktureringen (tillbakadragandet) av välfärdsstaten i Storbritannien. 

McKee med flera (2017) pekar på det paradoxala i att bostadsägande 
(homeownership) förespråkas politiskt samtidigt som en majoritet av unga i 
Storbritannien inte har möjlighet att äga sin bostad. De som omtalas som 
Generation Rent (ung. hyresgenerationen) är unga mellan 16 och 34 som hyr 
sitt boende. Höga marknadshyror och en osäker arbetsmarknad innebär 
svårigheter för denna grupp att spara till insats för banklån (2017:329). Trots 
det dominerar en diskurs om valfrihet där det enskilt ägda boendet utgör 
norm (McKee m.fl., 2017:324, 328). Bilden problematiseras vidare av Fenton 
med flera (2013) som jämför privatiseringens effekter på det kommunala 
bostadsbeståndet i London och ser att privatiseringarna under 2000-talet har 
bidragit till en ökad gentrifiering och residualisering av fattiga till städernas 
utkanter, samtidigt som staden blomstrar ekonomiskt. 

Särskilt den brittiska bostadsforskningen rymmer ett perspektiv som inte 
är så vanligt inom den svenska forskningen om allmännyttan eller inom 
— 
13 Council Houses kan delvis betraktas som motsvarande den kommunala allmännyttan i 
Sverige, med den avgörande skillnaden att det är bostäder som fördelas till socioekonomiskt 
svaga hushåll, medan den svenska allmännyttan är öppen för alla, oavsett ekonomisk status. 
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privatiseringsforskningen. I en internationell forskningslitteratur återfinns 
studier med fokus på hur diskursiva ansatser bidrar till att spåra hur mening 
skapas, delas, förhandlas och reproduceras, och blir del av den ekonomiska 
och politiska förändringen (Hastings, 1999a, 2003b; Jacobs m.fl., 2003a, 
2003b; Jacobs m.fl. 2004:1; Marston, 2000:350, 2002:82). Hastings (2000) gör 
en översyn av internationell litteratur om bostadsforskning som utgår från 
diskursteoretiska perspektiv. Hon menar att dessa kan komplettera den 
dominerande positivistiska ansats som under lång tid har dominerat bostads-
forskningen. Hastings (2000) framhåller vidare att diskursteori kan bidra 
med ett kritiskt perspektiv inte bara i fråga om språk och språkanvändning 
utan även avseende mer traditionella bostadsfrågor, till exempel vad som 
konstrueras som ett problem och varför. (För andra delar av urban- eller 
bostadsforskning där man metodologiskt utgår från den kritiska diskurs-
analysen, se Darcy, 1999; Hastings, 2000; Jacobs m.fl., 2004; Lees, 2004; 
Marston, 2000, 2002). 

Ytterligare ett exempel utgörs av Darcy och Manzis (2004) som utgår från 
den kritiska diskursanalysen (KDA) för att studera konflikt och makt inom 
motsvarande allmännyttiga bostadsorganisationer (Social Housing Organ-
isations) i Storbritannien och Australien. Utöver detta behandlar även 
Jacobs, Kemeny och Manzi (2003a, 2003b) i två artiklar diskursiva aspekter i 
relation till makt och boende. I den ena artikeln studerar de hur bostads-
politiska problem konstrueras, i den andra hur de som bor i den motsvarande 
allmännyttan beskrivs, eller hur synen på de boende konstrueras, samt hur 
denna konstruktion förändras i den politiska diskursen. Watt (2008) använ-
der KDA för att studera hur boende i socialbostäder i Storbritannien 
använder språkbruk och språkliga konstruktioner som protest mot försälj-
ning av dessa bostäder. Detta perspektiv, som ibland hänvisas till som 
”motståndslitteratur”, studerar därigenom en kontrahegemonisk diskurs 
med utgångspunkt i de boendes uttryckssätt som en kontrast till den hege-
moniska (dominerande) diskurs som bärs upp av bland annat politiker och 
massmedier (se till exempel Watt, 2008:355–356). 

I Nederländerna har privatiseringsprocesser liknande dem i Sverige 
genomförts, vilket även här förstås i en kontext av nyliberal förändring 
(Musterd, 2014; Kadi, 2014). De nederländska och svenska välfärdssystemen 
beskrivs ibland som liknande, med generella välfärdsmodeller (Musterd, 
2014:468). I Nederländerna och Amsterdam kom den icke-vinstdrivande 
bostadssektorn att bli den dominerande, och trots att den inte ägdes direkt 
av det offentliga har den varit starkt reglerad. Men även den nederländska 
bostadssektorn är stadd i förändring. Kadi (2014) framhåller att förändringen 
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av det nederländska bostadssystemet på en nationell nivå även har inneburit 
en marknadsliberalisering av välfärdssystemet som även påverkat den icke-
vinstdrivande bostadssektorn. På lokal nivå har privatiseringar initierats för 
att finansiera kommunala budgetunderskott, och utöver förändringar på 
nationell och lokal nivå har även EU satt press på den nederländska 
regeringen på överstatlig nivå (se Kadi, 2014:98–99). 

Ytterligare studier med europeiskt fokus utgörs av Aalbers och Holm 
(2008) som undersöker privatiseringsprocesser av socialbostäder (så kallade 
Social housing) i bland annat Berlin, med sitt stora hyresbestånd. Där har 
privatiseringarna genomförts med olika syften, ett syfte var exempelvis att i 
spåren av återföreningen av Öst- och Västtyskland se till att en viss del av 
bostadsbeståndet skulle utgöras av privata bostäder. Privatiseringarna av det 
kommunala bostadsbeståndet har även finansierat den kommunala budgeten 
i Berlin (Aalbers & Holm, 2008:14). En annan trend författarna pekar på är 
att delar av hyresbeståndet köps av finansiella aktörer. 

Ett land som skiljer sig i detta avseende är Österrike, och speciellt Wien 
med ett stort kommunalt hyresbestånd som inte har genomgått samma 
omfattande förändring genom privatiseringar och andra omstruktureringar 
av välfärdssektorn. Den kontinuitet som bostadspolitiken i Wien visar, utgör 
till stor del ett undantag från hur bostadspolitiken förändas i andra länder. 

Trots de stora skillnaderna mellan olika länders bostadssystem och den 
förda bostadspolitik som utformats i skilda historiska kontexter pekar ändå 
forskningen på att bostadspolitiken förändras på ett likartat sätt och att allt 
fler påverkas av ny-och marknadsliberala idéer. 

De privatiseringar av allmännyttiga bostäder som har genomförts i 
Sverige och även internationellt utgör en omfattande ägandeförändring. Med 
tanke på dess omfattning är det ett underrepresenterat ämne inom privatise-
ringsforskningen generellt. Att använda epitet såsom privatiseringsforskning 
kan te sig svepande, då det potentiellt utgör ett stort forskningsområde. Jag 
kommer i det fortsatta kapitlet att gå igenom delar av detta omfattande 
område. 

Privatiseringar utanför en bostadspolitisk kontext 
I många studier som tas upp tidigare i texten förstås privatiseringar av 
bostäder som en del i en omfattande privatiseringspolitik. Som komplette-
rande perspektiv till avhandlingens fokus på privatiseringar av allmännyttiga 
hyresrätter kommer här att ges en övergripande bild av privatiseringar inom 
andra verksamheter. 
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Privatisering kan innebära olika praktiker, till exempel att det juridiska 
ägandet förändras till privat, att verksamheter läggs ut på entreprenad eller 
att marknader omregleras. Beroende på hur man väljer att definiera privati-
sering kan därmed olika verksamheter inkluderas. När bostäder har pri-
vatiserats, i enlighet med vad som beskrivs tidigare i kapitlet, har det 
inneburit tydliga privatiseringar. Det innebär att det juridiska ägandet har 
gått från att vara offentligt till att bli privat. Inom andra verksamheter i 
välfärdssektorn behöver privatiseringar inte innebära att det juridiska ägan-
det eller ansvaret förändras, till exempel om en kommun innehar fortsatt 
ansvar men lägger ut verksamheter på privata entreprenörer. Privatisering 
kan även beskriva bolagisering och försäljning av statliga företag, avknopp-
ningar av vårdcentraler, försäljning av kommunal mark och allmännytta etc. 
Definitionen av privatisering utgör en gränsdragningsfråga, där till exempel 
kommersialisering i form av att den offentliga sektorn öppnas för privata 
aktörer också går att betrakta som en form av privatisering (se till exempel 
Montin, 1992:32). Tidigare litteratur kommer nedan att delas upp efter 
huvudmannaskap, dvs nivå (av offentliga aktörer) som ansvarat för, eller har 
ägt, de verksamheter som privatiserats. Det kommer inte att utgöra en 
detaljerad redovisning av samtliga typer av privatiseringar. 

Idéer bakom statliga privatiseringar 
Forskning kring privatisering av offentliga verksamheter aktualiserades i och 
med de stora förändringar som genomdrevs i Östeuropa efter 1989. I de 
tidigare planekonomierna genomfördes omfattande försäljningar av tidigare 
statliga företag och andra tillgångar. Slutet på kalla kriget innebar att de tidi-
gare östeuropeiska länderna förändrade sina ekonomiska system. Men det 
genomfördes även förändringar i västländer, i Storbritannien och USA hade 
detta initierats redan under 1970-talet. Detta utgjorde en del av de omfatt-
ande ideologiska strukturförändringarna av samhälle och ekonomi under 
1980-talet, både i Sverige och i omvärlden. I en svensk kontext är 1980-talet 
en period präglad av omregleringar av marknader och statens roll kom enligt 
Broberg att ifrågasättas allt mer (2017:15–16). Han fångar förändringen i 
följande stycke: 

En lång rad områden som fram till 1980-talet varit hårt reglerade och allmänt 
betraktats som icke-marknader omvandlades både institutionellt och kulturellt 
så att det i början av 2000-talet alltmer framstod som möjligt och självklart att 
betrakta spelplanen som en marknad och aktörerna som företag. Detta innebar 
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också att gränslandet mellan politik och ekonomi förändrades. (Broberg, 
2017:16) 

I relation till Brobergs beskrivning menar Bös (1986:18) redan 1986 att den 
privata ägandeformen uppfattades möjliggöra en bättre distribution och 
därmed betraktades som mer ekonomiskt fördelaktigt än statligt ägande. 
Vidare framhålls privatisering som verktyg för ägandespridning som ett led i 
att stärka demokratin i samhället (Bös, 1991:4). Bös (1991) menar vidare att 
alla målsättningar med att genomföra privatiseringar inte nödvändigtvis är 
explicita. Han framhåller att ett maktpolitiskt mål med den folkliga kapi-
talismen kan vara att skapa ett långsiktigt politiskt stöd som sträcker sig 
längre än en mandatperiod. Lundqvist (1992:118, 2010:238) påpekar att 
privatiseringar på så sätt fungerar som en taktik för politiska partier, som 
genom att exempelvis tillåta ombildning av allmännyttans hyresrätter kan 
gynna skapandet av politiska väljargrupper med intresse för ägandefrågor i 
just dessa områden. Därigenom skapas även en politisk identifikation med 
det parti som i störst utsträckning främjar det enskilda ägandet. Lundqvist 
påpekar vidare att en annan regering som i en påföljande mandatperiod 
skulle riva upp det spridda ägandet för att nationalisera det igen, rent 
opinionsmässigt skulle utgöra en negativ åtgärd. Utifrån Lundqvist resone-
mang skapar privatiseringar intressegrupper som bär ett visst ideologiskt 
perspektiv. 

Privatiseringar av statliga verksamheter har likheter med privatiseringar 
av allmännyttan då det handlar om privatiseringar genom att verksamheter 
avyttras helt. Inom den kommunala välfärdssektorn finns det fler strategier 
att betrakta som privatiseringar, och dessa beskrivs längre fram. Statliga 
privatiseringar har inneburit att statliga bolag har sålts i sin helhet eller att 
aktier i det statliga bolaget har sålts. Ett vanligt förfarande är att bolagisera 
statliga företag som en förberedande del av en framtida försäljning. Bös 
(1991:2–3) menar att privatisering utgör ett skifte av maktdistribution, där 
beslut om och ansvar för prisnivåer, investeringar och teknologisk utveckling 
övergår från tjänstemän som är ansvariga inför demokratiskt valda politiker, 
till aktörer med ansvar gentemot det privata företagets ägare. Storskaliga 
privatiseringar beskrivs som en förskjutning av samhällets maktstrukturer. 
Ansvar läggs på aktörer vars uppgift i första hand går ut på att generera vinst 
till aktieägare: ”Thus large-scale privatizations leads to a new distribution 
between private and public economic power” (Bös, 1991:2–3). 
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Privatisering av statliga verksamheter i idé och praktik 
De privatiseringar som genomfördes i Storbritannien med start i början av 
1970-talet brukar beskrivas som startskottet för dessa processer i andra 
OECD-länder (Harloe, 1995:385). Jordahl (2008:11) redovisar i sin litteratur-
översikt hur OECD-länder, såsom Frankrike, Kanada, Danmark och Italien 
(för att nämna några) genomförde stora privatiseringar under 1980-talet. 
Dessa privatiseringar föregick de som skulle genomföras i det forna Östeuropa. 

I Sverige skulle de statliga privatiseringarna initieras under 1980-talet, 
vilket enligt Schön (2014:438–440) utgjorde en del av den omfattande struk-
turförändring som genomdrevs i Sverige, med fokus på början av 1990-talet. 
Gratzer (2013:4) liknar privatiseringar över tid vid en pendelrörelse, där 
pendeln å ena sidan slår åt ett mer privat ägande och å andra sidan mot mer 
offentligt ägande. Det betyder att privatiseringar förekommit tidigare i 
historien. Det speciella med de samtida privatiseringarna är omfattningen av 
dem som påbörjades under andra delen av 1900-talet, och som saknar mot-
svarighet i andra perioder (Gratzer, 2013:38). Eklund (2010:121) framhåller 
just ägandeförhållanden som avgörande för utformningen av det ekono-
miska systemet och menar att det utgör en vattendelare mellan kapitalistiska 
och socialistiska ekonomier, och framhåller vidare uppfattningen att ett 
system med statligt ägande saknar drivkrafter för teknisk utveckling och 
rationaliseringar. Dessutom, menar Eklund ger det statliga ägandet en kon-
kurrensfördel, då staten kan gå in och stötta sina verksamheter genom så 
kallade mjuka budgetrestriktioner. 

Översiktliga redogörelser för de statliga privatiseringar som har genom-
förts i Sverige ges bland annat i Gratzer med flera (2011). De områden som 
skulle komma att omregleras, vilket möjliggjorde de privata aktörernas 
inträde på marknader under 1990-talet, var el-, flyg-, post-, tele- och järn-
vägsmarknaderna. Dessa öppnades helt eller delvis för konkurrens (se Karls-
son, 2005:12). Allelin med flera (2018) beskriver i en forskningsöversikt pri-
vatiseringarna som en del av omvandlingen av själva den svenska välfärds-
modellen, och det ges en översikt över statliga privatiseringar mellan åren 
1989 och 2013 (2018:15–17). Även Jordahl (2008) ger en överblick över pri-
vatiseringar av statligt ägda företag med fokus på OECD-länderna. En av de 
främsta slutsatser Jordahl drar utifrån forskningsöversikten är att de statliga 
företagen blir mer lönsamma och effektiva efter att de privatiserats (2008:43). 

Privatiseringarna har i princip genomförts genom att statliga företag har 
sålts, eller genom att marknader har omreglerats och öppnats för privata 
aktörer. Förändringen kan ses som en praktik, men även som en förändring 
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som drivits ideologiskt och påverkat förståelsen för vad som ska ägas privat 
och varför. Inom regionerna (tidigare landstingen) och kommunerna har 
privatiseringarna genomförts genom ett större inslag av privata aktörer på 
marknader som öppnats inom vård och omsorg samt grund- och gymnasie-
skola. Det utgör ett stort område och ger därför upphov till fler varianter. 
Även geografiska skillnader kan vara stora, då olika kommuner har valt att 
genomföra detta i olika utsträckning. Jag kommer i nästa avsnitt att fokusera 
på privatiseringar inom kommuner och regioner. 

Variationer av privatisering i den kommunala och regionala sektorn 
Verksamheter som ligger inom det kommunala ansvarsområdet utgörs bland 
annat av förskolan, skolan, socialtjänsten och äldreomsorgen. Utöver dessa 
områden ansvarar kommunerna för kommunal vuxenutbildning och sven-
ska för invandrare, socialtjänst samt omsorg för personer med funktions-
hinder. Ytterligare delar av det kommunala verksamhetsområdet utgörs av 
räddningstjänst, bibliotek samt vatten och avlopp. Det område kommunerna 
ombesörjer är därmed omfattande. Regionerna ansvarar för sjukvård och 
även kollektivtrafik. Detta utgör ansvarsområden, men innebär inte att den 
operativa delen av verksamheterna ägs eller sköts av kommunen. Att ge en 
rättvisande överblick över kommunala privatiseringar kompliceras av varia-
tionen av verksamheter som faller under den kommunala organisationen 
samt av det faktum att de har privatiserats på olika sätt och i olika utsträck-
ning.14 Till det kommer även de geografiska variationerna mellan landets 
olika regioner och kommuner. 

Men även om fördelningen skiljer sig geografiskt har kommuner och 
regioners köp av tjänster från enskilda aktörer inom välfärdsområdet ökat. 
Kommunernas köp av pedagogisk verksamhet15 ökade mellan 2006 och 2015 
från 11,1 procent till 16,4 procent. Deras köp av vård och omsorg ökade 
under samma period från 11,6 procent till 17,4 procent. För regionerna steg 
— 
14 Uppdelningen mellan olika myndighetsnivåer beskrivs utförligt i Meagher och Szebehely 
(2013) och kan exemplifieras genom äldreomsorgen. ”Äldreomsorgen, liksom tjänster för 
personer med funktionsnedsättning, hanteras på tre nivåer – nationell, regional och kom-
munal. Den nationella regeringens kontrollinstrument utgörs av lagstiftning, policydokument 
och subventioner. Staten bedriver också tillsyn genom Socialstyrelsen och andra organ. På 
regional nivå ansvarar landsting eller regioner (totalt 21) för största delen av hälso- och 
sjukvården, vilka regleras av hälso- och sjukvårdslagen SFS 1982:763. På lokal nivå är det de 
290 kommunerna, vilka varierar i storlek och karaktär, som är juridiskt skyldiga att 
tillhandahålla hemvårdstjänster samt bostadsvård för alla som behöver, oavsett ålder.” 
15 ”Med pedagogisk verksamhet avses enligt SKL [senare SKR] förskoleverksamhet och skol-
barnsomsorg, skolväsendet för barn och ungdom (inklusive förskoleklass) samt vuxenut-
bildning” (SOU, 2016:78:139). 
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köp av hälso- och sjukvård under perioden från 10,2 till 13,7 procent. Antalet 
anställda inom den privata välfärdssektorn (vård, skola, omsorg) ökade 
mellan 2000 och 2013 från 90 000 till 236 000 (se SOU, 2016:78, s. 138–139). 
Det är således ett stort fält och dess omfattning innebär att genomgången här 
kommer att vara övergripande och därmed inte heltäckande.  

Lundqvist (2010:219) presenter en översiktlig taxonomi som fungerar 
som en beskrivning av funktionsuppdelning mellan offentligt och privat. Den 
är användbar då den ger en bild av hur privatiseringar kan bestå av kom-
binationer beroende på ansvarsfördelning mellan funktionerna reglering, 
finansiering samt utförande. Syftet med det är att det kommunala området 
inbegriper en bredd av verksamheter som ryms inom kommuner och 
regioner och att det föreligger stora skillnader verksamheterna emellan. 
Tabellen hjälper till att ge en överblick över hur olika privatiseringar går att 
särskilja genom nivåerna på de olika funktionerna. 

Tabell 4. Taxonomi över ”olika alternativ för funktionsuppdelningen mellan offentligt 
och privat.” 

Funktion Huvudansvar 

reglering Offentlig Privat 

finansiering Offentlig Privat Offentlig privat 

Produktion Offentlig privat Offentlig privat Offentlig privat Offentlig privat 

Källa: Lundqvist, 2010:219 

Nedan kommer studier av marknadisering av kommunala verksamheter att 
beskrivas. Efter det tas konkurrensutsättning inom kommunal verksamhet 
upp, verksamheter på entreprenad samt perspektiv på hur den ideella sektorn 
har påverkats i samband med förändringar inom den kommunala organisa-
tionen.

 Kommunala privatiseringar genom försäljning 
Ivarsson Westerberg fokuserar på privatiseringarna i Stockholms stad och 
debatten i stadshuset kring dessa (2013:13–44) och beskriver privatiserings-
begreppet som ett begrepp vars användning i den politiska debatten är 
mångbottnat, då det likställs med olika praktiker beroende på om de utförs, 
finansieras eller kontrolleras av en offentlig huvudman. Ivarsson Westerberg 
(2013) menar vidare att den politiska processen för att initiera privatiseringar 
påbörjades i Stockholm redan under andra hälften av 1980-talet och i prak-
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tiken blev synlig under 1990-talet i delar av välfärdssektorn.16 Privatisering 
som försäljning av verksamheter eller tillgångar studeras av Tonell (2016) 
som lyfter fram försäljning av kommunal mark över tid (se även Bodström 
1994; Loit, 2014 samt Vedung, 1993 för en översikt över statlig markpolitik). 
Denna forskning sammanfaller inte sällan med forskning som berör 
bostäder. Det finns dock annan verksamhet som är kommunal och som kan 
säljas. Det rör sig om kommunala bolag, till exempel energibolag. När 
äldreboenden eller skolor säljs har det ofta skett genom entreprenad eller 
genom att verksamheterna säljs till personalen, så kallade avknoppningar. 
Statskontoret (2008:12) framhåller att begreppet inte är en juridisk term, utan 
har kommit att användas som en generell beskrivning för förändring av 
huvudmannaskap, från offentligt till privat.  

Marknadisering inom kommunen 
Jag har valt att vidga den begreppsmässiga ramen och även inkludera en 
förändring mot marknadisering av kommunala verksamheter, vilket inte 
behöver innebära privatisering genom försäljning. I tabell 5 skulle marknadi-
sering kunna placeras i tabellens vänsterkant, med offentlig reglering, 
finansiering och produktion. Men med en ambition att efterlikna den privata 
marknaden. Mautner (2010:16–17) menar att marknadisering kan förstås 
som en process genom vilken marknadens lagar och logik överförs till 
områden som ursprungligen inte organiserats efter dess ramar. Denna 
process, fortsätter Mautner, påverkar den sociala praktiken (vad vi gör och 
hur vi gör det) såväl som diskurser (hur vi förstår, pratar och skriver). Mark-
nadisering kan därför förstås både som en praktik och som förändringar av 
idéramar. Begreppet utgör en del av paraplybegreppet New Public Manage-
ment (NPM) (se till exempel Hood, 1991; Power, 1997) under vilket privat-
iseringar kan betraktas som en delstrategi.17 Enligt Montin (1992:52) går 
själva förändringen att förstå som ideologiska antaganden utifrån uppfatt-
ningar om vad som är bra och hur verksamheter bör drivas (något som även 
poängteras i Jordahl, red., 2013:224). Det kan utgöra uppfattningar om 
huruvida offentliga aktörer egentligen ska driva verksamheter som likväl kan 
bedrivas av privata aktörer. 

Nordgren (2006; 2008) fokuserar på hur diskursiva formationer påverkat 
idéer och ramar inom sjukvården och hur det legitimerar olika marknads-

— 
16 Vilket även gällde de privatiseringar som genomfördes av Statsföretag AB under samma 
period. 
17 Jag kommer inte att diskutera NPM närmare, men det finns en rik litteratur i ämnet. Se till 
exempel Hood, (1991); Power (1997); Almqvist, Catasús och Wällstedt (2014). 
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relationer baserade på ett kund- och producentfokus. Genom begrepp som 
exempelvis valfrihet och vårdgaranti menar Nordgren att marknadiseringen 
av välfärdstjänster sanktioneras av politiker som samstämmigt använder dem 
oberoende av politisk färg (2008:517). Vid diskursiva förändringar innebär 
det att det även sker ideologiska förskjutningar. Nordgren kategoriserar med 
hjälp av diskursanalys ”ekonomer, managementkonsulter, officiella organi-
sationer, tankesmedjor och intresseorganisationer, politiker och journalister” 
som spridningskretsen av denna typ av marknadsdiskurs (Nordgren, 
2006:44). Detta menar han även påverkar uppfattningen om vad som är en 
bra och effektiv sjukvård. Även Hallenberg (2018) lyfter begreppsanvändning 
i relation till den politiska debatten i Stockholms fullmäktige som rör 
äldreomsorg (2018:37–39). 

Svallfors och Tyllström (2019) pekar på det paradoxala i hur vinstdrivande 
välfärdsföretag innehar en stark legitimitet för sin verksamhet, trots att en 
majoritet av befolkningen i Sverige ställer sig negativ till vinstuttag i väl-
färdssektorn. Författarna menar att fokus behöver riktas mot hur intresse-
grupper agerar gentemot politiker och allmänhet, vilket inte går att förklara 
utifrån tidigare välfärdsteorier utan bör kompletteras med ett makt-
perspektiv. Detta perspektiv framhåller retoriska verktyg som centrala för att 
driva samhällsförändring. Utifrån idén om marknadens lämplighet att driva 
välfärdstjänster presenterades SOU 2016:78 Ordning och reda i välfärden, 
initierad av regeringen. I utredningen föreslogs ett nytt regelverk för finan-
siering av välfärdstjänster med ett vinsttak för företag på välfärdsmarknaden. 
Utredningens förslag röstades sedermera ner i Riksdagen, då en politisk 
majoritet ställde sig negativ till en sådan begränsning. 

2017 presenterades en forskningsöversikt av Expertgruppen för offentlig 
ekonomi, Dags för omprövning – en ESO-rapport om styrning av offentlig 
verksamhet (Molander, 2017). Specifikt fokus lades på de styrsystem som 
brukar kategoriseras under New Public Managemend (NPM). Rapporten 
pekar på gränsytan i skärningspunkten mellan offentligt och privat; även om 
NPM är ett centralt begrepp innebär det inte att verksamheter nödvändigtvis 
privatiseras. Det innebär istället att perspektiv från näringslivet antas i 
enlighet med den marknadisering som tidigare nämnts (Molander, 2017:36). 
En annan uppfattning ges av Jordahl (2017a:2) och utgör kritik av Molander. 
Jordahl menar att rapporten täcker ett alltför stort område för att det ska 
kunna redovisas på ett rättvisande sätt; därmed öppnas det för spekulativa 
resultat (2017a:2). Jordahls replik på Molander ger även en bild av privat-
iseringsforskningens komplexitet i fråga om perspektiv och utgångspunkter, 
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vilket innebär att privatisering är ett politiskt känsligt ämne med många olika 
ståndpunkter. 

Utöver idébildning innebär marknadisering att strukturer och affärs-
modeller förändras när stora aktörer köper upp mindre företag, och allt 
oftare utgörs aktörerna av riskkapitalbolag (Meagher & Szebehely, 2019:457– 
458; se även Blomqvist, 2004:141). På skolans område har det skett en 
liknande förändring, där stora börsnoterade företag och även riskkapital-
bolag utgör 80 procent av de privata aktörerna (Dovemark m.fl., 2018:128). 
Blomqvist (2004) studerar inträdet av privata aktörer och ökande kon-
kurrensutsättning i framför allt storstäderna. Dessa faktorer har inneburit en 
mer socialt stratifierad konsumtion av välfärdstjänster, där mer välbärgade 
tenderar att lämna den offentligt tillhandahållna välfärden och röra sig mot 
den privata sektorn, vilket riskerar att påverka förtroendet för ett jämlikt 
system (se vidare Blomqvist, 2004:141). 

Konkurrensutsättning 
Konkurrens och konkurrensutsättning går att betrakta som en del av mark-
nadiseringen. Lindbom (2001) ger en övergripande bild av den förändring 
som genomförts inom den svenska välfärdssektorn och framhåller att det har 
genomförts en omfattande förändring av välfärden i Sverige, särskilt efter 
1990. 1992 öppnades delar av välfärdsmarknaden för privata aktörer, till 
exempel genom den så kallade friskolereformen. Under denna period upp-
manades även kommunerna att privatisera och öppna upp för privata aktörer 
inom verksamheter som äldreomsorg och omsorgsboenden (Hallenberg, 
2018:172; se även Allelin m.fl., 2018). 

I forskningsöversikten Konkurrensens konsekvenser från 2011 lyfts de 
konkurrensutsatta områdena inom förskolan, skolan, individ- och familje-
omsorgen, arbetsmarknadspolitiken, hälso- och sjukvården samt vården för 
äldre och funktionshindrade. Därmed täcks en omfattande del av de olika 
välfärdssektorerna. Översikten lutar sig mot data som sträcker sig över 
tidsperioder mellan tio och tjugo år. Statistiken är ofta aggregerad och 
beskriver eventuella förändringar över hela landet. En av antologins huvud-
slutsatser är att ”kunskapsläget inom många områden är anmärkningsvärt 
begränsat” trots att omfattande privatiseringar har genomförts i Sverige 
under en lång tid (se Hartman, 2011:262). Särskilt lyfter Hartman med flera 
(2011:262) fram att det saknas empiriska studier och adekvata mått på 
exempelvis kvalitet. 

Vlachos (2011:66) menar att dessa förändringar av skolsektorn har varit 
drivande för skolsegregation och betygsinflation, men lyfter också behovet av 
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empiriska studier och adekvata mått på exempelvis kvalitet. Även Dovemark 
med flera (2018:134) framhåller det fria skolvalet som segregationsdrivande, 
där en klassuppdelning går att skönja, då barn till lågutbildade, ofta med 
invandrarbakgrund, går kvar i kommunala skolor och barn till föräldrar med 
högre utbildning söker sig till andra privatägda friskolor. Lindbom (2001:21) 
menar att ”valfriheten” inte nödvändigtvis saknar segregerande tendenser, 
men att boendesegregationen snarare utgör en större påverkansfaktor på 
skolsegregationen än privatiseringar och konkurrens. 

Verksamheter på entreprenad och avknoppningar 
En form av privatisering (och konkurrensutsättning) som varit vanlig inom 
just äldreomsorg har varit att lägga ut tjänster på entreprenad. Det betyder 
att finansieringen ligger kvar hos det offentliga medan driften sköts av en 
privat aktör. 

Med fokus på äldreomsorgen lyfter Meagher och Szebehely (2019:457–8) 
privatiseringar genom att studera den förändring som skett inom den 
regionala välfärdens verksamheter. De beskriver ett inträde av internationella 
riskkapitalbolag, speciellt under 2000-talet, genom uppköp av mindre före-
tag, vilka utgör en allt större del av välfärdsmarknaden, särskilt inom äldre-
omsorgen. 

Bland de äldre som tar del av tjänsterna verkar det ha skett en klassbaserad 
uppdelning, som innebär att de med lägre utbildningsnivå till större del 
använder hemtjänst och även i större utsträckning obetald hjälp från 
anhöriga, medan äldre med högre utbildningsnivå väljer att köpa vård privat 
(Erlandsson m.fl. 2013:49; Szebehely & Ulmanen, 2012:17–18). 

Kommunala verksamheter kan ibland säljas till anställda, så kallad 
avknoppning. Avknoppning kan vara frivillig och en del av en karriärväg (se 
till exempel Dellgran & Höjer, 2005:251). Men den kan också vara mindre 
frivillig och fungera som en strategi för att undvika arbetslöshet. Sundin och 
Thörnquist (2006) fokuserar på hur avknoppningar har påverkat enskilda 
individer. Dessa avknoppningar menar de inte bara grundar sig i individers 
önskan om att få driva företag, utan blir även ett sätt att försörja sig på. Sätre 
Åhlander (2006:67) beskriver sådana privatiseringar som ”levebrödsföretag”, 
vanligtvis inom kvinnodominerade branscher, såsom förskoleverksamhet 
och andra omsorgsyrken. (Se även Berglund m.fl., 2018:550 för diskussion 
kring ofrivilligt företagande och ojämlikhet.)  

Liknande förändringar har också påverkat organisationer inom den tredje 
sektorn, såsom ideella föreningar och sociala företag, där de genom den 
förändrade politiken medfört mer marknadslika villkor. Detta är dock kom-
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binerat med en förskjutning mot att social omsorg bärs upp på ideell bas, 
utan offentliga ersättningar (Gawell & Westlund, 2014, 2019). Denna förän-
dring har under perioden varit påtaglig inte minst i de nordiska länderna 
(Andersen m.fl 2016; Enlund, 2020; Szebehely & Ulmanen, 2012). 

Den heterogena sammansättningen av ansvar och verksamheter som 
ryms under det kommunala paraplyet försvårar till viss del jämförelsen 
mellan privatiseringar av allmännyttiga hyresrätter och andra kommunala 
välfärdsområden. I detta avseende liknar kommunernas ägande (och privati-
sering) av allmännyttan hur de statliga företagen ägs (och privatiseras). Likväl 
är det en kommunal tillgång som har privatiserats i stor utsträckning, och 
förtjänar därmed en plats inom den befintliga forskningen om kommunala 
privatiseringar. 

Olika studier om privatiseringar och bostäder 
I kapitlet har litteratur som belyser olika privatiseringar av allmännyttiga 
hyresrätter och även andra verksamheter redogjorts för. Det är ett rikt forsk-
ningsfält som spänner över olika ämnen. Avsikten med kapitlet har varit att 
placera avhandlingens forskningsfrågor i en kontext av tidigare bostads- och 
privatiseringsforskning, och att lyfta fram en tidsperiod som har präglats av 
omvandling och förändring. 

Den tidigare forskningslitteraturen ger att privatiseringar av allmännyttan 
har hanterats på olika sätt och medelst olika förhållningssätt. Ämnet lägger 
sig över ett brett spektrum med en litteratur som återfinns inom olika disci-
pliner. När privatiseringarna av den kommunala allmännyttan behandlas i 
den tidigare forskningen, utgör det ofta ett kapitel, en infallsvinkel eller faktor 
som sätts i samband med andra förändringar, en historisk händelse, en 
variabel etcetera. Det finns därmed utrymme för studier som lyfter detta i ett 
längre tidsperspektiv, som inkluderar den initiala och föränderliga perioden 
under tidigt 1990-tal och även 2000-talets omfattande försäljningar och om-
bildningar, speciellt ur ett Stockholmsperspektiv. Avhandlingen, vars cen-
trala fokus utgörs av privatiseringar av allmännyttan, kan därför ge ett värde-
fullt bidrag och komplettera den befintliga forskningen om privatiseringar. 
Utifrån de förändringar som beskrivs i kapitlet, där en tilltagande såväl social 
som ekonomisk ojämlikhet i förhållande till bostaden framställs, blir det 
centralt att förstå hur dessa förändringar har framställts som legitima i en 
politisk kontext. Det skapar även utrymme för bidrag som lyfter fram forsk-
ning kring hur förändringar av denna karaktär diskursivt har motiverats. 
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Den tidigare forskningslitteraturen ger tre övergripande perspektiv-
områden vilka relaterar till ekonomiska, ideologiska och sociala perspektiv, 
själva beröringspunkten mellan dessa utgörs av privatiseringarna av de 
allmännyttiga hyresrätterna. Trots skillnader mellan länder i utformning av 
politiska system, bostadspolitik och välfärdssektorn tenderar de ändå att följa 
samma förändring mot en tilltagande privatisering. Att studera hur dessa 
förändringar har legitimerats och vad det innebär för hur synen på bostad 
förändrats över tid, kräver ett angreppssätt och ramverk som särskilt upp-
märksammar språk och makt. Därför kompletteras nu forskningsfälten om 
privatisering och privatisering av bostäder med ett diskursteoretiskt ramverk 
med fokus på språk och makt. 
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3. Legitima berättelser, språk och makt 

I den tidigare forskningen framträder bilden av en bostadspolitik där uppdel-
ningen mellan upplåtelseformer och skillnaden mellan olika socioekonomiska 
grupper tilltar. Trots en samstämmig politisk diskurs om vikten av blandade 
bostadsområden, med kampanjer och projekt för att motverka en allt mer 
delad stad, kvarstår och även tilltar uppdelningen i och mellan bostads-
områden. Det är, vilket framgår i avhandlingens senare kapitel, en politisk 
debatt där bostadsföretagens affärsmässighet och individernas valfrihet lyfts 
fram som åtgärder för existerande problem – en debatt som pågått i decennier 
och löper parallellt med den allt mer uppdelade bostadsmarknaden. 

I det här kapitlet kommer jag att gå igenom de verktyg jag har tagit mig 
an detta material med. Perspektivet går att förstå utifrån vad som beskrivs 
som en kritisk samhällsvetenskap. All vetenskap kan i viss mån betraktas som 
kritisk i bemärkelsen granskande och korrigerande (se Alvesson & Deetz, 
2000:12). Men inom den kritiska samhällsvetenskapen finns det ett bredare 
intresse för att på ett analytiskt sätt identifiera och ifrågasätta perspektiv som 
ses som vedertagna för att förstå den påverkan som ”historia, kultur och 
social position har över uppfattningar och handlingar” (Alvesson & Deetz, 
2000:12). Ideologi- och maktbegrepp är en del av denna ansats och lyfts där-
med in som delar av avhandlingens teoretiska utgångspunkt. Kapitlet av-
slutas med en beskrivning av legitimeringar som diskursanalytiskt ramverk. 

Den kritiska blicken som ramverk 
Den kritiska diskursanalysen (KDA) är ett verktyg för att studera språk som 
socialt betingat och som både formar och formas av en social verklighet. 
Genom att språkanvändning betraktas som ett socialt system, är även en av 
utgångspunkterna att det inte finns ett neutralt språk, utan att det är för-
bundet med makt och ideologi. KDA:ns teoretiska rötter står att finna i den 
västerländska marxismen (se Fairclough & Wodak, 1997:260), inom vilken 
fokus på kulturella och ideologiska perspektiv kom att komplettera en 
klassisk historiematerialistisk marxism. En förgrundsgestalt för denna inrikt-
ning är Antonio Gramsci, som hade stor betydelse i den italienska kom-
munistiska rörelsen under tidigt 1900-tal. När han sedermera fängslades av 
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den fascistiska regimen i Italien, ägnade han sin fängelsetid till att utarbeta 
idéer som skulle utgöra centrala bidrag i utvecklingen av marxistisk teori (se 
Buttigieg i Gramsci 1992:86). Ett av Gramscis viktigaste bidrag var att han 
vidgade den klassiska marxismens uppfattning att basen determinerar 
överbyggnaden (Winther Jørgensen & Philips, 2000:38). Han menade istället 
att påverkansriktningen kunde gå åt båda hållen. Det innebär att även över-
byggnaden påverkar basen och att det i förlängningen utgör en dialektisk 
relation mellan bas och överbyggnad. För att förstå politiska förändringar, 
menade han att det var centralt att inkludera en analys av kulturella och 
sociala institutioner, aspekter som av den samtida marxismen i många fall 
uppfattades som icke-politiska (Ives, 2004:3). Gramsci studerade bland annat 
språk som maktfaktor och som del i konstruktionen av hegemoni. Begreppet 
kommer från den klassiska grekiskan och kan härledas till egemort som 
betyder ledare eller makthavare i form av en stat snarare än individ 
(Williams, 1976:144). Hegemoni går att förstå som ett upprättande av sam-
tycke genom att skapa gemenskaper och integrering snarare än att bedriva 
ren maktutövning (Fairclough, 2010:61). Gramsci utgick därmed från att en 
för maktutövningen central aspekt var att upprätta detta samtycke bland de 
grupper i samhället som var dominerade, vilket även förstärker samtycket 
mellan dem som utövar makten. Detta samtycke skapar en hegemoni där 
språk och språkanvändning utgör viktiga beståndsdelar18. I den hegemoniska 
relationen skapas även ideologiska gemenskaper. 

För avhandlingen utgör denna tankemodell en viktig utgångspunkt – att 
språk betraktas som konstituerande för andra sociala aspekter, till exempel 
hur vi agerar, vilka val vi gör, vilka praktiker som formas, men även att 
språket påverkas av materiella aspekter. Denna dialektik blir därför viktig för 
studier av begreppsanvändning och legitimeringar som beståndsdelar för att 
förstå en ideologisk samhällsförändring. 

Gramscis utgångspunkt var att hegemoni i första hand skapas genom att 
samförstånd upprättas utan (och detta är mycket centralt för hegemoni-
begreppet) att tvång eller våld utgör centrala delar för att upprätthålla detta 
samförstånd. Gramsci beskriver förhållandet mellan samförstånd (consent) 
och tvång (coersion) enligt följande: 

[…] the “normal” exercise of hegemony on the now classical terrain of the par-
liament regime is characterised by a combination of force and consent, which 

— 
18 Det bör dock påpekas att den lingvistiska aspekten inte är den centrala och enda aspekten av 
Gramscis mycket omfattande teoretiska bidrag. Den utgör endast en del av ett omfattande 
samhällsanalytiskt ramverk. 
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counterbalance each other [si equilibrano], without force predominating excess-
ively over consent; rather, it appears to be based on the consent of the majority, 
expressed by the so-called organs of public opinion (Gramsci, 1992:155–156). 

Detta är en relation där samförstånd och tvång fungerar som motvikter till 
varandra och Gramsci (1992) menar att majoritetens samförstånd är minst 
lika viktigt som tvång, om inte viktigare. Hegemoni upprätthålls genom att 
relationer och praktiker blir legitima i majoritetens ögon och genom det 
skapas en ideologisk kamp. Kampen om hegemoni inom politiken kan yttra 
sig som en strävan att genom legitimering konstruera sin egen politiska 
vision som den rimligaste och dominerande, och sin egen uppfattning av 
världen som universell. Detta i sin tur förmedlar en föreställning om att det 
råder konsensus, speciellt när dessa är starkt vertikalt förankrade mellan 
grupper och klasser i samhället (Giddens & Sutton, 2014:69; Locke, 2004:33). 
Överfört till denna avhandlings område kan resonemanget ovan appliceras 
på hur olika socioekonomiska gruppers boendeförutsättningar ser ut. Det 
dominerande idealet utgår från den enskilt ägda bostaden – ett ideal som 
framställs som generellt för majoriteten av hushåll, oberoende av ekono-
miska förutsättningar. 

Genom det hegemoniska samförståndet upprättas olika aspekter i vår till-
varo som ses som mer rimliga än andra, de framställs som sunt förnuft 
(common sense). Inom ramarna för uppfattningen om det sunda förnuftet 
blir andra konkurrerande perspektiv konstruerade som orealistiska, det vill 
säga det sunda förnuftets motsats. Här menar Gramsci att det finns en stor 
skillnad mellan olika samhällsklassers möjlighet att påverka hur olika för-
hållanden framställs (Gramsci, 1971:327). Hegemoni upprätthålls inte 
genom en enskild maktutövning, upprätthållandet av hegemonin är inbyggt 
i samhällets institutioner som, medvetet eller omedvetet, bidrar till dess 
bevarande. Det kan beskrivas som en ”konstant kamp” där det råder stor 
instabilitet mellan klasser, genom att allianser skapas, upprätthålls eller splitt-
ras. Just detta alliansbygge menar Fairclough (2010:61) är mer centralt för 
hegemoniska relationer än ren dominans. Denna ”konstanta kamp” utövas 
brett i samhället (Fairclough, 1992:92) vilket innebär att även institutioner 
som utbildningsväsendet, fackföreningar och religiösa samfund kan bidra till 
att skapa hegemoniska relationer. Detta gäller även de institutioner som 
innehar våldsmonopol, såsom polis och militär, vilka i sin tur behöver ett 
starkt samtycke för att ses som legitima utövare av våld. 

Uppfattningen om hegemoni inom KDA är att det bygger på en för-
handlingsprocess och att individer kan vara medvetna såväl som omedvetna 
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om sin egen position inom dessa system. Denna förhandlingsprocess kan 
beskrivas som en ”betydelseförhandling som alla sociala grupper deltar i. 
Hegemoni blir således inte bara en dominansrelation utan en förhand-
lingsprocess vari man skapar betydelsekoncensus” (Winther Jørgensen & 
Philips, 2000:80). 

Den gramscianska inramning som används i den här avhandlingen utgör 
inte en applicering av hela dess omfattande teoribygge. Snarare bör den 
betraktas som en ledstjärna för hur språk kan bidra till att påverka och upp-
rätthålla dominansrelationer. 

Det sunda förnuftets makt 
Utifrån Gramscis hegemonimodell går det att förstå hur politiska legitime-
ringar av privatiseringarna har genomförts, och att det utifrån hur debatter 
formuleras går att studera de retoriska verktyg som har använts. En utgångs-
punkt är att den politiska debatten har ett noga utvalt språk och tema. Språket 
utgör en viktig beståndsdel för att skapa legitimitet för former av ägande av 
tillgångar och även för ekonomisk omfördelning (Fairclough, 2000:3–4). 
Bergström och Boréus framhåller att texter inte är makt utan speglar och 
reproducerar makt (2005:15). Till exempel utgör det för Gramsci så centrala 
begreppet sunt förnuft ett redskap som innebär att språk och språkanvänd-
ning konstruerar rationella praktiker. När praktiker blir rationella i bemärk-
elsen sunt förnuft eller för givet tagna ”sanningar” utgör de verktyg för att 
upprätthålla dominans och därmed makt (Chouliaraki & Fairclough, 
2005:24). Det blir helt enkelt svårt att se andra uppfattningar än dem som 
uppfattas som självklara. Språk blir på så sätt ett gemensamt socialt uttryck 
inom vilket vi delar erfarenheter och perspektiv av hur vi menar att världen 
fungerar och vad som går att betrakta som rimligt. 

Mautner (2010:30) menar att språk spelar en central roll för att bidra till 
upprätthållandet av specifika strukturer genom att det speglar och rätt-
färdigar dessa. När medborgare och hyresgäster till exempel benämns som 
kunder (och detta ses som en legitim benämning) är det ett exempel på hur 
språket anpassas och förändras utifrån sociala och ideologiska uppfattningar. 
Det kan till exempel användas som en typ av ”subjektifiering”, varigenom 
abstrakta ting ges agens, såsom att bostadsmarknaden framställs som ett 
agerande subjekt med mänskliga förmågor att reagera, agera, känna och 
protestera. Det ger marknaden en egen vilja och den konstrueras som en 
naturlig kraft, snarare än som politiskt styrd (se Machin & Mayr, 2012:171). 
Det gör att ansvarsfrågan kan frånkopplas från de konsekvenser som mark-
nadens effekter kan ha på individer och grupper i samhället. Denna relation 
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kan även användas åt andra hållet genom att agerande subjekt fråntas sin 
agens. Därav blir det intressant att studera vilka subjekt och vilka konstruk-
tioner av subjekt som uppkommer i diskurser. Boréus beskriver dessa sub-
jektspositioner som ”inringade av språkliga och andra praktiker som skapar 
förväntningar på och föreställningar om människor.” hon fortsätter ”Posi-
tionerna påverkas också av subjektspositioner för andra grupper” (2015:165). 
Dessa subjektspositioner kan bidra till olika konstruktioner av verkligheten19 

vilka byggs in i diskursiva processer som i sin tur bidrar till att reproducera 
och skapa dominansrelationer och makt och får en ideologisk bäring (se 
Fairclough, 1992:87). Dessa relationer, menar Locke (2004:33), förlänas olika 
grad av sanning beroende på hur många som accepterar dem som en del av 
det sunda förnuftet, det vill säga hur pass ”hegemonisk” en uppfattning är. 
En central men svår fråga är hur hegemoni genereras och upprätthålls, och 
ett sätt att ta reda på det är att studera hur olika perspektiv och uppfattningar 
legitimeras i debatten, och hur de betraktas som legitima. Genom att 
analysera språkanvändningen, som i sin tur är nära kopplad till en social 
praktik, går det att bidra till kunskapen om det viktiga samspelet mellan ett 
legitimerande språk och en legitim praktik. 

Diskurs inom KDA 
Initialt bör det klargöras att KDA inte betraktas som en enskild metod utan 
snarare som en ansats. En av de centrala ontologiska utgångspunkterna inom 
KDA är separationen mellan kontext som avser sociala, kulturella och 
ekonomiska strukturer och artikulationer som avser retoriska uttryck och 
text (se Gustafsson, 2013:89) – dessa ses som två separata enheter. KDA 
erkännandet därmed existensen av icke-diskursiva (sociala) praktiker som 
diskursen (det semantiska) förhålls till och vice versa. Den åtskillnad mellan 
diskurs och social praktik som är specifik för KDA, till skillnad från andra 
diskursteoretiska inriktningar20, innebär att det inte är ”texten” i sig som är 
det centrala, utan textens relation till sociala och politiska strukturer och 
processer. 

— 
19 Verkligheten benämner Fairclough som den fysiska världen, sociala relationer samt sociala 
identiteter (Fairclough, 1992:87). 
20 Inom en annan dominerande diskursteoretisk inriktning, ofta refererad till som Political 
Discourse Theory, främst representerad av Laclau och Mouffe, betraktas diskursen som 
konstituerande, där ”alla praktiker ses som diskursiva. Det betyder inte att det bara är text och 
tal som finns utan tvärtom att diskursen är materiell, och att till exempel även infrastruktur, 
institutioner och ekonomi uppfattas som olika former av diskurs. I diskursteorin finns således 
inget dialektiskt samspel mellan diskurs och något annat: diskursen är fullständigt konsti-
tuerande för vår värld.” (Se Winther Jørgensen & Philips, 2000:25–26.) 
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Det diskursiva och icke-diskursiva går, enligt Fairclough, att betraktas 
som olika, men inte åtskilda, i den meningen att andra delar av ”det sociala” 
konstrueras genom diskursen och kommer att inkorporera eller internalisera 
särskilda diskursiva element, men utan att kunna reduceras till dem (se 
Fairclough, 2010:357). Det förutsätter en dialektisk relation mellan dessa, 
men med förståelsen att de diskursiva aspekterna betraktas som en del av en 
social praktik (till vilken jag återkommer nedan), medan den sociala 
praktiken inte nödvändigtvis är diskursiv. Detta är en icke-deterministisk 
relation och kan liknas vid en förhandlingsprocess. Det innebär att ”diskurs 
är både konstituerande och konstituerad” (Winther Jørgensen & Philips, 
2000:67–68), den både påverkar och påverkas. 

Själva diskursbegreppet går att förstå utifrån olika perspektiv. Winther 
Jørgensen och Phillips (2000:7) ger begreppet diskurs den övergripande 
definitionen ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt 
av världen)”. Gustavsson menar snarlikt att diskurs är ”det sätt man kate-
goriserar och förstår verkligheten, såsom den kommer till uttryck i text och 
tal” (2013:95). Boréus (2015) framhåller att diskurs 

[…] syftar aldrig på texten som sådan utan på praktiker och regler som har med 
textproduktion att göra, till exempel vad som tas för givet i ett visst sammanhang 
och vilka kategoriseringar som görs. Ett grundantagande är det (mer eller 
mindre) konstruktivistiska, som innebär att språkanvändningen och andra 
sociala praktiker, det vill säga de regler och konventioner människor följer i sitt 
handlande på något område, skapar mening. (Boréus, 2015:164) 

Precis som Fairclough (1989:23) beskriver Boréus diskurs som en del av en 
social praktik. 

Inom KDA utgör ”diskurser” tillsammans med ”genre” olika diskurstyper. 
Fairclough utgår från diskurs som helt diskursiv och semiotisk. Medan genre 
är delvis diskursiv då det även inkorporerar en bestämd social praktik och 
kan relateras till ett faktiskt socialt handlande inom en social institution, 
varvid ”det blir naturligt att tänka sig att ändrade materiella och institutio-
nella villkor leder till textförändringar.” (Ledin, 2001:23). En genre kan till 
exempel utgöras av en nyhetsgenre eller en reklamgenre eller en intervju-
genre. Det betyder att det finns sociala konventioner som omgärdar språk-
användningen.  

Summan av de diskurstyper (diskurser, genrer) som används inom en 
social institution eller social domän utgör en diskursordning. Inom en dis-
kursordning finns ett avgränsat antal diskurstyper som strider och kon-
kurrerar om att ge den innehåll. 
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Text, diskursiv praktik och social praktik 
Diskursen analyseras i relation till tre begrepp som inom KDA beskrivs som 
text, social praktik och diskursiv praktik och som ger möjlighet till analys av 
diskurser. 

”Text” förstås som det semantiska, det talade eller skrivna. Den ”sociala 
praktiken” förstås som relationer av ekonomiska och sociala betingelser vilka 
debatten och de diskursiva konstruktionerna förhålls till (och som för denna 
studie målas upp i den bakgrund som huvudsakligen presenteras i av-
handlingens kapitel 2). Fairclough lyfter här ekonomiska, politiska, kulturella 
och ideologiska praktiker och fokuserar framför allt på diskurs i relation till 
politisk och ideologisk praktik (se Gustafsson, 2009:45). Dessa sociala och 
ideologiska praktiker påverkar hur vi lever våra liv, vad vi har för möjligheter 
att göra och vad som kan göras mot oss, det kan betraktas som de materiella 
förutsättningar som omger oss. Faircloughs ”sociala praktik” kan uppfattas 
som ”kontext”, men att reducera den till att utgöra endast en kontext vore att 
se det som ett passivt ramverk. Fairclough menar att den sociala praktiken 
utgör institutionella och organisatoriska omständigheter kring den diskur-
siva händelsen och hur detta formar karaktären på den diskursiva praktiken 
(Fairclough, 1992: 4). Den ”diskursiva praktiken” är den instans där text 
möter social praktik och där produktion och konsumtion av text sker, det är 
en abstrakt beskrivning av den dialektik som analysen bygger på. Enligt 
Gustafsson kan den diskursiva praktiken förstås som ”språkhandlingar, 
strategier, koherens och interdiskursivitet (eller intertextualitet) – aspekter i 
texten som länkar till kontexten” (2013:94. Kursivering i original). 

Ett exempel på en sorts dialektik (som nämns ovan) är entreprenör-
skapsbegreppets framväxt i Sverige. Där entreprenören under 1980-talet och 
än tidigare betraktades med stor skepsis och entreprenörskap inte ansågs 
utgöra en eftersträvansvärd sysselsättning. Denna uppfattning har dock 
förändrats under de senaste decennierna, så pass att entreprenörsbegreppet 
nu har spridit sig till, och appliceras på, flertalet områden och sociala 
domäner (se Mazzucato, 2014:1–3; Holborow, 2015:72–73). Att entreprenör-
skap idag förknippas med planering av stadsdelar, med staden som begrepp 
eller är inskrivet i grundskolans läroplan är förändringar som sannolikt inte 
skett genom att en diskurs om entreprenörskap som något positivt plötsligt 
uppstod. För att en så pass omfattande omvärdering av ett begrepp och hur 
det betraktas i samhället ska ske, krävs stora förändringar i den sociala 
praktiken, i samhället. Hjorth (2008:261) beskriver hur entreprenörskaps-
diskursen under 1990-talet växte fram parallellt med en samhällelig global 
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förändring som kom att fungera som ”infrastruktur” för entreprenörskap 
som social praktik, även om Hjorth inte använder just begreppet social 
praktik. Detta förenklade exempel illustrerar vad som inom KDA betraktas 
som ett dialektiskt förhållande mellan text den sociala praktiken. Den sociala 
praktikens legitimitet i fråga om entreprenörskap behövde hjälp av en förän-
drad diskurs i form av till exempel interdiskursivitet, där en blandning av 
olika diskurstyper sker och skapar förskjutningar och förändringar inom och 
mellan diskursordningar. 

Delar av det fortsatta resonemanget kommer att bidra till förståelsen av 
den sociala praktiken och utgöra en teoretisk hörnsten för förståelsen av 
ägandeformer och privatiseringar. Vid en privatisering ändras ägandefor-
men, från offentlig till privat. Det betyder att bestämmandet över den 
privatiserade tillgången har förändrats, och att det sker en förflyttning av vem 
som har makt över den. Men ägande existerar inte i ett tomrum utan hänger 
samman med olika institutionella ramar som fungerar som dess förut-
sättning. Egendomsrätt upprätthålls av juridiska och sociala samhällsinstitu-
tioner, men innebörden av att äga är att vi kan förmedla information om 
ägandet, dess innebörd och betydelse till andra individer (se Rose, 2006:6) 
och att ägandet vidare betraktas som legitimt. Språk kan därför ses som 
grundläggande för hur olika former av ägande förmedlas och konstrueras 
som mer eller mindre önskvärda. Språket blir inte bara ett verktyg för att 
förmedla vem som äger, och vad som ägs. Genom vårt sätt att bruka språket 
konstituerar vi även hur olika ägandeförhållanden bör betraktas och vär-
deras. Att äga relateras inte sällan till innehavet av ett specifikt objekt. Om vi 
inte kan förmedla rätten till detta innehav till andra människor och göra det 
legitimt, blir ägandet verkningslöst. Det ägande som vi i många fall tar för 
givet är en del av en förhandlingsprocess, vari vissa perspektiv eller utgångs-
punkter ses som mer eller mindre legitima och det är vad jag undersöker i 
avhandlingen. 

Egendomsrätt och ägande 
Avhandlingens övergripande syfte är att bidra till kunskapen om hur privat-
iseringarna av allmännyttiga hyresrätter har legitimerats och att kritiskt 
granska ansvariga politikers konstruktioner av bostaden och specifikt 
ägandet av den. Ett sätt att förmedla vem som äger någonting, vem som borde 
göra det eller på vilket sätt som någonting bör ägas, är genom att det kom-
municeras till andra via språk, muntligt eller skriftligt, via exempelvis 
politiska, juridiska, kulturella eller sociala system. En utgångspunkt för denna 

72 



 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

3. LEGITIMA BERÄTTELSER, SPRÅK OCH MAKT 

avhandling är att dessa aspekter inte räcker för att förstå de olika legi-
timitetsanspråk som görs i fråga om privatiseringar och förändrade ägande-
former, utan att de bör kombineras med perspektiv på makt och ideologi. 

Utifrån det klassiska rättsekonomiska perspektivet är utgångspunkten att 
upprätthålla egendomsrätter i förhållande till andra individer. Werin 
(1982:37) utgår från tre olika grundläggande aspekter av detta.21 Den första 
aspekten innebär självskydd, vilket betyder att innehavaren av rätten själv 
genom hot, sanktioner eller andra åtgärder kan skydda sin rätt. Den andra 
aspekten utgörs av social kontroll, och kan tolkas som sociala konsekvenser 
för den som gör intrång på någon annans rätt. Den tredje aspekten är att 
genom lagstiftning få skydd för sin rätt. Själva ägandet förutsätter således ett 
(utifrån olika förutsättningar) fungerande institutionellt ramverk inom vilket 
sanktioner kan utdelas, och traditionellt betraktas juridiken som den 
viktigaste kraften för det (Werin, 1982:37). Även konsekvenser såsom social 
utfrysning skulle kunna fungera på samma sätt. 

Furubotn och Pejovich (1972:1 140) utgår från liknande premisser för 
egendomsrätt och poängterar att former för ägande inte är en objektiv 
relation utan beroende av hur lagstiftningen är konstruerad i olika samhällen. 
”The right of ownership is an exclusive right in the sense that it is limited only 
by those restrictions that are explicitly stated in the law as it is interpreted 
from time to time.” (Furubotn & Pejovich, 1972:1 140, kursivering i original.) 
En tydlig egendomsrätt utgör, menar de, en av det kapitalistiska systemets 
grundförutsättningar, eftersom egendomsrätt skapar incitament för indi-
vider att värdemaximera. Till exempel återkommer uppfattningen att man 
tar bättre hand om det ”man själv äger” (Pejovich, 1990:28). Vid avsaknad av 
tydlig egendomsrätt brukar Hardins (1968) ofta citerade essä The Tradegy of 
the Commons användas som exempel. I denna beskriver han en överbefolk-
ningsproblematik, där en otydlig egendomsrätt bidrar till att enskilda (nytto-
maximerande) individer överutnyttjar kollektiva resurser på andra individers 
bekostnad. Essän brukar användas som exempel för att förfäkta den privata 
egendomsrätten. Ostrom (2009) nyanserar Hardins (och sedermera 
Pejovichs) bild genom att empiriskt visa att runtom allmänningar (det som 
Ostrom kallar för Common Pool Resources) har det historiskt ofta upprättats 
någon form av institution för att reglera nyttjandet av allmänningen. Denna 
kan utgöras av intrikata system som reglerar former av ägande- och 
nyttjanderätter, inte nödvändigtvis genom den privata egendomsrätten. 

— 
21 Dessa tre aspekter förekommer även i andra källor inom den rättsekonomiska teorin, men 
med olika terminologi beroende på källa. 
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Som begreppet äganderätt antyder är det rätten till en specifik tillgång som 
ägs, och den kan begreppsmässigt förstås som egendomsrätt. Egendomsrätten 
kan i sin tur fyllas med vad beslutande och dominerande institutioner anser 
ska ingå i den, oftast utifrån juridiska ramar, en konstruktion som sker 
utifrån olika maktförhållanden och institutionaliserade premisser (i vissa 
delar av världen är exempelvis kvinnor begränsade från att inneha viss egen-
dom vilket är del av en könsmaktsordning). Innan egendomsrätten går att 
betrakta som stark eller svag, menar Kennedy (2013:188) att den måste 
allokeras och även definieras. Denna allokeringsprocess har i varje väster-
ländskt samhälle (Kennedys fokus är västvärlden) varit fast förbunden med 
olika politiska och sociala mål. Kennedy (2013:188) beskriver den processen 
som svårseparerad från de olika sociala och ekonomiska motsättningar som 
är inneboende i en marknadsekonomi; det går i ett sådant sammanhang inte 
att bortse från makt som påverkansfaktor. Dessa perspektiv av egendomsrätt 
är centrala inom den kritiska rättsekonomiska teorin. 

Det retoriska upprätthållandet av egendomsrätter 
Inom den kritiska inriktningen av den rättsekonomiska teorin inkluderas ett 
maktperspektiv som även berör uppfattningar kring hur ägande kan förstås 
och konstrueras, något som den traditionella neoklassiska teorin ofta 
förbiser. Waaranperä (2020:49) lyfter äganderättens komplexitet i relation till 
naturresurser i form av gruvbrytning, där den juridiska egendomsrätten bör 
förstås utifrån sociala och politiska relationer. Som Waaranperä uttrycker det 
kan marken, utifrån ett sådant vidgat perspektiv, ”framträda bortom jord-
mån och berggrund, som ständigt sammanbunden med frågor om makt och 
tillhörighet” (2020:51). Detta resonemang utgår från att olika former av 
ägande inte låter sig placeras utanför en för samhället vedertagen förståelse 
(jfr till exempel Kennedy, 2013:187–188; Rose, 1994:25–45), vilket relaterar 
till ett samhälles sociala ramar, normer, traditioner och maktfördelning. 
Blomley (2004:xiii) framhåller speciellt hur fördelning at egendomsrätter kan 
förstås som en våldsam historisk process. 

Kennedy framhåller som exempel att i den industrialiserade västvärlden 
har egendomsrätten historiskt varken varit stark eller tydlig, trots att just den 
stabila äganderätten utifrån ett klassiskt ekonomiskt perspektiv framhålls 
som en av förutsättningarna för ekonomisk tillväxt. Istället understryker 
Kennedy att dessa utgångspunkter inte tar hänsyn till den diversitet av 
institutionella praktiker som historiskt har förekommit i en västerländsk 
kontext. Han menar till exempel att den engelska egendomsrätten under 
industrialiseringen var svårtydd, vilket ter sig paradoxalt då England är det 
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land som ofta framställs som industrialiseringens vagga med starka insti-
tutionella ramar (se Kennedy, 2011:3). I många fall har ekonomisk tillväxt 
genererats av att traditionella egendomsrätter eliminerats eller modifierats, 
vilket har gett upphov till nya former av egendomsrätter. Kennedy poäng-
terar att relationen mellan egendomsrätt och, i detta fall, ekonomisk tillväxt 
inte hänvisar till ”tydlighet” eller ”styrka” i egendomsrätten. Istället fram-
håller han att ”[f]rom a development perspective, what matters is not the 
’strength’ or ’clarity’ of property rights, but the relationship between legal 
entitlements and the distribution and use of resources in a particular time 
and place” (Kennedy, 2011:05). Även om ägande traditionellt definieras som 
sociala relationer mellan människor och saker (Blomley, 2004:xv; se även 
Rose, 1994) framhåller Blomley att ett sådant perspektiv riskerar att dölja en 
bild av ägandets inneboende maktstrukturer. Vad som är avgörande är 
snarare de accepterade uppfattningarna kring de olika ägandeformernas 
egenskaper och den innebörd som läggs i dem, samt vad det säger om de 
sociala relationerna (den sociala praktiken) som vidmakthålls (eller raseras) 
genom dessa specifika former av ägande, det vill säga hur uppfattningar kring 
ägande konstrueras och även upprätthålls. Detta är en central utgångspunkt 
i den politiska debatten inom vilken (ideal-)former för ägande konstrueras. 
Rose (1994:25) beskriver narrativets centrala roll för att rama in och motivera 
egendomsrätten och speciellt för att bevara den. Stora delar av det hon 
beskriver som den klassiska äganderättsteorin (främst representerade av 
Hobbes, Locke och Demsetz) menar hon har baserats på antaganden som 
byggts genom narrativ om vad egendomsrätten är och vad den har för 
inneboende egenskaper (se Rose, 1994:26). Rose understryker (precis som 
Kennedy tidigare) att formen av ägande kommer ur historiska processer och 
bottnar i vad som ideologiskt har betraktats som önskvärt och eftersträvans-
värt. Olika former av ägande fördelas och sanktioneras enligt vissa principer, 
och dessa principer behöver i sin tur legitimeras på olika sätt av ansvariga 
aktörer. Detta kan enligt Rose byggas genom olika berättelser och lyfter fram 
hur dessa berättelser har som mål att vara övertygande. 

[I present] the claim of ownership as a kind of assertion or story, told within a 
culture that shapes the story's content and meaning. That is, the would-be 
“possessor” has to send a message that others in the culture understand and that 
they find persuasive as grounds for the claim asserted (Rose, 1994:25). 

Legitimeringsmomentet bli essentiellt för privatiseringarna och för omför-
delningen av kontroll över resurser. Dessa retoriska perspektiv på egendoms-
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rätten kommer att vara en utgångspunkt för att förstå de legitimeringar som 
omgärdar privatiseringarna, och sedermera omfördelningen av egendoms-
rätt, av allmännyttan, en omfördelning som menar spelar stor roll för ett sam-
hälles maktbalans (Adams, 1968:367 i Blomley 2003:122). Blomley fortsätter 
genom att hänvisa till egendomsrättens behov av att ”skapas”, ofta genom 
diskurser som bygger på narrativ, symboler och betydelser som inte är givna 
utan som måste konstrueras (2003:122). Legitimeringarna griper in i de 
diskursiva dimensionerna, där ägandeaspekter konstrueras och görs rimliga. 
Nedan beskrivs den modell för legitimering, utarbetad av Theo van Leeuwen, 
som är central för analysen i denna avhandling. 

Legitimitet genom semantiska verktyg 

[…] that which legitimizes an act of domination is not external to the action but 
part of its performance. (Coutin, 1995:526) 

Att legitimera någonting grundas i en ambition att skapa legitimitet kring 
just detta ”något”. När något legitimeras finns det, som Coutin beskriver 
ovan, även ett aktivt subjekt som på ettdera sättet ser till att det sker. Det ger 
legitimering en relation till begrepp som makt och ideologi. Det kan även 
utgöra en strategi som skapar acceptans för vissa perspektiv framför andra. I 
den lokalpolitiska debatt som studeras i avhandlingen blir legitimerings-
momentet avgörande eftersom det kan bidra till en dominans kring vad som 
uppfattas som ett problem, samt hur och varför det problemet vidare ska 
åtgärdas. Legitimeringar utgör även en viktig beståndsdel för att skapa en bild 
av särintressen och värderingar, begränsade till specifika klasser, som vore de 
universella och allmängiltiga (Eagleton, 1991:56). Även olika politiska 
åtgärder måste framföras som legitima för att åstadkomma ett samförstånd 
kring förändringar (eller icke-förändringar, för den delen). 

Målet för den som önskar att skapa legitimitet blir då att göra legiti-
meringar överflödiga. Att göra någonting legitimt innebär helt enkelt att det 
generellt uppfattas som trovärdigt. Westberg (2016:25) beskriver hur just 
denna typ av process gör diskurser till ”[…] förgivettaganden och [frigör] 
dem från behovet av att legitimeras. Legitimitet förstås på så sätt som en 
effekt av diakrona legitimeringsprocesser.” Det betyder att legitimerings-
processen är tidsbunden och att den formas och förändras över tid för att, 
eventuellt, mynna ut i en legitim referensram eller en legitim praktik. Finns 
det ständiga berättelser och beskrivningar om till exempel det enskilda 
ägandet som det rimligaste sättet att bo, bidrar det till att uppfattningen 
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befästs och betraktas som normal och till att en praktik där det enskilda 
ägandet gynnas upprätthålls. Legitimeringar går därmed att betrakta som att 
de ”reproducerar reglerade och rättfärdigande kunskaper om sociala 
praktiker. De åstadkoms med olika former av semiotiska handlingar som 
besvarar varför saker bör göras på särskilda sätt” (Westberg, 2016:25). van 
Leeuwen (2007: 92) menar vidare att ”[…] a decontextualized study of 
legitimation is not possible. Legitimation is always the legitimation of the 
practices of specific institutional orders.” Legitimeringarna relaterar både till 
en abstrakt förståelse och till en praktik och utgör sedermera en del av en 
institutionaliserad samhällsordning. När specifika begrepp framstår som 
fasta i sina betydelser och har blivit legitima, innebär det inte sällan att vissa 
gynnas av den legitima tolkningen av händelser och handlingar. 

Målet med legitimeringar blir att skapa legitimitet för upprättandet av ett 
samförstånd mellan grupper i samhället. I det avseendet går det att betrakta 
legitimering, och särskilt legitimitet, som en viktig praktik för hegemoni, då 
det legitima ses som självklart och blir svårt att ifrågasätta. Detta betyder dock 
inte att alla legitima förfaranden går att betrakta som hegemoniska. Ett inslag 
i min analys av den politiska debatt som har pågått över tid kring förändrade 
ägandeformer av det allmännyttiga hyresbeståndet är just de diakrona 
aspekterna i materialet: om och hur synsätt förändras över tid och hur olika 
uppfattningar och olika begrepp kan antas i mer eller mindre utsträckning av 
allt fler deltagare i debatten, och hur de kan överskrida olika politiska upp-
fattningar. 

Legitimeringsanalys som diskursteoretisk analysmodell 
Utifrån legitimeringar som diskursanalytiskt verktyg har van Leeuwen (2008) 
uppmärksammat och utvecklat en modell över hur legitimitet semantiskt kan 
realiseras genom att ge uttryck för specifika värderingar. Det kan exempelvis 
visa sig genom att anpassningar görs utan att det föreligger ett uppenbart 
tvång. Mautner (2010:25) tar som exempel hur myndigheter antar ett 
verksamhetsspråk inspirerat av näringslivet, med ett exempel om hur polis-
myndigheter upprättar ”kundcentra”. En anpassning som sker utan vare sig 
förhandling eller tvång – i detta fall när polismyndigheten döper om en 
service man har gentemot medborgarna – kan påvisa en framgångsrik legit-
imering. Detta trots att polisen har monopol på sitt uppdrag och i gängse 
mening inte är en serviceinstitution med kunder. Att myndigheter servar 
kunder (och inte medborgare) har blivit en legitim förståelse av ett förfa-
rande, något som har kunnat genomföras då dessa typer av relationer mellan 
myndigheter och medborgare ses som legitima. Vårt handlande repro-
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duceras i vårt språk, och språket blir på så sätt ett verktyg för att legitimera 
en social praktik. 

För att analysera legitimeringar utgår van Leeuwens modell från retoriska 
frågor: Varför ska vi göra detta? eller Varför ska vi göra detta på ett specifikt 
sätt? (se van Leeuwen, 2008:105). Modellen inbegriper fyra övergripande 
kategorier: legitimering genom rationalisering, moralisering, auktoritets-
legitimering samt mytopoesis. Legitimeringar som sker via rationalisering 
innebär att de framhålls som legitima genom att de fungerar. Den moraliska 
legitimeringen utgår från vad som betraktas som rätt och bra. Den tredje 
typen, auktoritetslegitimering, innebär att en praktik legitimeras genom 
hänvisning till auktoritet(er) av olika slag. Den fjärde typen av legitimering i 
van Leeuwens modell, mytopoesis, innebär en legitimering genom narrativa 
utfästelser och sagor. van Leeuwens legitimeringsmodell har tidigare använts 
i svensk forskning av Westberg (2016) och Gustafsson (2009). Westberg och 
Gustavsson verkar inom nordistiken med en stark lingvistisk ingång till 
metoden. I den här avhandlingen vill jag fokusera på legitimeringsstrate-
giernas relation till diskursens sociala praktik. van Leeuwens modell används 
därmed utan att jag djupare analyserar de enskilda lingvistiska kategorier 
som modellen möjliggör. Jag kommer nedan att i tur och ordning gå igenom 
de olika typerna av legitimeringar och hur de kan fungera som verktyg för 
språkanalys som ligger till grund för min analys av den sociala praktiken. 

Rationella legitimeringar 
Utifrån van Leeuwens legitimeringsmodell innebär rationaliseringar att en 
social handling i första hand inte fokuserar på mening, värde eller över-
tygelse, utan främst är en strategi för att nå ett mål. Vid en analys av den 
rationella legitimeringsstrategin kan man fråga sig huruvida någonting 
fungerar eller inte. van Leeuwen (2008:3) menar följande: 

As a result, rationalized social action is proceduralized, turned into a step-by-step 
method through intricate legalistic rules that aim at achieving the purpose of the 
action more efficiently and economically (van Leeuwen, 2008:3). 

I rationella legitimeringar framhålls inte idén bakom det som rationaliseras 
som central, utan den görs närmast till en teknikalitet. Det är även så en 
rationalisering fungerar enligt Westberg (2016:46), ”genom att tillskriva 
praktiker motiv, mål, intentioner och ändamål”. Men det är inte alltid målet 
som rationaliseras, utan även vägen dit kan vara föremål för rationalisering. 
Legitimeringsgången kan beskrivas som att ”jag kan göra/vara/ha Y, genom 
att X:a” (van Leeuwen, 2008:114), eller ”genom att X:a så Y” (Westberg, 
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2016:46). van Leeuwen (2008:114) påpekar att ju högre grad av makt en speci-
fik aktör har i ett socialt sammanhang, desto oftare beskrivs dessa aktörers 
handlingar som avsiktliga. De framhålls genom denna strategi som aktörer 
med agens över sitt agerande, och som att de agerar på ett framgångsrikt sätt. 

Rationaliseringar kan även tillhandahålla sanningar om ”hur saker och 
ting ligger till” (van Leeuwen, 2008:103). Exempelvis kan en aktivitet defi-
nieras genom att beskriva ”vad det innebär att engagera sig i en praktik” 
(Westberg, 2016:47) genom att exempelvis hänvisa till vad som ses som ett 
naturligt agerande för de aktörer som utför handlingen. Fokus läggs på de 
aktörer som utför handlingen, inte på handlingen i sig. Det kan även fungera 
som en ”strategi som reglerar praktiker och handlingar genom förutsägelser 
om deras framtida utvecklingar” (Westberg, 2016:47). 

Fairclough och Fairclough (2012:96) framhåller att de skäl som vid en 
rationalisering till synes ligger till grund för ett rationaliserande påstående 
inte är de egentliga skälen till varför talaren stödjer påståendet, utan talaren 
stödjer påståendet av andra anledningar. Rationaliseringar kan för en 
utomstående, någon som inte är insatt i debattens kontext, betraktas som 
rimliga argument. Det är därför, menar Fairclough och Fairclough (2012:96), 
som rationaliseringar kan vara övertygande och samtidigt ha en bedräglig 
ambition (även om det inte alltid förhåller sig så). I enlighet med detta menar 
Fairclough och Fairclough (2012:96) att en rationalisering kan fungera som 
ett sätt att egentligen argumentera för en sak genom att argumentera för 
något annat. De menar att den som använder denna typ av legitimering vet 
att syftet med argumentet är baserat på andra premisser än dem som förs 
fram i till exempel en debatt. Det ligger alltså, enligt dem, någonting dolt 
bakom ett rationaliserande resonemang. Men hur går det då att avgöra vad 
en person har för bakomliggande intentioner, eller vad någon egentligen 
menar? Det Fairclough och Fairclough (2012:110) lyfter fram som centralt är 
rationaliseringens nödvändiga koppling till argumentation. Det går inte att 
utröna vad någon tänker eller egentligen tycker, däremot finns möjligheten 
att sätta legitimeringarna i ett större sammanhang, i en kontext, och relatera 
dem till vad som inom KDA betraktas som en social praktik. 

Moraliska legitimeringar 
Den moraliska legitimeringen svarar på varför-frågan med att något är 
”moraliskt och kulturellt värdesatt”. Det kan också handla om moraliskt 
uppskattade praktiker som legitimeras för att de är bra och jämförs med en 
aktivitet som har positiv association (van Leeuwen, 2008:99). Den moraliska 
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legitimeringen legitimerar genom värderingar, och ofta används inte helt 
oproblematiska begrepp som bra och dåligt (van Leeuwen, 2008:110). 

Den moraliska legitimeringen uttrycks även genom det som van Leeuwen 
och Wodak (1999:108) beskriver som moralisk abstraktion. Det betyder att 
den legitimerade praktiken refererar ”till handlingar och vanor på ett abstrakt 
sätt som ’moraliserar’ dem” (Gustafsson, 2009:52). Dessa praktiker beskriver 
van Leeuwen som svåra att lingvistiskt analysera. Istället menar han att vi 
”känner igen dem” på grund av vår kulturella och sociala förförståelse (van 
Leeuwen, 2008:110). Det betyder att dessa typer av moraliska diskurser för 
det första kan vara svåra att se, och för det andra bara kan förstås utifrån en 
social kontext. Exempel från debatten som analyseras här kan vara att 
individer i ”utsatta områden” bör köpa sin lägenhet eftersom det ger dem 
självförtroende, gör dem till förebilder för sina barn och även ger dem en 
relation till sin bank. Det moraliska innebär att vi utifrån en social praktik 
har en uppfattning om en utbredd social utsatthet i ”dessa områden”. Vår 
förförståelse kan även ge oss att det är individer med invandrarbakgrund det 
handlar om. Vi kan med denna typ av moralisk legitimering indikera att 
privatiseringen kommer att innebära en ökad ekonomisk och social 
självständighet. 

Den moraliska legitimeringen innebär att specifika händelser och för-
faranden legitimeras genom att de relateras till vad som betraktas som exem-
pelvis normalt och naturligt, vilket kan signaleras genom användning av 
adjektiv (Westberg, 2016:45). Andra sätt att moraliskt legitimera beskrivs i 
Westberg (2016:46) som ”att referera till praktiker eller aspekter på abstrakta 
och moraliserande sätt, där den abstrakta representationens konnotationer 
fungerar legitimerande av den praktik som refereras”. Ett exempel är att 
beskriva privatiseringar genom ombildningar som någonting positivt och 
hänvisa till de sociala aspekterna, så som ”engagerande människor som vill 
ta ansvar för sin vardag” (Nordin, 2002:199), som det uttrycks i 2002 års 
budgetdebatt i Stockholms kommunfullmäktige. I exemplet utgör behovet av 
att skapa engagemang och ansvar positivt laddade moraliseringar, vilket 
samtidigt förutsätter en avsaknad av engagemang i det befintliga (hyrda) 
boendet. 

Det kan vara svårt att hitta en metodologisk tydlig struktur för att se de 
moraliska legitimeringarna. van Leeuwen (2008:110) menar att det är svårt 
att med rent diskursanalytiska verktyg analysera moraliska legitimeringar. 
Man måste ta hjälp av historiska och samhällsvetenskapliga ramar för att 
kunna förstå och spåra de moraliska aspekter som förekommer i diskurser. 
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3. LEGITIMA BERÄTTELSER, SPRÅK OCH MAKT 

Här utgör, som framhålls i tidigare forskning, den sociala praktiken ett viktigt 
verktyg. 

Auktoritetslegitimering 
Ytterligare former av legitimering enligt van Leeuwen utgörs av auktoritets-
legitimering, som svarar på de övergripande frågorna med ”därför att X säger 
så” eller ”för att jag säger så”. Här utgör X och jag en sorts personlig auktoritet 
som genom sin status och roll kan legitimera handlingar och skeenden. 
Auktoritetslegitimeringen kan alltså hänvisa till personer och deras status 
eller roll i en speciell institution (van Leeuwen, 2008:106), och utgör därmed 
en uppenbar legitimering. Legitimitet kan även erhållas genom att referera 
till experter, där legitimitet erhålls genom expertis snarare än status, något 
som dock kan vara svårt att separera. Auktoriteter kan även utgöras av 
förebilder som blir vägledande för handling. Dessa kan utgöras av opinions-
ledare, mediala kändisar såväl som nära vänner. Ytterligare en auktoritets-
legitimering utgörs av den opersonliga auktoritetslegitimeringen som kan 
hänvisa till lagar, regler och policyer. Även traditioner kan användas som en 
typ av auktoritet, för att legitimera genom hänvisningar till vana och 
sedvänja. Denna typ av legitimering är intressant eftersom den inte alltid 
behöver svara på varför och inte heller behöver förklaras eller rättfärdigas. 
Alla har en sorts inneboende kunskap om denna typ av legitimering, då den 
uppfattas som att den alltid har existerat. Att legitimera genom denna typ av 
konformitet svarar på varför-frågan med att ”alla andra gör så” eller ”det är 
vad de flesta gör”. van Leeuwen menar att det är en tunn linje mellan denna 
typ av konformitetslegitimering och lagstiftning. Han exemplifierar med 
resonemanget att ”om de flesta människor gör det kan det inte vara fel och 
det måste legaliseras” (van Leeuwen, 2008:109). Legitimering genom auktori-
teter kan således utgöras av flertalet olika typer av auktoriteter. Vad dessa 
auktoriteter betyder är beroende av till vem eller vad som hänvisas. Detta 
måste förstås utifrån en (teoretisk) kontext eller någon typ av förförståelse. 

Mytopoesis 
Mytopoesis innebär att praktiker legitimeras genom ett narrativ, så kallade 
sedelärande berättelser eller varningssagor. Man kan använda pojken som 
ropade varg som exempel för denna legitimeringsstrategi. Men det är givetvis 
svårt att dra en gräns för vad som bör betraktas som en berättelse. Ibland sker 
legitimeringar genom visioner som bygger på en individuell uppfattning av 
ett historiskt skeende, snarare än gällande historieskrivning. Mytopoesis kan 
också handla om att försöka legitimera framtiden genom en varningssaga om 
ett dåtida samhälle som i egentlig mening aldrig existerat. Det kan exem-
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DET LEGITIMA ÄGANDET 

plifieras av hur man i debatten talar om det forna östblocket och framhåller 
det som en sorts närvarande varningssaga. 

Trots att analysen har varit öppen för auktoritetslegitimeringar och myto-
poesis har de inte förekommit så ofta i debatten. Med avsnittet vill jag ändå 
framhålla att både auktoritetslegitimeringar och mytopoesis är en del av 
analysen och att jag varit öppen för möjligheten att identifiera sådana exempel. 

Sammanfattning av den diskursanalytiska ansatsen 
Den centrala utgångspunkten i den diskursanalytiska ansatsen som anläggs i 
avhandlingen är att språkliga konstruktioner är centrala för hur privatise-
ringar kan legitimeras inom en social praktik och för hur olika typer av 
ägandeformer kan förstås och konstrueras som legitima. Dessa utgångs-
punkter är utformade genom en kombination av den kritiska diskurs-
analysens utgångspunkt i Gramscis hegemoniteori å ena sidan och van 
Leeuwens modell för legitimeringsanalys å andra sidan. Dessa utgör tillsam-
mans olika språkliga verktyg för att analysera och förstå det empiriska 
materialet. Dessa kompletteras med perspektiv på egendomsrätt och specifikt 
hur egendomsrätt förmedlas och vinner kraft genom retoriska redskap.  

Nästa kapitel redogör först för avhandlingens empiriska material och 
sedan för tillvägagångssättet för analysen. 
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4. Material och metodologisk bearbetning 

Avhandlingens övergripande syfte är att bidra till kunskapen om hur privat-
iseringarna av allmännyttiga hyresrätter har legitimerats och att kritiskt 
granska ansvariga politikers konstruktioner av bostaden och specifikt 
ägandet av den. Det är således inte enskilda beslut kring privatiseringar som 
studeras, utan hur det privata ägandet formuleras, motiveras och legitimeras 
av ansvariga politiker i en lokalpolitisk debatt över tid. I det här kapitlet redo-
görs studiens empiriska material och avgränsning. Här beskrivs även 
studiens tidsperiod och en övergripande bild ges av den kommunala organi-
sationen och den kommunala allmännyttan. Efter det kommer jag reflektera 
över avhandlingens empiriska material i form av kvalitet och särdrag, vad det 
kan bidra med och dess begränsningar. Avslutningsvis redogörs för hur 
materialet behandlats avseende periodisering, kodning samt analys. 

Empirisk och metodologisk positionering 
Det material som ligger till grund för avhandlingen är den årliga budget-
debatten som har förts i kommunfullmäktige i Stockholms stad22 mellan åren 
1990 och 2015. Av detta material är det huvudsakligen den del av budget-
debatten där de kommunala bostadsföretagens bostadsansvar avhandlas som 
har använts. Utöver detta material använder jag andra källor som består av 
för bostadspolitiken, och speciellt den allmännyttiga hyresrätten, centrala 
dokument. Dessa centrala dokument består av andra delar av den kom-
munala fullmäktigedebatten, som inte utgörs av budgetdebatten, till exempel 
olika yttranden där frågor som berör privatisering av allmännyttan specifikt 
tas upp, eller andra ämnen i nära anslutning till privatiseringarna (till exem-
pel frågor om värdeöverföringar från bostadsföretagen). 

Ytterligare kompletterande material består av politiska dokument från de 
allmännyttiga bostadsföretagen (såsom årsredovisning, verksamhetsberät-
telse, ägardirektiv). Även material från den kommunalt initierade kampanjen 

— 
22 Stockholm är en av Sveriges fjorton kommuner som har återinfört stadsbegreppet till fördel 
för kommun, därav benämningen Stockholms stad. Begreppet får enligt lag endast användas i 
sammanhang som inte har någon kommunalrättslig betydelse (Wångmar, 2011:52). 
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Bilda Bostad inkluderas i studien. Utöver det kommunala materialet an-
vänder jag material som ligger utanför den kommunala verksamheten. Detta 
utgörs av de SOU:er och propositioner (och till viss del de lagar som reglerar 
den kommunala allmännyttan) som har varit tongivande för hur bostads-
politiken ska föras och de ramar som den har behövt förhålla sig till. Dessa 
har varit styrande för inramningen av debatten (vilket blir tydligt i kapitel 5). 
Jag kommer att beskriva avhandlingens empiriska material ytterligare längre 
fram i kapitlet. Dokumenten som utgör det empiriska materialet redogörs för 
i sin helhet i en separat del i avhandlingens källförteckning. 

Det går alltid att problematisera valet av material, och en fråga som upp-
kommer här är varför jag har valt att undersöka just detta material för att 
besvara avhandlingens forskningsfrågor. Det finns naturligtvis material från 
andra kommunpolitiska instanser än fullmäktige som kan undersökas och 
där det förs intressanta och viktiga debatter och diskussioner om privatise-
ring. Det centrala med just kommunfullmäktige är att det förs en debatt där 
samtliga partier som finns representerade i stadshuset kan delta. Det är även 
där avgörande beslut formas och tas som berör hur allmännyttan ska be-
drivas, inte bara avseende försäljningar, utan även aspekter som anknyter till 
det, till exempel värdeöverföringar. Utöver detta utgör materialet, med sin 
argumentativa karaktär, en gynnsam källa för det diskursanalytiska an-
greppssättet. 

Metoden möjliggör en djupare förståelse för debatten och ger möjlighet 
att studera ett större enhetligt material över tid och specifikt lyfta diskursiva 
och retoriska konstruktionerna, något som skulle gå förlorat vid till exempel 
intervjuer – där det diakrona perspektivet bli svårt att lyfta. Den diskursiva 
ansatsen på det transkriberade materialet ger en studie av själva debatten ur 
vad som kan beskrivas som ett ”utifrånperspektiv”, vid till exempel en 
intervjusituation hade respondenten i fråga varit medveten om studien och 
temat på den. Det hade påverkat gett möjlighet att påverka svaret till skillnad 
från debattmaterialet, vari debatten som fortgått utan ”vetskap” om att det 
studeras. Jag implicerar inte att intervjumetoden hade gett varken bättre eller 
sämre material, bara att det hade blivit en annan studie. 

Debatten är återkommande i en likartad form och även om det före-
kommer ett individuellt deltagande i form av de enskilda politikerna, är, 
utifrån detta angreppssätt, deltagarna i princip utbytbara. Det intressanta är 
den politiska representationen och debatten över tid inte de enskilda 
politikernas enskilda uppfattningar och bilder av specifika skeenden. Inter-
vjuer (och även andra ansatser som riktar sig till enskilda deltagarna i debat-
ten, såsom till exempel enkäter eller gruppintervjuer) skulle ge individuella 
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4. MATERIAL OCH METODOLOGISK BEARBETNING 

perspektiv på det som hänt i efterhand. Även om det hade gett andra intres-
santa infallsvinklar hade det, återigen, inneburit en annan studie. Den poten-
tiella breddning av studien som till exempel intervjuer skulle kunna bidra till, 
har jag istället uppfyllts genom att inkludera annat liknande material utöver 
själva budgetdebatten. Material såsom andra delar av kommunfullmäktige-
debatten, statliga utredningar och propositioner. Dessa beskrivs längre fram 
i kapitlet. 

Nedan ges först en beskrivning av den övergripande kommunala organi-
sationen och en kort tillbakablick på de kommunala bostadsföretagen. Efter 
det beskrivs hur den politiska representationen har sett ut under avhand-
lingens empiriska tidsperiod. Avslutningsvis görs en reflektion över Stock-
holm som empiriskt exempel. 

Kommunen och de kommunala allmännyttiga bostadsföretagen 
Beslut rörande privatiseringar inom den kommunala verksamheten fattas i 
kommunfullmäktige, medan den operativa driften sköts av respektive bo-
stadsföretag där privatiseringarna genomförs. Jag har emellertid angett att 
det inte är de enstaka privatiseringsbesluten som jag studerar, utan hur 
privatiseringarna retoriskt har motiverats och legitimerats. Det är i kommun-
fullmäktige som debatten förs kring de grundläggande frågorna om vilken 
typ av bostadspolitik den sittande politiska majoriteten ska föra, dit priva-
tiseringsbeslut hör. Av den anledningen blir det fruktbart att rikta fokus mot 
de diskussioner som har förts inom kommunfullmäktige, för att förstå de 
övergripande legitimeringsgrunder som ligger bakom de privatiseringar som 
har genomförts. Figur 4 nedan ger en översikt av hur organisationsutform-
ningen ser ut hierarkiskt inom kommunen, där kommunfullmäktige har det 
övergripande ansvaret. De enskilda bostadsföretagen har politiskt tillsatta 
styrelser, men operativt sköts företagen av en företagsledning bestående av 
tjänstemän. I figuren återfinns kommunens tre allmännyttiga bostadsföretag 
längst ner till höger som tre av Stadshus AB:s dotterbolag.  
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Figur 4. Översikt över den kommunala organisationen 

Källa: Stockholms stad 

Trots att de allmännyttiga bostadsföretagen på sätt och vis står i centrum för 
avhandlingen, har de ännu inte berörts i någon större utsträckning. Jag ska 
därför beskriva den organisation som ligger till grund för bostadsföretagen 
och återge lite av dess historia. 

I Sverige finns det drygt 300 allmännyttiga bostadsföretag och de flesta av 
landets 290 kommuner har ett eller flera företag. Stockholms stad äger tre 
bostadsföretag som tillhandahåller hyresrätter på den öppna hyresmark-
naden i konkurrens med privata hyresvärdar. Dessa tre är Svenska Bostäder, 
Familjebostäder och Stockholmshem. Alla tre bildades under första hälften 
av 1900-talet och har från start varit organiserade som aktiebolag. De tillkom 
efter att det i Stockholm genomfördes en utredning om bostadsförhållandena 
i staden 1934. Utredningen innebar att staden började bygga på egen hand 
(Ramberg, 2000:95). I januari 1936 beslutade stadsfullmäktige att bilda Aktie-
bolaget Familjebostäder. Bolagets syfte var att uppföra och förvalta bostäder 
som sedan skulle hyras ut till mindre bemedlade familjer. Senare under 1936 
togs ytterligare beslut i kommunfullmäktige om att avsätta resurser för 
bildandet av ännu ett bostadsföretag, och 1937 bildades AB Stockholmshem. 
1947 köpte Stockholms stad Svenska Bostäder som då blev ett helägt kom-
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munalt bostadsföretag (Sax & Dedering, 2007:33; Stockholms kommun-
kalender, 1981; Svenska Bostäder, 2020). Dessa tre kommunala bostads-
företag är fortfarande aktiva i Stockholm och ägs av den kommunala kon-
cernen Stockholms Stadshus AB, som bildades under början av 1990-talet. 

Det är inom dessa tre bostadsföretags hyresbestånd som privatiseringar 
har genomförts. De olika bolagens lägenhetsbestånd består av Stockholms-
hems 27 966 lägenheter (Stockholmshem, 2021), Svenska bostäders 27 474 
lägenheter (Svenska Bostäder, 2020) samt Familjebostäders 19 894 (Familje-
bostäder 2020). Det ger ett samlat bestånd på drygt 75 300 lägenheter, och de 
allmännyttiga bostadsföretagen utgör stora aktörer på stadens bostadsmark-
nad. Kommunen äger även fastighetsbolag som upplåter skol- och förskole-
verksamhet samt fastigheter för äldreboenden. Dessa fastighetsbolag är inte 
inkluderade i detta material. De allmännyttiga bostadsföretagen lyder under 
flera juridiska ramverk som sinsemellan kan betraktas som oförenliga (se 
Erlingsson m.fl., 2014:19). De regelverk som allmännyttan lyder under utgörs 
bland annat av Aktiebolagslagen, Kommunal- och Allbolagen SFS 2010:879. 

Kommunen har genom sitt ägande ett politiskt inflytande över sina 
bostadsföretag och ger dem politiska direktiv genom bland annat över-
gripande styrdokument om att till exempel genomföra privatiseringar. Det 
innebär att den styrande politiska majoriteten även kan besluta om att inte 
genomföra privatiseringar. Ett exempel på det är mandatperioden 2014 till 
2018 då privatiseringar stoppades inom de kommunalägda bostadsföretagen 
i Stockholms stad av den styrande majoriteten bestående av Socialdemo-
kraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet samt Feministiskt initiativ. Vid det 
majoritetsskifte som skedde efter valet 2018, med en borgerlig majoritet 
bestående av Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och 
Moderaterna, uppgav ansvariga politiker att privatiseringar i form av om-
bildningar skulle återupptas (uppföljning av detta ligger dock bortom denna 
avhandlings avgränsning i tid). Kommunpolitiker är således de som avgör 
huruvida de allmännyttiga bostadsföretagen ska genomföra privatiseringar i 
sitt hyresbestånd eller inte. De kan tillåta eller stoppa privatiseringar men de 
kan inte förbjuda dem. Bostadspolitiken är i detta avseende således en 
kommunal fråga, men givetvis inom gränsen för en nationell bostadspolitik. 

Studiens tidsperiod och periodens politiska representation 
Tidsperioden för denna studie är åren 1990–2015. Under 1980-talet och även 
under 1990-talet genomfördes inga omfattande förändringar i allmännyttan 
bostadsbestånd (se SOU 1997:81:73). Privatiseringarna skulle ta fart under 
slutet av 1990-talet. En större del av 1990-talet utgör således en tid där man 
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kan anta att det skett en debatt kring detta. Det är en av utgångspunkterna 
för att utgå från år 1990. Ytterligare beslut att utgå från 1990 baseras på att en 
period av fundamentala politiska förändringar inom den svenska bostads-
politiken inleddes vid denna tidpunkt, såsom beskrivs i tidigare kapitel. Även 
inriktningen på ett allmänpolitiskt plan, med konkurrensutsättning av den 
offentliga sektorn och privatiseringar inom andra välfärdsområden, utgör en 
grund för att se 1990 som början av den empiriska perioden, speciellt i 
förhållande till ägande. Beslutet att avsluta den empiriska perioden vid år 
2015 grundar sig i att det är ett år in i en ny mandatperiod och kan därmed 
ge en indikation på eventuella diskursiva vändningar eller förändringar i den 
politiska praktiken. Det kan till exempel utgöras av den tillträdande politiska 
majoritetens beslut att stoppa privatiseringarna. 

Under perioden från 1990 till 2015 alternerade det mellan ett borgerligt 
och ett rödgrönt politiskt styre, med undantag för åren 2006 till 2014 då en 
borgerlig majoritet styrde två mandatperioder efter varandra. Nedan visas en 
tidslinje över de olika majoriteterna i Stockholms stadshus från 1990 till och 
med valåret 2018. Den period som valts för studien täcker åtta mandat-
perioder; den första och sista mandatperioden redovisas inte i sin helhet i 
avhandlingens empiriska material. 

Tabell 5. Politisk majoritet i Stockholm stads stadshus 

Politisk 
majoritet 

S B RG B RG B B RG RG 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

VALÅR 1988 1991 199423 1998 2002 2006 2010 2014 2018 

B står för borgerlig majoritet. RG står för rödgrön majoritet. S står för socialdemo-
kratisk majoritet. 

I materialet framkommer argument både för och emot privatiseringar, och 
det är ställena där privatiseringar debatteras som jag utgår från. I det hän-
seendet har borgerliga politiker varit mer aktiva och kraftfulla i sin 
argumentation för privatiseringar. Av de icke-borgerliga partierna har både 
Socialdemokraterna och Miljöpartiet en restriktiv men ändå ambivalent 
hållning avseende privatiseringarna och man är inte kategoriskt mot-
ståndare. Vänsterpartiet är det parti som i debatten kategoriskt har motsatt 
sig privatiseringar, speciellt i form av ombildningar. Kommunfullmäktige 
— 
23 Miljöpartiet och Vänsterpartiet hoppade av samarbetet med Socialdemokraterna i slutet av 
mandatperioden. 
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har sedan 1970-talet 101 ledamöter, där en ledamot motsvarar ett mandat. 
De partier som finns representerade och över tid förekommer i debatten som 
jag studerar är Centerpartiet, Feministiskt initiativ, Kristdemokraterna, 
Liberalerna (f.d. Folkpartiet), Miljöpartiet, Moderaterna, Socialdemokra-
terna, Stockholmspartiet, Sverigedemokraterna samt Vänsterpartiet. 

Stockholm som särskiljande exempel 
I Sveriges 290 olika kommuner skiljer sig omfattningen av privatiseringar 
generellt, och särskilt vad gäller privatiseringar av allmännyttiga hyresrätter. 
Stockholms stad (och de olika Stockholmskommunerna i länet) är en av de 
kommuner där privatiseringar generellt har fått stort genomslag. Den mängd 
privatiseringar som har genomförts av allmännyttan i Stockholms stad är 
därmed inte representativ för svenska kommuner. Ombildningar brukar 
därför kallas för ett Stockholmsfenomen, även om ombildning av hyresrätter 
också har förkommit och förekommer i andra kommuner (se Boverket, 
2008:31; 2016b:17). Försäljningar av allmännyttiga hyresrätter till privata 
fastighetsägare har däremot, i relativ bemärkelse, förekommit i större ut-
sträckning i andra kommuner jämfört med Stockholm. Vissa kommuner har 
också valt att sälja hela sitt allmännyttiga hyresbestånd och har därför ingen 
allmännytta kvar. 

Inte trots, utan på grund av Stockholms särart blir det intressant att 
studera hur de specifika privatiseringsprocesserna har legitimerats av de 
styrande politikerna i Stockholms stad. Här vill jag stödja mig på Hallenberg 
(2018:15), som beskriver Stockholm som ett avgränsat exempel på tidstypiska 
konflikter mellan det privata och det offentliga i en urban miljö. Omfatt-
ningen av privatiseringarna här innebär att de inte går att betrakta som 
undantag, snarare har Stockholm varit ett skyltfönster för en privatiserings-
praktik som sträcker sig utanför en bostadspolitisk kontext och som påbör-
jades tidigare än i andra delar av Sverige (se Hallenberg, 2018:15). 

Det empiriska materialet 
Analysen bygger på ett material som kan delas upp i två kategorier: 1) den 
årliga budgetdebatten som fördes kring allmännyttiga bostäder i Stockholm 
stad 1990–2015 och 2) propositioner, motioner, SOU samt övrigt kommun-
politiskt material och andra politiska dokument under samma tidsperiod. 
Uppdelningen baserar sig på hur materialet har använts för att besvara 
avhandlingens syfte och forskningsfrågor. Budgetdebatten (punkt 1 ovan) i 
kommunfullmäktige utgör det huvudsakliga materialet för analys och ligger 

89 



 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

  
 

 

DET LEGITIMA ÄGANDET 

till grund för huvuddelen av den fördjupade diskursanalytiska legitimerings-
analysen. Det övriga materialet (punkt 2 ovan) i form av propositioner, 
motioner, SOU och andra politiska dokument används genom att det ger ett 
kontextuellt sammanhang till debattmaterialet (punkt 1). Jag kommer vidare 
att beskriva detta material nedan. 

Budgetdebattprotokollen från kommunfullmäktige 
Det huvudsakliga materialet för analysen är den årliga budgetdebatten i 
kommunfullmäktige för tidsperioden 1990 till 2015, sammanlagt tjugofem 
debatter som återges i lika många pdf-dokument. De enskilda pdf-dokumen-
ten rör sig i sidantal mellan som minst 22 och som mest 58 A4-sidor med 
12 punkters textstorlek. Sammantaget utgörs den studerade debatten av 
drygt 950 sidor. 

Av dessa studeras vissa mer ingående än andra. Exempelvis handlar delar 
av debatten under vissa år om trafikfrågor, vilket är en uppenbar avvikelse 
från bostadsdebatten. I andra frågor kan det vid en analys av diskurser vara 
svårt att avgränsa debattmaterialet då diskurser ”kopplar i” varandra, bygger 
på varandra och därför är beroende av delar som inte explicit handlar om 
privatiseringar, men som vilar på diskurser som leder fram till dessa resone-
mang. Från debatten 2006 och framåt tar frågor om bostadsföretagen och 
omorganisering av dessa i stort sett över debatten, medan de tidigare (speci-
ellt under tidiga 1990-talet) konkurrerar med trafikfrågor. Debatterna under 
1990-talet tenderar dessutom att vara längre och består därför av ett större 
sidomfång. Under 2000-talet blir debatterna kortare och vad som kan 
uppfattas som mer ”koncisa”. 

Den politiska debatten transkriberas och finns publicerad på olika ställen. 
Materialet finns i tryckt form i Stockholms stadsarkiv samt i stadshusarkivet. 
Det publiceras även i digital form på Stockholms stadsarkivs webbplats24 samt 
i de av staden tillhandahållna publiceringsverktygen Insyn och Edok 
meetings. För åren mellan 1990 och 2003 har jag samlat in materialet i 
Stadsarkivet och Stadshusarkivet genom att fotografera direkt i de fysiska 
banden. Dokumenten från 2004 och framåt har varit tillgängliga i Insyn och 
har därmed hämtats därifrån. Detta har gjort att materialet från 1990 till 2003 
inte varit möjligt att till exempel textsöka i digitalt.25 

— 
24 Se http://insynsverige.se/stockholm och https://edokmeetings.stockholm.se. 
25 Upplysningsvis vill jag betona att en digitalisering av samtliga kommunfullmäktigeprotokoll 
har tillkommit under arbetet med avhandlingen. Först i senare skede av avhandlingsarbetet har 
jag fått tillgång till dokumenten 1990 och 2003 i digital, sökbar, form då diskursanalysen redan 
var påbörjad och till stor del genomförd. 
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4. MATERIAL OCH METODOLOGISK BEARBETNING 

Stockholms kommunfullmäktige håller möte var tredje vecka och budget-
debatten i kommunfullmäktige brukar genomföras i slutet av varje kalender-
år. Det gör det till en årligt återkommande debatt, dock en debatt som förs så 
pass sällan att den inte nödvändigtvis ”upprepar sig”. Budgetdebatten har sin 
utgångspunkt i de olika partiernas budgetförslag som de lägger fram och 
inledningsvis yrkar på. Budgeten debatteras under två dagar, rotel för rotel. 
Debatten är tidsmässigt reglerad och en specifik tid är avsatt för varje rotel. 
Debatten startar med att det föredragande borgarrådet inleder i tre minuter. 
Därefter får respektive partiföreträdare i partistorleksordning tre minuter 
vardera för att redogöra för sina budgetförslag. Sedan är debatten fri att delta 
i för alla ledamöter i fullmäktige. 

De kommunägda bostadsföretagens förehavanden har över tid legat 
under olika rotlar, som varierat under årens lopp. Det totala antalet rotlar 
varierar och har under avhandlingsperioden varit som minst sju (1991–1994) 
och som flest tretton (2014–2018). Nedan visas en sammanställning över de 
olika rotlar inom vilka det bostadspolitiska ansvaret har ingått. 

Tabell 6. Rotlar där bostadsfrågor har debatterats 

ÅR ROTEL 

2014–2015 Bostads- och demokratiroteln 

Äldre- och ytterstadsroteln 

Ytterstads- och bostadsbolagsroteln 

Stadsbyggnads- och trafikroteln; Bostads- och integrationsroteln  

Bostads- och integrationsroteln  
Stadsbyggnads- och idrottsroteln; Gatu- och fastighetsroteln; Kultur-, 
arbetsmarknads- och personalroteln; Integrations- och 
demokratiroteln 
Gatu- och fastighetsroteln; Stadsbyggnads- och idrottsroteln; 
arbetsmarknads- och integrationsroteln 

Gatu- och fastighetsroteln 

Fastighets- och trafikroteln, Stadsbyggnadsroteln  

Fastighetsroteln 

2010–2013 

2008–2009 

2007 

2006 
2005 

2004 

1994–2003 

1991–1993 

1990 

Från att ha behandlats under rotlar som ansvarar för fastigheter och stads-
byggnad, har debatten kring bostadsföretagen lagts under rotlar inom vilka 
integrations- och ytterstadsfrågor diskuteras. 
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DET LEGITIMA ÄGANDET 

Budgetdebattprotokollens genre och materialegenskaper 
Det kommunala trycket är ett offentligt material som är öppet för allmän-
heten att ta del av. Insynen i den kommunalpolitiska verksamheten har en 
demokratisk grund och har en stor betydelse för kontrollen av de styrande 
gällande till exempel ansvarsutkrävande (Petersson, 2006:223). 

Det empiriska textbaserade material som studeras tillhör en specifik 
genre. Genrer betraktas som specifika sätt att interagera retoriskt och relat-
erar till en specifik social praktik, till exempel en nyhetsgenre eller en reklam-
genre (se Fairclough & Fairclough, 2012:829; Winther Jørgensen & Philips, 
2000:73). Det betyder att det finns konventioner för hur man kan tala och 
debattera. Den politiska debatten har specifika syften, vilket också påverkar 
strukturen och hur politikerna talar och uttrycker sig (jfr Boréus, 2015:158– 
9). Debatten i fullmäktige kan betraktas som en genre som kan betecknas som 
tydligt reglerad. De som konstruerar debatten, i det här fallet talarna, för-
väntas hålla sig till konventionella och vedertagna ramar för hur man bör tala, 
vad som är acceptabelt att uttrycka samt på vilka sätt och hur länge man får 
tala. Det blir tydligt när talare inte håller sig till dessa ramar och dessa avsteg 
kan betraktas som anmärkningsvärda på olika sätt. Specifikt för denna typ av 
debatt är att den aktivt regleras av det så kallade presidiet, motsvarigheten till 
riksdagens talmän som fördelar ordet, avbryter talare som inte håller tiden 
och korrigerar dem som inte håller sig till ämnet. 

Det empiriska materialet, som utgörs av transkriberade protokoll från 
kommunfullmäktiges årliga budgetdebatt, är ordagrant och det är tydligt 
vem som är talare och vilket politiskt parti talaren representerar. Trans-
kriptioner är på det sättet värdefulla, då de tillhandahåller exakt det som har 
sagts under den aktuella debatten. Däremot finns det aspekter som faller bort 
vid läsning av en transkriberad debatt. Exempelvis framgår inte de olika 
talarnas emfas, tonläge eller eventuella pauser. Det är heller inte alltid 
uppenbart huruvida de raljerar eller uttrycker sig ironiskt. Vidare hör man 
inte de övriga debattdeltagarna och det framgår därmed inte om det före-
kommer skratt, viskningar, applåder, burop eller andra kommentarer under 
debatten. I materialet går det heller inte att se de övriga deltagarnas aktivitet, 
om de verkar uppmärksamma eller om de fokuserar på annat. 

En av utgångspunkterna till att det är just kommunfullmäktiges budget-
debatt som studeras är att det utgör en viktig idédebatt för partierna. Man 
skulle kunna säga att det är en debatt där deltagarna profilerar sig, snarare än 
söker pragmatiska lösningar på de dagliga frågor som kan uppkomma inom 
kommunpolitiken. Det kan alltså skapa en tillspetsad ideologisk debatt, där 
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4. MATERIAL OCH METODOLOGISK BEARBETNING 

de olika politikernas inriktningar i politiken tydligt framträder och där 
argumenten vässas. Budgetdebattens form bjuder in till en diskussion där 
deltagarna kan dra höga politiska växlar och där en mer lågmäld politisk 
diskussion får stå tillbaka. Även de enskilda politikerna har därmed tillfälle 
att tydligt profilera sig inom och utanför det parti de representerar. Argu-
menten och de politiska ståndpunkterna formaliseras tydligt och de olika 
talarna är måna om att positionera sig gentemot sina politiska motståndare. 

Det som framgår i det empiriska materialet är representationer av olika 
politiska åskådningar. De som talar antas göra så utifrån rollen som politiker 
med en viss politisk åskådning. Vad som hävdas, påstås och ges uttryck för i 
materialet betraktas som respektive partis politiska inriktningar och åsikter 
kring specifika frågor – inte den enskilda politikerns. 

Vid analys av material från historiska kontexter kan det vara svårt att 
förstå de samhälleliga ramarna. I detta fall kan materialet ses som samtida, 
även om analysen sträcker sig över en tidsperiod på 25 år, och dagens för-
ståelse för samhälleliga och institutionella ramar överensstämmer med 
ramarna som funnits under perioden. 

Propositioner, SOU:er och andra politiska dokument 
Som komplement till ovan beskrivna empiriska material använder jag 
material vars främsta bidrag är att tillföra ett kontextuellt sammanhang. Det 
kan till exempel innebära att finna liknande retoriska legitimeringar inom 
debatten (eller en avsaknad av dem). Avhandlingen syftar till att studera delar 
av en kommunpolitisk debatt, men för att rama in debatten har andra 
dokument av betydelse för bostadspolitiken använts. Materialet härrör från 
samma tidsram som materialet jag presenterat ovan och kan delas upp i 
nationella och kommunala dokument. Nedan beskrivs först de nationella 
dokumenten och därefter de kommunala dokument som används i studien, 
utöver budgetdebatten. 

De nationella dokumenten utgörs av propositioner och SOU:er. I detta 
material görs nedslag för att granska hur legitimeringar har använts och för 
att bidra till en översikt över olika bostadspolitiska förändringar. Omfånget 
av materialet varierar. Huvudtemat för denna typ av dokument är den 
allmännyttiga hyresrätten och/eller ägandeförhållandena i relation till denna. 
SOU:er och propositioner finns i huvudsak tillgängliga i digital form på olika 
webbsidor och i materiell form på Riksdagsbiblioteket. Jag har uteslutande 
använt mig av de digitaliserade versionerna. Digitaliserade SOU:er för åren 
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1922 till 1999 finns tillgängliga i Kungliga bibliotekets databas Regina26 och 
SOU:er utgivna efter 1999 (samt vissa äldre) finns på regeringens webbplats. 

De övriga kommunpolitiska dokumenten utgörs av olika yttranden som 
behandlar ombildning och privatisering av allmännyttan. Även visst kam-
panjmaterial används samt vissa av de allmännyttiga bostadsföretagens 
årsredovisningar, ägardirektiv och verksamhetsberättelser. Utöver det har 
delar av den politiska budgetdebatten studerats som berör bostäder och 
byggande men som förs under andra rotlar i kommunfullmäktigedebatten. 
Det innebär att även delar av debatten som förs under Stadsbyggnadsroteln 
under de perioder då de allmännyttiga bostadsföretagen inte inkluderas där 
har studerats. I dessa dokument har jag gjort ett urval som kan betraktas som 
kontrollerande stickprov, en triangulering i syfte att ”stämma av” privati-
seringsdebatten utanför själva budgetdebatten i kommunfullmäktige, för att 
se huruvida retoriken och legitimeringarna liknar dem som återfinns i 
budgetdebatten – eller om det förekommer en annan typ av retorik i dessa 
diskussioner eller resonemang. Dessa finns tillgängliga i digital form på 
Insyn.se samt i Stadsarkivets digitaliserade samlingar över kommunfull-
mäktigematerialet. 

Det övriga materialets genre och materialegenskaper 
Detta materials genre liknar den som tidigare beskrivits. De dokument som 
jag beskriver som ”nationella” utgörs av SOU:er och propositioner. SOU:er 
är utredningar av specifika förslag som utarbetas av olika kommittéer och 
lämnas till regeringen. Propositioner utgör, jämte utskottsbetänkanden, 
förarbeten vilka utarbetas för att stifta nya lagar. Propositioner går att be-
trakta som mer ”argumentativa” än SOU:er, då de syftar till att skapa eller 
förändra befintlig lagstiftning (se Bengtsson, 2011). 

Det övriga kommunala materialet består av olika dokument, exempelvis 
motioner och interpellationer, vilka utgörs av korta debatter och diskus-
sioner kring vissa specifika frågor och där alla deltagare i kommunfullmäk-
tige får delta. Debatten begränsas inte endast till frågeställaren och mot-
tagaren av frågan. En interpellation är skriftligt formulerad på förhand, vilket 
gör att den som är tänkt att besvara den också kan förbereda sitt svar. 

Genren för dessa typer av dokument och politisk debatt är liknande. De 
karaktäriseras av vad Hodges (2015:46) beskriver som konventionella 
förväntningar som ger en inramning för hur dessa ”möten” ska utvecklas och 
tolkas. Spelrummet för handlande utanför dessa ramar kan därför betraktas 

— 
26 Digitaliserade SOU:er, 1922–1999. http://regina.kb.se/sou/ 
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som snävt. De direktiv som de allmännyttiga bostadsföretagen förhåller sig 
till beslutas i kommunfullmäktige, som är den högsta beslutande politiska 
instansen i kommunen. Urvalet av dokumenten har gjorts för att kunna 
studera retorik och hur förändringar legitimeras. Vidare är det just den kom-
munala bostadspolitik som handlar om privatisering av allmännyttiga hyres-
rätter som är central. Därför har inte till exempel skattepolitiska eller 
arbetsmarknadspolitiska underlag inkluderats, även om de också relaterar till 
bostadspolitiken på olika sätt. 

Kodning och analys 
Avsnittet ovan beskriver själva materialet, här kommer kodning och analys 
att steg för steg beskrivas. Det är ett förfarande som kan delas in i tre över-
gripande steg. Det första steget, den initiala kodningen, utfördes genom en 
genomläsning av materialet, då avsnitt som berör privatiseringen av all-
männyttiga hyresrätter identifierades och markerades. I denna fas ringades 
specifika delar av diskursen in. I det andra steget identifierades övergripande 
argumentationslinjer i materialet utifrån de argument som förs fram i debat-
ten. I det tredje steget analyserades argumentationslinjerna vidare med hjälp 
av det teoretiska ramverket. 

I anslutning till de citat jag använder i den löpande texten har jag valt att 
skriva ut efternamn, partitillhörighet och år. De individuella politikernas 
åsikter, uttalanden och yttranden i egenskap av enskilda aktörer är i denna 
studie inte centrala, då jag genom avhandlingen vill studera en övergripande 
debatt och konstruktioner av och inom den. Jag har därför ingen ambition 
att framhäva de enskilda talarna, men jag ser heller inget syfte med att 
anonymisera dem. Det menar jag skulle påverka transparensen i studien 
negativt, utan att tillföra någonting. Jag kommer nedan att gå igenom de tre 
stegen för kodning. 

Initial kodning – första steget 
Den initiala kodningen innebär att jag, med utgångspunkt i avhandlingens 
syfte, har läst det empiriska materialet övergripande. Då materialet i sig självt 
är argumentativt har jag, närhelst privatisering kommer på tal, markerat i 
materialet. Konkret innebär kodningen att jag markerar direkt i protokollen, 
tillgängliga som pdf-filer. Den inledande läsningen har i huvudsak gjorts i de 
digitala dokumenten, både i de dokument som jag har fotograferat och sedan 
överfört i digital form (som täcker åren 1990 till 2003) och i de digitala 
dokument som jag hämtat från webben (som täcker åren 2004 till 2015). 
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Dessa har i ett senare skede skrivits ut och analysen av dem har fortsatt i fysisk 
form. Kodningen har alltså utförts manuellt, både i datorn och fysiskt med 
papper och penna. I visningsprogrammet i de enskilda analyserade pdf-
dokumenten går det i högermenyn sedermera att skapa en visuell översikt 
över de koder och markeringar som görs i dokumentet, på detta stadium 
främst antalet markeringar. Där visas även de kommentarer som jag gör i 
samband med markeringarna och jag anknyter till markeringarna i doku-
menten genom att kommentera och beskriva vad de uttrycker. 

I ett tidigt skede av kodningen användes textanalysprogrammet Nvivo. 
Det övergavs dock då jag bedömde att den manuella kodningen gav bättre 
förståelse för materialet och insikter till nytta för den fortsatta analysen, något 
som tenderade att tappas i programhanteringen. 

Fördjupad kodning för identifiering av argumentationslinjer 
– andra steget 

Kodningens nästa skede, steg två, har inneburit en fortsatt läsning och analys 
av materialet. I det här skedet har kodade avsnitt separerats från källmaterialet. 
Det har förtydligat den tematik genom vilken privatiseringar behandlas. 
Tematiken arbetades fram med hjälp av kodord i form av begrepp och ordval, 
till exempel att segregation eller spatiala aspekter ofta förekommer i de utdrag 
som berörde privatiseringar. Dessa kan beskrivas som argumentationslinjer – 
återkommande språkliga mönster i materialet (se till exempel Winther 
Jørgensen & Philips, 2000:122) och relaterades sedermera till de olika typerna 
av legitimering. Dessa kan antingen sträcka sig över flera år eller vara aktuella 
under ett par år för att sedan antingen försvinna eller dyka upp senare i det 
empiriska materialet. Detta förfarande har varit behjälpligt för att skapa en 
förståelse för vad det är som tematiskt behandlas i den politiska debatten och 
hur övergripande förändringar i debatten ser ut. Detta meningsskapande är 
vad jag konstruerar ur materialet och det möjliggör en kodning med många 
enskilda nedslag som sedan sammanfogas till större övergripande teman. 
Bazeley och Jackson (2013:71) beskriver dem som ägnar sig åt så kallad bred 
kodning för lumpers (ung. i bemärkelsen att klumpa ihop). Där minimeras 
skillnaderna i den analyserade texten för att istället kunna fånga övergripande 
teman och utifrån dem arbeta sig ner i snävare kategorier. Motsatsen till 
lumpers är splitters (ung. i bemärkelsen att splittra i mindre delar), där 
materialet delas upp i många mindre kategorier. I den utsträckning som mitt 
tillvägagångssätt passar in i dessa beskrivningar, arbetade jag i den initiala 
kodningsprocessen som en lumper. Argumentationslinjerna och deras under-
kategorier går att betrakta som ett resultat av det. 
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Kodning är en levande process och utvecklas under hela analysperioden. 
Ett vanligt förfarande är att markeringar har tillkommit då nya aspekter går 
att finna i texten vid omläsning. Efter några genomläsningar är det dock 
ovanligt att finna perspektiv som är helt nya. Till största delen rör det sig om 
passager som redan är kodade men som bidrar till en analytisk bredd. Eller 
så går det att finna ytterligare en del av debatten som kan hänföras till en 
redan existerande argumentationslinje. Detta är inte ett linjärt förfarande 
utan innebär att jag har gått tillbaka till det empiriska källmaterialet flertalet 
gånger. Tongivande för kodningen av det empiriska materialet (och speciellt 
för tillblivelsen av argumentationslinjerna) är att det förekommer någon 
form av upprepning. Detta innebär att jag har fokuserat på teman som 
återkommer och upprepas i diskursen. Enstaka uttalanden och påståenden i 
debatten kan naturligtvis vara intressanta och/eller anmärkningsvärda. Men 
utgör de inte en del av ett återkommande uttryck eller en återkommande 
diskurs har jag heller inte beaktat dem, då de snarare blir anekdotiska än 
diakrona. Vidare kan inte alla förekomster av enskilda legitimeringar redo-
göras för i löpande text. De delar som i avhandlingens senare kapitel redo-
visas i form av citat i texten får helt enkelt ses som exempel. 

Det är viktigt att poängtera att de olika argumentationslinjerna inte har 
legat gömda i texten och väntat på att upptäckas, de har snarare utkristalli-
serats i kodningsprocessen genom att de olika kodade textavsnitten samman-
förts till större teman och betydelseformationer. Kategorierna upptäcks 
således inte, det görs snarare en konstruktion av dem utifrån min läsning av 
materialet i kombination med min teoretiska förförståelse (se Rennstam & 
Wästerfors, 2015:227) som presenteras i kapitel 3 och den sociala praktik som 
presenteras i kapitel 2. Kategorierna har sedermera använts som utgångs-
punkter för att strukturera avhandlingens fyra fördjupade analytiska kapitel 
(6, 7, 8 och 9) och i viss mån även kapitel 5. 

Att tolka diskursen – tredje steget 
Utifrån koderna och sammanställningen av den andra fasen innebär denna 
tredje fas en tolkning av materialet. Vid ingången i denna fas utgick jag ifrån 
olika argumentationslinjer som då var övergripande. Ovan nämndes mate-
rialets argumentativa karaktär, som grundar sig i att det är en politisk debatt 
som studeras. Ur det perspektivet betraktas det som sägs i debatten som 
genomtänkt och planerat, där allt har en funktion för att föra fram en viss 
bostadspolitik. På så sätt kan materialet i sig ha en legitimerande ambition 
utifrån olika politiska ståndpunkter. 
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Inom KDA betraktas text och social praktik som olika analytiska enheter. 
Som ett medierande utrymme mellan dessa utgör den diskursiva praktiken en 
enhet inom vilken själva användningen och/eller skapandet av diskurser 
formeras. Detta kan ske i form av olika genrer eller interdiskursiva förän-
dringar. När diskursiva genrer blandas och det sker en förändring av diskursen, 
till exempel att en viss genre börjar ta sig in i en annan, innebär det ett 
interdiskursivt skifte. Det antyder att olika diskurser på olika sätt kan vara 
länkade till, påverka, förändra och bygga på varandra. Det kan vara ett tecken 
på eller en drivkraft i en social förändring, eller utgöra en maktaspekt beroende 
på vem som semantiskt anpassar sig till vem. Det är även inom detta utrymme 
som hegemoniska uttryck eller förändringar kan skönjas. Winther Jørgensen 
och Philips (2000:132) menar att en diskursiv händelse alltid måste bygga på 
tidigare vedertagna ”betydelseformationer” för att kunna förmedla en inne-
börd till sin omgivning. Å ena sidan kan det bidra till att upprätthålla en kon-
ventionell diskurs genom att bekräfta den. Å andra sidan kan det innebära en 
så kallad kreativ diskurs. Det betyder att diskurstyper blandas och bidrar till att 
skapa diskursiva och sociokulturella förändringar (Winther Jørgensen & 
Philips, 2000:77). De kan således förändra de diskursiva ramarna och struktur-
erna samt skapa nya diskurser utifrån de gamla. 

Genom att se hur konkreta texter bygger på tidigare betydelseformationer och 
kanske blandar olika diskurser får [man] redskap för att undersöka hur diskurser 
reproduceras och […] förändras. (Winther Jørgensen & Philips, 2000:132) 

Ordval kan beskrivas som den mest grundläggande metoden för textanalys. 
Enligt Reisigl och Wodak (2016:32) kan det vara behjälpligt att ställa frågor 
kring hur en person, ett objekt, en process eller en händelse semantiskt 
framställs. Vilka kvaliteter, karaktäristika och egenskaper tillskrivs personer, 
objekt, processer och fenomen? Vilka argument är det som används? Från 
vilket perspektiv kan man anta att dessa attribut och argument framförs? 
Uttrycks dessa olika aspekter tydligt och öppet eller finns det förminskande 
tendenser? Finns tystnad? 

Det kan vara en hjälp för att förstå och klargöra vilka ordval som kan 
kopplas till ideologiska uppfattningar i debatten. Boréus (2015:169) menar 
att en studie av ordval bör sättas i ett större sammanhang genom att man 
studerar flera texter inom samma genre. Kapitel 5 ligger i linje med detta, då 
även texter från samma eller närliggande genrer studeras. För att lokalisera 
interdiskursiva mönster har jag i kodningen tagit hjälp av ordval och be-
grepp. Dessa bygger i sin tur på en teoretisk förståelse för vad specifika ordval 
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och formuleringar betyder och symboliserar. En sådan förståelse kan uppnås 
genom att debatten ramas in av tidigare forskning som ger debatten en 
kontextualisering. Till exempel när politiker framställer det privata ägandet 
som centralt för att bekämpa segregation. Denna del av analysen handlar inte 
bara om att hitta olika signalord, utan om att sätta de legitimeringar som görs 
i ett större sammanhang som ger dem betydelse. 

Sammanfattning av kapitlet och avhandlingens nästa del 
I det här kapitlet har jag redogjort för avhandlingens material och för den 
tidsperiod som har studerats. Både materialet och perioden belyser den 
period som varit central för förändringar av bostadspolitiken. Även om det 
är ett politikområde som övergripande styrs på nationell nivå, finns det ett 
långtgående självstyre på den kommunala nivån – privatiseringar av allmän-
nyttan utgör ett sådant område. I den andra delen av kapitlet har den ana-
lytiska ansatsen beskrivits, som består av tre faser, där läsningen gått från 
övergripande och öppen, till kategorisering och tolkning av materialet. 

Det här är inte bara slutet på kapitel 4, det är även slutet på avhandlingens 
första del. I avhandlingens andra del beskrivs och analyseras det empiriska 
materialet med hjälp av KDA. Avhandlingens analytiska kapitel utgörs 
huvudsakligen av kapitel 5, 6, 7, 8 och 9. Kapitel 5 beskriver den övergripande 
utvecklingen och ger en kronologisk bild både av hur debatten förändras och 
av den sociala praktik som omger tidsperioden för den förda bostads-
politiken. Jag redogör där för hur debatten har förts och vilka typer av legi-
timeringar som är dominerande under hela tidsperioden. Debatten förhålls 
även till relevanta bostadspolitiska dokument och lagändringar som har haft 
inflytande på de förändringar som har påverkat den allmännyttiga hyres-
rätten. Kapitel 6, 7, 8 och 9 är strukturerade utifrån övergripande argumen-
tationslinjer som framkommit ur kodningsprocessen. Det är således en 
diskursiv tematik som styr dessa kapitel snarare än kronologi, även om de 
har en så kallade kronologisk bias där vissa teman och typer av legitimerings-
förfaranden har förekommit olika mycket under periodens gång. Under den 
första delen av perioden, 1990–2005, tenderar de moraliska legitimeringarna 
att dominera; i den senare delen, 2006–2015, kompletteras de med rationella 
legitimeringar. 

99 



DET LEGITIMA 

 

ÄGANDET

100



 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

5. Interdiskursiva aspekter av debatten och 
identifiering av två tidsmässiga faser 

I det här kapitlet ges en tidsövergripande redogörelse för delar av den lokal-
politiska bostadsdebatten och hur den relaterar till förändringar i den om-
gärdande sociala praktiken genom att ge en övergripande bild av debattens 
kontext och hur den har utvecklats över tid. Redogörelsen är därför krono-
logiskt strukturerad och baserad på de särdrag som är möjliga att se i det 
empiriska materialet och som även sammanfaller med en kronologisk upp-
delning som tidigare bostadsforskare har observerat (se till exempel Bengts-
son, 2013; Grundström och Molina, 2016). Legitimeringarna relateras till den 
modell för legitimeringsanalys som beskrivs i avhandlingens kapitel 3 (se van 
Leeuwen, 2008). 

Det material som ligger till grund för detta kapitel utgör å ena sidan 
budget- och bostadsdebatten i kommunfullmäktige och å andra sidan olika 
bostadspolitiska dokument och annat material som fullmäktigedebatten på 
olika sätt förhålls till (vilket beskrivs mer utförligt i kapitel 4). En del av detta 
material, såsom SOU:er och propositioner, är alltså utformade för en 
nationell politik, medan annat material rör kommunspecifika frågor. Detta 
kapitel bygger därmed på ett bredare empiriskt underlag än de efterföljande 
kapitlen. Jag kommer nedan att börja med att beskriva den första perioden, 
1990–2005, och dess särdrag. På det följer motsvarande genomgång av den 
andra perioden, 2006–2015. 

Institutionella bostadspolitiska förändringar – 1990 till 2005 
Perioden som sträcker sig från 1990 till 2005 är på många sätt omvälvande. 
Den inleddes med den finansiella kris som briserade i början av 1990-talet 
och som innebar bestående konsekvenser för flera svenska samhällsinstitu-
tioner (se till exempel Lindbom, 2011:36–38, 60–62). Även i en internationell 
kontext var 1990-talet omvälvande med en omfattande omdaning av 
samhällsekonomin i Östeuropa i och med Sovjets upplösning och Berlin-
murens fall, vilket av Stiglitz beskrivs som några av de mest betydelsefulla 
ekonomiska övergångarna någonsin (2003[2002]:133). Det omfattade inte 
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bara om strukturella ekonomiska samhällsomläggningar utan också om 
ideologisk förändring. Ett liberalt marknadssystem kom att betraktas som 
den enda vägens politik och Margaret Thatchers bevingade uttryck There is 
no alternative fick genomslag (se Peck & Tickell, 2002:381). I en svensk 
kontext innebar detta förändringar inom bostadspolitiken såväl som inom 
andra samhällssektorer som omorganiserades. Genom omfattande decen-
traliseringar lades tidigare statliga ansvarsområden på kommunerna. Det är 
mot denna bakgrund som den kommunalpolitiska debatten förhåller sig. 
Kapitlet nedan fokuserar på det urval av bostadspolitiska dokument som kan 
betraktas som centrala för hur bostadspolitiken utformades och hur de 
förändringar som förs fram i dessa dokument legitimeras. 

Utgångspunkter och ramar 
I den omfattande förändring som genomfördes av välfärdens organisering i 
Sverige, från välfärdsstat mot en välfärdsmarknad, kan bostaden till viss del 
betraktas som en udda fågel i jämförelse med de mer ”traditionella” välfärds-
institutionerna. Den brukar till exempel inte inkluderas i de traditionella 
välfärdstjänsterna såsom skola, vård och omsorg, och den har även fördelats 
enligt andra principer. Men bostadspolitiken kom ändå att påverkas. För de 
allmännyttiga bostadsföretagen innebar de förändringar som påbörjades 
under 1990-talet en övergripande decentralisering; hyresgästen skulle bli 
kund (istället för hyresgäst) och den ekonomiska risken kom att överföras 
från staten till de enskilda kommunala bostadsföretagen. Nedskurna och 
avvecklade statliga stöd (i form av räntebidrag och lån) påverkade även före-
tagen mot en allt mer marknadsanpassad praktik. Bostadsföretagen skulle 
från och med då drivas som privata bostadsföretag genom avskaffade statliga 
subventioner, skatteregler samt finansiering (Hedman, 2008:20). Dessa 
beslut togs på en nationell politisk nivå, men uppfattningen delades även av 
delar av den kommunpolitiska representationen. 

Det är exempelvis värt att minnas att den uttalade ambitionen från den 
styrande borgerliga regeringen i början av 1990-talet var ett systemskifte 
(Bengtsson, 2013:164) eller en valfrihetsrevolution och en ”entydig omlägg-
ning av kursen i den ekonomiska politiken” (se Bildt, 1991). Detta gäller 
främst hur fokus läggs på ägande- och förmögenhetsspridning som en viktig 
beståndsdel för att ett samhälle ska ”må bra”. En sådan uppfattning bygger 
på att det i ett samhälle med hög andel offentligt ägande föreligger en sorts 
maktlöshet hos befolkningen, en maktlöshet som går att få bukt med genom 
att utöka och sprida den enskilda egendomsrätten av i detta fall bostäder.  
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Den bärande tanken bakom utgjordes av privatiseringen som en demo-
kratiseringsprocess (se Bös, 1991). Idéer med upprinnelse i Storbritannien 
och som Forrest och Murie (1988:6) beskriver som en central del i de kon-
servativa Tories förändring av den brittiska politiken med början under 
1970-talet. En stor del av de förändringar som gjordes i Storbritannien 
genomfördes även i Sverige med en viss tidsmässig eftersläpning. I den sven-
ska debatten under tiden runt 1980-talet återfinns inget uttalat eller befäst 
slagord som motsvarar den folkliga kapitalismen på det sätt som det kom att 
användas i den brittiska politiska debatten. Men även om slagorden inte 
används likartat i den svenska kontexten så förekom liknande begrepp inom 
en konservativ borgerlig debatt, där 1950-talets borgerliga ledord om en 
ägardemokrati och även egendomsägande demokrati (Arfwedson, 1970:312, 
313) framhölls. Ett utbrett ägande menade man från konservativt håll skulle 
innebära ett samhälle av oberoende medborgare, som 

[…] intar en relativt självständig hållning gentemot statsmakten. […] och det 
oberoendet är med nödvändighet relaterat till det ekonomiska förhållandet 
mellan individ och stat (Se Arfwedson, 1970:315). 

I Moderata samlingspartiets partiprogram från 1978 aktualiseras frågan åter 
under rubriken Ett spritt ägande. Man skriver: 

Kommunerna skall erbjuda hyresgästerna att med äganderätt eller bostadsrätt 
förvärva lägenheter i kommunalägda bostadsföretag, varvid kommunal borgen 
skall kunna ställas. Alla skall ha möjlighet att äga sin bostad (Moderata samlings-
partiet, 1978). 

Således finns i Sverige motsvarande idémässiga tendenser som i Storbritan-
nien. Även om de under denna period i Sverige förekommer i vissa politiska 
kretsar, så kommer de att få realpolitiskt genomslag, men först långt senare. 
Uttryck för delar av den – från 1950-talet – konservativa uppfattningen om 
en ägandedemokrati lever kvar (eller återuppstår/återanvänds) under den 
första delen av den debatt som jag studerar. Beröringspunkterna är dock inte 
helt överensstämmande, då de legitimeringar som blir synliga under 1990-
talet snarare går att betrakta som färgade av ett marknadsliberalt förhåll-
ningssätt till skillnad från den ovan mer konservativa hållningen. I sken av 
detta så har även den borgerliga debatten tenderat att svänga bort från en 
konservativ argumentationslinje till en mer nyliberal (se även Boréus, 
1994:306–307 för en liknande förändring i andra delar av den politiska 
debatten). Men detta bör inte bara ses i ljuset av en borgerlig debatt och 
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borgerlig politisk representation i den politiska debatten. Andersson (2009) 
pekar på förändringar även inom den svenska socialdemokratin som under 
den period avhandlingen fokuserar på under långa perioder suttit i rege-
ringsställning. Förändring Anderson lyfter är bland annat hur 1990-talet 
innebar Den tredje vägens politik, och med en allt mer marknadstillvänd 
politik och retorik (2009:28). Det bör därmed poängteras att under dessa år 
har Socialdemokraterna förvisso försvårat genomförandet av privatiseringar 
av bostäder men inte förbjudit dem. 

Förnyelsens decennium i de bostadspolitiska dokumenten 
Ett av de centrala styrdokumenten för den övergripande bostadspolitiken 
under perioden blev den så kallade Danellutredningen Avreglerad bostads-
marknad I och II (SOU 1992:24 & 47) som tillsattes under slutet av 1991 av 
den borgerliga regeringen kort efter att den tillträtt. Det uttalade syftet var att 
utreda statens stöd för bostadsfinansiering (SOU 1992:24:11). Bengtsson 
(2013:160–161) menar även att utredningsuppdraget gick ut på att i grunden 
ompröva bostadspolitiken och beskriver detta som en del av det bostads-
politiska systemskifte som tog form under början av 1990-talet. 

I Danellutredningen läggs en principiell grund för hur den nya bostads-
politiken kommer att utformas. Att bostadspolitiken är på väg in i en ny fas 
går att förstå utifrån formuleringar i utredningens inledande resonemang. 
Tilltron till marknaden och marknadslösningar där konsumenten och dennes 
ställning ses som centrala framhävs. Avgörande för en fungerande bostads-
politik är att den utgörs av starka konsumenter där balans råder mellan utbud 
och efterfrågan (SOU 1992:24:13). I slutet av den andra delen av utredningen 
riktas fokus på den kommunala bostadssektorn och i kapitlet Avreglering 
inom andra områden diskuteras de allmännyttiga bostadsföretagen. Den 
uttalade ambitionen är att den särlagstiftning som gäller för allmännyttiga 
bostadsföretag ska tas bort. Citatet nedan är ett exempel på denna typ av 
resonemang och på hur rimligheten i att vända sig till marknaden och bort 
från regleringar kan uttryckas. 

[…] i ett senare avsnitt om bostadsförsörjningslagen, föreslår utredningen en 
avveckling av dagens regler utan något fortsatt utredningsarbete. Dessa förän-
dringar är av stor betydelse för att överföra ansvaret för bostadsproduktionen 
från myndigheterna till byggherrar och producenter. Utredningen anser vidare 
att dessa förändringar får stor betydelse för en ökad kreativitet när det gäller 
arbetet med bostädernas utformning. (SOU 1992:47:77) 
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Att begränsa offentliga myndigheters ansvar för bostadsproduktionen för att 
istället lägga ansvaret på byggherrar och producenter antas frigöra en ökad 
kreativitet, i detta fall med utformning av bostäder. En mindre offentlig 
inblandning till fördel för en ökad (privat) kreativitet stipuleras som centrala 
aspekter för en väl fungerande bostadsmarknad. Bostadsmarknaden beskrivs 
även som en marknad där beslut ska tas av konsumenter, vilket betraktas som 
avgörande för att uppnå valfrihet. Vidare, i utredningens andra del, där 
avregleringar av kommunernas bostadsförsörjningsansvar beskrivs, utgår 
man från att många av de då existerande regleringarna var onödiga. 

Man bör dessutom från statens sida utgå från att kommunerna gör detta av eget 
intresse utan behov av särskild lagstiftning. […] staten bör i framtiden lita på att 
kommunerna gör det i den omfattning de finner angeläget. (SOU 1992:47:114) 

Delar av den decentralisering som genomfördes motiverades med att kom-
muner självmant skulle ta sig an det som tidigare var ålagt dem av staten 
genom en sorts självreglering. 

Det återkommande interdiskursiviteten i dokumentet bygger på specifika 
ideologiska premisser som appliceras inom specifika diskurser. I Danell-
utredningen förespråkas klassiska marknadslösningar vilka antas fungera 
bättre med mindre statlig inblandning. Privata aktörer på bostadsmarknaden 
framhålls i utredningen som centrala vars insatser antas hämmas av 
offentliga pålagor. Även kommunerna bör få utrymme att själva genomföra 
åtgärder som de finner avgörande för en fungerande bostadspolitik. 

Dokumentet illustrerar den brytpunkt som 1990-talet utgör med sin 
uttalade tilltro till den privata marknaden och frivilliga initiativ. Däremot 
fokuserar man i Danellutredningen inte nämnvärt på privatiseringar av 
allmännyttan. Istället framhålls det i den med Danellutredningen samtida 
propositionen 1991/92:160 om övergång från hyresrätt till bostadsrätt, m.m., 
vilken ligger till grund för den lagändring som innebar att privatiseringar av 
allmännyttans hyresrätter blev möjliga att genomföra. De motiv som 
framkommer i propositionen till varför ombildningar ska tillåtas, samt vad 
de förväntas uppfylla, utgår från uppfattningen om individens valfrihet och 
ekonomiska parametrar. Å ena sidan är det en fråga om ett ökande individu-
ellt oberoende och självbestämmande över bostaden genom att den individu-
ella valfriheten blir större då den enskildes möjlighet att välja bostad efter 
behov ökar. Å andra sidan antas det även ha flertalet positiva effekter för 
bostadsmarknadens funktion. 
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Den lagändring som förbereddes i prop. 1991/92:160 gav från och med 
1992 hyresgäster i allmännyttan förköpsrätt vid försäljning av fastigheten. 
Detta förenklade bostadsrättsombildningar som reglerades enligt SFS 
1982:352 Rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt. När den 
implementerades 1982 innebar den att hyresgäster i en fastighet hade förtur 
som köpare vid en eventuell försäljning av den hyresfastighet som de bodde 
i. Detta gällde då endast hyresgäster som bodde i privat hyresrätt. Dock 
förespråkades det i den proposition (1981/82:169) som föregick lagändringen 
1982, att även hyresgäster hos allmännyttan skulle få ombilda sina hyresrätter 
till bostadsrätt. Man skriver följande: 

Det finns enligt min mening inte heller någon anledning varför hyresgästerna hos 
allmännyttiga företag skulle bli sämre ställda än hyresgäster hos enskilda fastig-
hetsägare när det gäller möjlighet att gå samman om att i bostadsrättsföreningens 
form ta över fastigheten. En sådan diskriminering skulle vara stötande för rätt-
visekänslan. (Prop. 1981/82:169:25) 

Trots uppfattningen om det stötande i att allmännyttans hyresgäster inte fick 
ombilda sina bostäder skulle det alltså först tio år senare bli möjligt att 
genomföra ombildningar även i den delen av hyresbeståndet. Denna förän-
dring genomfördes genom att avlägsna den del av paragrafen som uttryck-
ligen undantog kommunal, statlig eller landstingsägd egendom från försälj-
ning och ombildning. Istället kom minsta antal lägenheter att bli förutsätt-
ningen för bildandet av en bostadsrättsförening och för godkännande av en 
försäljningsprocess (prop. 1991/92:160:5). 

De institutionella förändringar som föreslogs i Danellutredningen fick 
inte nödvändigtvis en direkt påverkan på det som skedde i fråga om privati-
seringar och ombildningar på bostadsmarknaden, vilket man kan utgå från 
att prop. 1991/92:160 skulle få, som ju utgjorde ett förarbete till en lag-
ändring. Men den går att betrakta som en manifestation för en ny bostads-
politisk inriktning som stipulerades under 1990-talet. 

Borg (2004:166) menar att den borgerliga majoriteten vid sitt tillträde 
1991 hade höga ambitioner på att bryta ned rådande tankestrukturer. Denna 
omvandling (i form av en förändrad bostadspolitisk inriktning) övertogs 
sedermera av påföljande socialdemokratiska regeringar i bemärkelsen att de 
inte avskaffade förändringarna som drevs igenom av den borgerliga rege-
ringen mellan 1991 och 1994. 

De förändringar som genomfördes av den borgerliga regeringen Bildt 
beskriver Bengtsson (2013) hade varit svårare för en socialdemokratisk 
regering att genomföra med tanke på reformernas karaktär. Detta framförs 
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även av Borg (2004:166) som beskriver att en av de förändringsmekanismer 
som kan ha påverkat att det just under denna period genomfördes en sådan 
omstrukturering, var själva det politiska maktskiftet, att det inte nödvändigt-
vis endast handlade om de olika partiernas värderingar och åsikter. Om det 
fanns sådana aspekter på de förändringar som genomfördes innebär det att 
den tillträdande socialdemokratiska regeringen 1994 gjort ett avsteg från 
tidigare uttryckt politisk riktning i rikspolitiken. 

Förändringarna var sådana att de skulle påverka kommunerna och öka 
deras möjligheter att föra en bostadspolitik utifrån lokalpolitiska ramar. I och 
med detta politiska skifte kommer privatiseringar att underlättas och så 
småningom bli allt mer vanliga 

Försäljningar och köp under 1990-talet: Stopplagen och Allbolagen 
Decentraliseringen av bostadsansvaret och även avskaffandet av olika bo-
stadspolitiska åtgärder, såsom Bostadsanvisningslagen, Bostadssanerings-
lagen samt Bostadsförsörjningslagen, kan beskrivas som tongivande för 
1990-talets bostadspolitik. Ombildningarna av allmännyttans hyresrätter, 
som möjliggjordes 1992, skulle förekomma under hela 1990-talet men ta fart 
under decenniets sista år. Socialdemokraterna, som 1994 åter hamnade i 
regeringsställning och som länge uttalat sig negativt kring ombildningar 
inom allmännyttan, implementerade 1999 den så kallade Stopplagen (SFS 
1999:608).27 Man hävde således inte de förändringar som den borgerliga rege-
ringen genomfört, och som kritiserades från socialdemokratiskt håll, utan lät 
regelverket kvarstå. Stopplagen blev istället ett sätt att begränsa dessa förän-
dringar, såsom ombildningar och försäljning, men inte att förbjuda dem. Det 
innebar att de kommuner som sålde sin allmännytta skulle hindras genom 
att det generella statsbidraget drogs in för de kommuner som valde att sälja 
sina bostadsföretag. I propositionen som föregick lagändringen beskrivs att 
lagen syftar till att förhindra att kommunala allmännyttor säljs och att 
värdeöverföringar görs från bolagen till annan verksamhet i kommunerna. 
Även i SOU 1997:81 är detta centralt och att restriktionen ska beläggas 
kommunen, inte det enskilda kommunala bostadsföretaget (1997:81:14). 
Man kan tänka sig att tillåta värdeöverföringar såtillvida de stannar inom 
bostadsföretagen och inte förs över till annan kommunal verksamhet. Argu-
menten mot försäljningar i det allmännyttiga bostadsbeståndet var att det 
skulle försvåra hyressättningen inom ramen för bruksvärdessystemet, då all-

— 
27 Stopplagen var tillfällig i väntan på utredning kring allmännyttan och skulle sedermera 2002 
mynna ut i Allbolagen. 
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männyttan vid tidpunkten var hyresnormerande. Vidare uttrycktes det även 
som en sorts retroaktiv skyldighet hos kommunerna att inte sälja de bostäder 
som staten tidigare finansierat byggandet av. 

Givetvis finns det även ett intresse av att se till att de betydande ekonomiska 
resurser som staten genom årens lopp tillfört företagen inte genom olika 
transaktioner överförs till annan kommunal verksamhet utan behålls inom 
bostadsförsörjningen. Staten har genom olika former av bidrag tillskjutit cirka 
100 miljarder kronor sedan mitten av 1970-talet till de kommunala och 
allmännyttiga bostadsföretagen. (prop. 1998/99:122:12). 

Uppfattningen som uttrycks är att staten har ett direkt intresse av vad kom-
munerna gör med sina allmännyttiga bostadsföretag vilket uttrycks genom:  

Starka och väl förvaltade som bostadsföretag vars hyressättning baseras på att 
företagen drivs utan vinstsyfte och som kan tillgodose bostadsbehoven hos alla 
grupper av medborgare är en nödvändig tillgång för att kommunerna skall kunna 
åstadkomma detta. (SOU 1997:81:20). 

Ett sätt att begränsa ombildningar var således genom Stopplagen, men även 
om dessa lagar skulle förändra spelplanen för de kommuner som hade varit 
beredda att sälja hela eller delar av sina bostadsföretag innebar det inte att 
privatiseringarna avtog helt. De kommuner som ändå valde att sälja genom 
till exempel ombildning kunde så göra, dock mot förlorade generella statliga 
subventioner (Magnusson Turner & Andersson, 2008:9). Staten kunde 
begränsa kommunernas bostadspolitik genom att straffa dem ekonomiskt, 
men till syvende og sidst sist var det kommunerna som avgjorde vad de gjorde 
med sina allmännyttiga bostadsföretag. 

Stopplagen följdes av Allbolagen (SFS 2002:102) vars huvudsakliga syfte 
var att säkerställa den kommunala allmännyttans särställning vid hyres-
sättning. Syftet med lagändringarna var att privatiseringarna av allmännyttan 
skulle avta. I juli 2007 hävdes det så kallade tillståndskravet i Allbolagen av 
den nytillträdda borgerliga alliansen. Det innebar att försäljningen av den 
kommunala allmännyttan inte längre skulle begränsas inom ramen för 
lagstiftningen. Detta kommer att diskuteras vidare längre fram. 

Förnyelse och förändring 
1990-talet inleds med en politisk omläggning både i den politiska praktiken 
såväl som i hur den politiska diskursen formuleras. Sammantaget byggs 
diskursen under perioden 1990-2005 på en idéburen retorik som även finns 
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i de dokument som ramar in bostadspolitiken under perioden. De speglas 
även i de institutionella förändringarna som berör hur den kommunala all-
männyttan hanteras och regleras. Att perioden tar slut vid 2005 är baserat på 
att praktikerna och de institutionella ramverk som omgärdar allmännyttans 
handlingsutrymme förändras då även retoriken förändras, vilket kommer att 
förtydligas i nästa avsnitt, som fokuserar på perioden 2006–2015. 

Bostadspolitikens förändrade karaktär: 2006 till 2015 
Det finns olika aspekter som tidsmässigt sammanfaller och kan bidra till 
förståelsen för de förändringar som sker mellan åren 2005 och 2006. År 2006 
blir det maktskifte i Riksdagen och den borgerliga alliansregeringen tillträder. 
Även i Stockholms kommunfullmäktige sker ett liknande maktskifte, där den 
politiska sammansättningen i princip är likadan som i alliansregeringen.28 
Alliansen kommer i båda dessa instanser att styra under två mandatperioder. 
Detta sammanfaller även med det Grundström och Molina (2016:318) 
beskriver som en ideologisk vändpunkt avseende bostadspolitiken. Affärs-
mässigheten inom bostadspolitiken får genomslag, där ett av de mest fram-
trädande särdragen utgörs av vad författarna karaktäriserar som en till-
tagande marknadisering av bostadssektorn. Även Bengtsson (2013) fram-
ställer den här tidpunkten som central för förändringar inom bostads-
politiken, och han beskriver den som början på en avvecklingsfas. 

De förändringar som beskrivs som tongivande för denna period tas upp 
här eftersom de ger eko i den kommunpolitiska debatten. Det material som 
lyfts i avsnittet utgörs av de förändringar av de bostadspolitiska målen från 
1967 som görs 2007 samt av hävandet av tillståndsplikten29 som reglerats i 
stopplagen. Det innebar att ombildningarna av allmännyttiga hyresrätter 
skulle ta fart och under samma period lanserar Stockholms stad kampanjen 
Bilda Bostad, som utgjordes av informationsmaterial och informationsträffar 
för att informera kring ombildning av allmännyttiga hyresrätter. Denna kam-
panj behandlas senare i kapitlet och även i kapitel 7. Den tillträdande allians-
regeringen lägger även fram ägarlägenhetsutredningarna SOU 2002:21 samt 
SOU, 2014:33. Även om de inte (under perioden) påverkar praktiken kring 
allmännyttan, initieras frågan om att öppna för ombildning av ägarlägen-

— 
28 Alliansen bildades i rikspolitiken vid 2004 och i den ingick de borgerliga och liberala partierna 
M, C, L (då Fp) samt Kd. I kommunerna var dessa sedan tidigare samarbetspartier, dock utan 
någon formaliserad organisering. 
29 Tillståndsplikt innebar det tillstånd som sedan 2002 krävdes från länsstyrelsen för att få 
ombilda allmännyttig hyresrätt till bostadsrätt. Denna hävdes 2007. (Se till exempel 
Finansdepartementet, PM 2002:102.) 
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heter i allmännyttans bestånd. Vidare kommer SOU, 2008:38, EU, allmän-
nyttan och hyrorna att tas upp, samt Proposition 2009/10:185, Allmännyttiga 
kommunala bostadsaktiebolag och reformerade hyressättningsregler. Pro-
positionen utgör ett förarbete till förändringarna i Allbolagen SFS 2010:879, 
som även den behandlas i kapitlet. Urvalet av materialet baseras på att det 
behandlar och i viss mån diskuterar olika typer av ägandeformer i relation till 
allmännyttan. 

Förändring av de bostadspolitiska målen  
– bostadskonsumentens inträde 

Förändringarna av de bostadspolitiska målen från 1967 utgör ett intressant 
brott för ramarna kring bostadspolitiken och dess syfte. Bengtsson menar att 
de bostadspolitiska målen från 1967 kan beskrivas med sentensen ”goda 
bostäder åt alla” (Bengtsson, 2001:142). I propositionen från 1967 uttrycks de 
allmänna riktlinjerna för bostadspolitiken. 

Syftet med samhällets bostadspolitiska åtgärder är att främja en god bostads-
försörjning. Det allmännas engagemang i denna uppgift motiveras av bostadens 
grundläggande betydelse för familjelivet, individens hälsa och arbetsförmåga, vila 
och rekreation. Samhällets mål för bostadsförsörjningen bör vara att hela befolk-
ningen skall beredas sunda, rymliga, välplanerade och ändamålsenligt utrustade 
bostäder av god kvalitet till skäliga kostnader (prop. 1967:100:172). 

Det allmänna sågs som en viktig aktör för att forma bostadspolitiken där 
bostadspolitiken också tydligt sågs som en viktig del för den sociala repro-
duktionen i samhället. Bostäder beskrivs som grundläggande för individers 
sociala förutsättningar och ska vara av god kvalitet och ska tillhandahållas 
hela befolkningen till skäliga kostnader. 

I regeringens budgetproposition 2007 kommer bostadspolitiken, och det 
offentligas relation till den, att behandlas på ett annat sätt än tidigare. Det 
innebär att det tidigare bostadspolitiska målet formuleras i två separata delar. 
Ett mål fokuserar på bostadsfrågor och det andra på samhällsbyggande. Det 
separata målet för samhällsbyggande skulle fokusera på ett hållbart samhälls-
byggande som ger alla människor en god livsmiljö där ”en långsiktigt god 
hushållning med mark, vatten, naturresurser och energi samt ekonomisk 
tillväxt och utveckling främjas.” (prop. 2007/08:1:18:16). Målet för bostads-
frågor kan sammanfattas med att det ska utgöra ”långsiktigt väl fungerande 
bostadsmarknader där konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av 
bostäder som svarar mot behoven” (se prop. 2007/08:1:18:16). Bostadsfrå-
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gorna begränsas till att ses som en konsumentfråga, där efterfråga och behov 
ställs i relation till varandra, två aspekter som inte nödvändigtvis går att 
förena. Samtidigt tillmäts hyresmarknaden stor social betydelse. I budget-
propositionen för 2007 beskrivs hyresmarknaden som viktig då den ”både 
genom sin storlek och genom […] avsaknad av kapitalinsats innebär att den 
i princip är tillgänglig för alla individer” (prop. 2007/08:1:19). 

Argumenten för förändringen av den bostadspolitiska riktningen var att 
de tidigare målen varken speglade den nya inriktningen för bostadspolitiken 
eller bostadspolitikens breda innehåll. Istället ansåg man att den nya bostads-
politiken skulle 

[…] utgå från den enskilde boendekonsumenten. Rätten att bestämma över sitt 
eget liv är grundläggande och en mångfald av boendeformer, som ger valfrihet 
och möjlighet att uppfylla behov och önskemål om att bo och arbeta där man 
önskar, är central. Genom att öka de boendes valfrihet kommer bostadspolitiken 
att bidra till förbättrade levnadsförhållanden, till ökad integration i boendet och 
därmed till att motverka utanförskap. För att säkerställa valfrihet och mångfald 
är det av central betydelse att skapa goda förutsättningar för byggande, 
förvaltning och ägande av bostäder samt att underlätta för bostadsmarknaderna 
att fungera på ett sätt som inkluderar alla människor (prop. 2007/08:1:18:16). 

Detta utgör en brytpunkt för synen på bostaden och individen inom ramen 
för bostadspolitiken. Texten i propositionen ”slår fast” dessa nya begrepp 
som sedan en längre tid redan varit synliga, och till och med vanligt före-
kommande i den lokalpolitiska debatten (begrepp som berör valfrihet och 
lyfter bostaden som en konsumtionsvara). Vidare knyts bostadsmarknaden 
till diskussioner om arbetsmarknaden och ekonomisk tillväxt när man i 
propositionen konstaterar att ”jobb och tillväxt är beroende av väl funge-
rande bostads- och hyresmarknader” (2007/08:1:32). Förslagen som läggs 
fram i propositionen visar på en idémässig förändring där till exempel sär-
skilda kreditgarantier föreslås för att underlätta för främst unga att som för-
stagångsköpare kunna etablera sig på bostadsmarknaden (prop. 2007/08: 
1:32). Det enskilt ägda boendet ska gynnas även bland grupper som är nya på 
bostadsmarknaden. Andra beslut innebär avskaffande av tillståndsplikten, 
vilket motiveras på följande sätt: 

Valfriheten och mångfalden på bostadsmarknaden har också stärkts genom att 
tillståndsplikten vid ombildning och försäljning av hyresrätter avskaffades den 1 
juli 2007. Bostadsmarknadens funktionssätt förbättrats med långsiktigt och 
stabila villkor för ägande och byggande av bostäder (prop. 2007/08:1:32). 
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Om det tidigare var staten och kommunen som skulle säkerställa befolk-
ningens bostadsförsörjning är det nu en marknadsmekanism som ska guida 
den enskilda bostadskonsumenten. Från ”goda bostäder åt alla” till en bo-
stadsfördelning grundad på valfrihet och mångfald (perspektiv på dessa 
begrepp kommer att lyftas i senare kapitel). Det som i propositionen fram-
hålls som valfrihet är en utökad privat egendomsrätt av boendet. I propo-
sitionen framhålls en större valfrihet som viktig då den bidrar till 

ökad valfrihet och mångfald på bostadsmarknaden eftersom det därmed blir 
möjligt att utifrån lokala behov och förutsättningar förändra sammansättningen 
av ägar- och upplåtelseformer utan att staten, genom länsstyrelsen, ska bedöma 
lämpligheten. Frågan om att till exempel ombilda hyresbostäder till bostadsrätt 
blir därmed i hög grad en fråga om vad de boende vill (prop. 2007/08:1:19). 

En statlig översyn av bostadsplaneringen ses som så pass skadlig att över-
synen flyttas från Länsstyrelse till kommun och i slutändan till den enskilda 
bostadskonsumenten och dennes inställning till att ombilda sin bostad från 
hyresrätt till bostadsrätt. 

Kommunal kampanj för ombildning av hyresrätter 
I samband med de förändringar som genomfördes av bostadspolitiken i och 
med alliansregeringens tillträde 2006, implementerade den nytillträdda bor-
gerliga majoriteten i Stockholms stad en kommunal kampanj Bilda Bostad, 
för att underlätta genomförandet av ombildningar i områden där man upp-
fattade ombildningstakten som låg. Den vändning som gjordes i bostads-
politiken 2006 innebar nya tag avseende ombildningarna av allmännyttiga 
hyresrätter till bostadsrätter. Bara mellan åren 2007 och 2010 ombildades 
cirka 20 600 allmännyttiga hyresrätter i Stockholms stad till bostadsrätter. 

Ombildningarna tog fart under slutet av 1990-talet och början av 2000-
talet och mellan 1999 och 2004 ombildades 12 400 allmännyttiga hyresrätter 
i Stockholms stad. Under hela perioden 1999–2010 ombildades totalt cirka 
33 000 allmännyttiga lägenheter och nästan 45 000 privata hyresrätter i 
Stockholm. Sammanlagt bytte omkring 78 000 lägenheter upplåtelseform i 
staden (Sweco, 2012:16). 

Försäljningar av det kommunala bostadsbeståndet till privata fastighets-
ägare initieras av politiker, medan försäljningar till bostadsrättsföreningar 
initieras av hyresgäster i de berörda fastigheterna. Kommunpolitiker kan där-
för inte besluta om att ombilda. Däremot kan de skapa gynnsamma förut-
sättningar för att förenkla ombildningsprocesserna. I och med det borgerliga 
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maktskiftet i stadshuset 2006 (samt tillståndspliktens borttagande) kom 
ombildningarna att ta fart. I fullmäktigedebatten beskrevs Bilda Bostad som 
en informationskampanj. 

Men vi ger oss inte. Vi kommer att genomföra informationsinsatser och på ett 
positivt sätt uppmuntra dem som vill till att bilda bostadsrättsföreningar och ta 
över husen, köpa dem alltså, i syfte att det ska blir mer blandade upplåtelseformer 
i de områden där den kommunala hyresrätten är totalt dominant. (Ljung, Fp, 
Budgetdebatt, 2010:115) 

Kampanjen riktade sig till hushåll i den kommunägda allmännyttan i områden 
där omfattningen av ombildningar tidigare varit låg, i första hand i Stockholms 
ytterstad. Den genomfördes i samarbete med privata aktörer från mäklar-
branschen (så kallade ombildningskonsulter) som bistod kommunpolitikerna 
vid de möten som hölls runt om i staden (mötesdeltagande, 2011). 

Ombildningarna i allmännyttans bestånd skulle öka under perioden 
2006–2015. När så den nya röd-grön-rosa majoriteten i fullmäktige 2014 
stoppade ombildningarna hade närmare 26 000 lägenheter ombildats mellan 
åren 2007 och 2014 (se Hellekant, 2015). Hur mycket som berodde på 
kampanjen Bilda Bostad går här inte att utröna. Däremot vittnar det om en 
angelägenhet och ambition hos den styrande majoriteten under perioden, att 
genomföra ombildningar. Men det var inte bara ombildningarna som påver-
kade allmännyttan. Även en förändring av den lag som reglerade allmän-
nyttan utreddes och implementerades 2011. Den innebar att allmännyttan 
organisatoriskt gavs en affärsmässig prägel. 

Reformeringen av Allbolagen 
Den Allbolag som infördes 2002 ur den dåvarande stopplagen skulle vid 2010 
bli föremål för förändring. Utformningen av bostadspolitikens ramar är till 
stor del en nationell fråga och bland annat den juridiska utformningen ligger 
utanför kommunpolitiken. 

Förändringen initierades av att intresseorganisationen Fastighetsägarna 
2005 anmälde Sverige till EU-kommissionen för otillåtna statsstöd, vilket de 
menade bröt mot EU:s konkurrensregler. Det som uppfattades som ett 
otillåtet statsstöd utgjordes av de allmännyttiga bostadsföretagens självkost-
nadsprincip30 som innebar att de inte skulle drivas med vinstmål. Frågan 
utreddes i SOU 2008:38, i vilken man är tydlig med att oavsett vilken väg man 

— 
30 Principen innebär att kommuner i inte får ta ut högre avgifter än vad som motsvarar 
kostnaderna för de tjänster som de tillhandahåller. 
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väljer avseende allmännyttan (antingen den affärsmässiga modellen eller 
självkostnadsmodellen) så är det i slutändan ett politiskt beslut. 

Den affärsmässiga modellen är tveklöst godtagbar ur ett EG-rättsligt perspektiv, 
medan det är osäkert om – men inte uteslutet att – självkostnadsmodellen skulle 
godtas vid en EG-rättslig prövning. Valet mellan de båda modellerna handlar 
ytterst om politiska värderingar och prioriteringar och om Sverige är berett att 
låta en självkostnadsmodell prövas EG-rättsligt. […] den frågan får avgöras av 
regeringen och Riksdagen efter en politisk och samhällelig debatt (SOU 
2008:38:30). 

Det som kan betraktas som språkliga förändringar med fokus på allmän-
nyttans affärsmässiga principer, skulle få stor effekt på de möjligheter som 
öppnades för kommunerna att använda sina allmännyttiga bostadsföretag. 
Detta föranledde också implementeringen av den nya lag om allmännyttiga 
kommunala bostadsaktiebolag som trädde i kraft 1 januari 2011 (SFS 2010: 
879). 

Den proposition som utgjorde förarbete till Allbolagen 2010 var propo-
sition 2009/10:185, Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag och refor-
merade hyressättningsregler. I denna poängteras att kommunen som ägare 
ska agera på samma sätt och under samma förutsättningar som privata 
aktörer på bostadsmarknaden. I samma stycke konstateras dock att de all-
männyttiga kommunala bostadsföretagen förvisso redan under en lång tid 
varit tvungna att ha ett ”affärsmässigt förhållningssätt” (prop. 2009/10: 
185:44), då de inte har någon särställning på bostadsmarknaden i form av 
subventioner eller andra fördelaktiga villkor. Trots det ses det som centralt 
att genomföra en förändring, och Allbolagen, SFS 2010:879, skulle utgöra en 
avvikelse från tidigare lagstiftning då den öppnade för nya sätt för kommuner 
att använda och styra sina allmännyttiga bostadsföretag. De särskilda regler 
som reglerade de allmännyttiga bostadsföretagen före 2010 och som särskilde 
dem från privata fastighetsägare, utgjordes av förbudet att driva dem i 
vinstsyfte samt en begränsning av hur stor värdeöverföring som fick göras 
från företagen till det kommunala moderbolaget. Dessa två regleringar togs 
bort i och med Allbolagen. De allmännyttiga bostadsföretagen skulle nu 
drivas enligt affärsmässiga principer och möjligheterna till värdeöverföringar 
till kommunerna vidgades. 

Implikationer av den nya Allbolagen 
Att allmännyttan ska drivas enligt affärsmässiga principer beskriver inte 
nödvändigtvis ”en strävan efter kortsiktig vinstmaximering, men utgångs-
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punkten bör likväl vara en strävan efter i vart fall långsiktig vinst” (prop. 
2009/10:185:48). Affärsmässighet som begrepp betraktas som det ”över-
gripande förhållningssätt som ett icke subventionerat företag på en marknad 
intar inför investeringar, i sin dagliga drift och andra aktörer” (prop. 2009/ 
10:185:44). Det bör återigen poängteras att de allmännyttiga bostadsföretagen 
inte erhållit subventioner eller särskilt stöd sedan deras särställning på bostads-
marknaden togs bort i början av 1990-talet. Vad som betraktades som en 
subvention var deras undantag från vinstkrav enligt självkostnadsprincipen. 

De nya öppningarna för värdeöverföringar utgjordes av att två nya 
principer infördes. De allmännyttiga bostadsföretagen i Stockholm har under 
lång tid, innan förändringarna i Allbolagen (SFS 2010:879), gjort värde-
överföringar till kommunen som ägare. Denna princip (paragraf 3) behölls 
och fick sällskap av paragraf 4 och 5. 

Enligt paragraf 4 skulle en värdeöverföring på upp till hälften av det netto-
överskott som uppkommit vid försäljning av fastigheter under föregående 
räkenskapsår tillåtas. Enligt paragraf 5 skulle överskottet kunna användas till 
”[…] åtgärder inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar som 
främjar integration och social sammanhållning eller som tillgodoser bostads-
behovet för personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar” (prop. 
2009/10:89). Dessa nya principer innebar att Allbolagen öppnade för värde-
överföringar av mycket större summor än tidigare.31 

Detta har gjort de allmännyttiga bostadsföretagen i Stockholm likvida, 
främst i form av en hög soliditet, vilket i förlängningen inneburit en möjlig 
intäkt för kommunerna som ägare. En stor del av dessa tillgångar har 
genererats genom försäljningar (i form av ombildningar och andra privati-
seringar), vilket medför att den möjliga intäkten är begränsad i tid. De all-
männyttiga bostadsföretagen utgör därvidlag en potentiell inkomstkälla för 
kommunerna. 

Då det saknas sanktionsmöjligheter mot kommuner som överskrider 
värdeöverföringar innebär det näst intill obegränsade möjligheter till uttag. 
Boverket framhåller att. ”Det finns ingen sanktion i AKBL om ett bostads-
bolag lämnar värdeöverföringar i strid mot bestämmelserna. Vid överträd-
elser kan länsstyrelsen exempelvis påtala detta för kommunen. En kommun-
medlem har också enligt Kommunallagen rätt att få lagligheten av kom-
munens beslut prövad genom att överklaga det hos förvaltningsrätten.” 
(Boverket, 2015:17). Det betyder att skillnaderna mellan allmännyttiga 

— 
31 Se bilaga 2 för de detaljerade grunderna för hur värdeöverföringar från allmännyttiga 
bostadsföretag till kommunen får ske. 
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bostadsföretag och privata fastighetsägare avseende vinstmaximering har 
minskat. Den (dåvarande) borgerliga majoriteten i Stockholms stad valde 
2011 att, med stöd i SFS 2010:879, göra omfattande värdeöverföringar från 
stadens tre allmännyttiga bostadsföretag. För räkenskapsåren 2011 till 2013 
uppgick de överförda beloppen till 5,7 miljarder kronor (se till exempel 
Boverket, 2017:73, vilket skiljer sig från storleken på tidigare 
värdeöverföringar enligt de principer som rådde före 2011. Boverket 
beskriver överföringarna som exceptionella, både storleksmässigt och i för-
hållande till de vinster företagen genererat under dessa år. Även nationellt 
utmärker sig de tre Stockholmsföretagen: ”Av de totala värdeöverföringar 
som gjorts från de allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolagen under 
perioden 2011–2015 är cirka 80 procent hänförliga till dessa bolags över-
föringar under den aktuella treårsperioden.” (Boverket, 2017:73) 

Värdeöverföringarna väckte kritik från oppositionen som överklagade till 
kammarrätten i Stockholm, där man slutligen menade att ”kommunens 
redovisning av syften och ändamål med de projekt som planeras” (Boverket, 
2015:26) för värdeöverföringarna förvisso inte framgick mer ”än i vaga 
ordalag” (Boverket, 2015:27) men att de gick helt i linje med den nya All-
bolagen. Denna lag, menade rätten, gav kommunerna en omfattande hand-
lingsfrihet avseende användandet av värdeöverföringarna. Därmed befästes 
möjligheter för kommunerna till breda tolkningar avseende användningen 
av värdeöverföringarna32 (se vidare Boverket, 2015:26–27). 

Ytterligare former för ägande av bostäder tillkommer 
Ytterligare en förändring som sker efter 2006 avseende ägandeformerna på 
bostadsmarknaden är introduktionen av en ny upplåtelseform i form av ägar-
lägenheter. Det finns två statliga utredningar som berör ägarlägenheter. I den 
första utredningen SOU 2002:21, Att äga sin lägenhet, presenteras olika argu-
ment för och emot ägarlägenheten som ny upplåtelseform. Utredningen 
skulle föranleda att ägarlägenheter blev tillåtna men endast i nyproduktion. I 
den andra utredningen, SOU 2014:33, Från hyresrätt till äganderätt, 
fokuseras på ombildning av hyresrätter till ägarlägenheter. 

SOU 2002:21 utarbetades under en socialdemokratisk regering efter att 
frågan om ägarlägenheter togs upp i bostadsutskottet 1999, varpå en utred-

— 
32 Möjligheten att göra omfattande värdeöverföringar (utdelningar) från den kommunala 
allmännyttan har öppnat för möjligheten att använda pengarna i syfte att finansiera projekt för 
att främja integration och social sammanhållning. Det har också inneburit att ekonomiska 
resurser från allmännyttiga bostadsföretag har möjliggjort för kommunerna att använda dem i 
olika syften med öppna ramar. Se bilaga 2. 
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5. INTERDISKURSIVA ASPEKTER 

ning tillsattes. Man framhåller behovet av att öka möjligheten för människor 
att få inflytande över den egna bostaden oavsett upplåtelseform. Därav ”finns 
det bärande skäl att därför också överväga införandet av ägarlägenheter i syfte 
att tillgodose olika behov och önskemål bland de boende” (SOU 2002: 
21:264). Den främsta skillnaden mellan en bostadsrätt och en ägarlägenhet 
torde vara att en ägare ”har en långtgående rätt att självständigt disponera 
över lägenheten, till exempel genom att överlåta, pantsätta eller hyra ut den.” 
(SOU 2002:21:259). Positiva aspekter som lyfts är ”[…] en ökad valfrihet för 
den enskilda och mångfald i boendet” (SOU 2002:21:56), samt att upplåt-
elseformen ägarlägenheter skulle ge ett större inflytande för den boende med 
större möjlighet att hyra ut bostaden. Även argument för att upplåtelse-
formen skulle innebära lägre boendekostnader framhålls. 

Det som man i utredningen ställer sig kritisk till kring den nya upp-
låtelseformen är att de behov ägarlägenheten sägs uppfylla, redan går att till-
godose inom ramen för gällande lagstiftning på bostadsmarknaden. Dess-
utom lyfts farhågan att det skulle leda till en utökad privat andrahands-
marknad med ”icke-professionella” hyresvärdar. Andra orosmoln som tas 
upp är att ägarlägenheter kan innebära en ökad spekulation och även 
segregation i boendet (se vidare SOU 2002:21:56). 

Argumenten för och emot ägarlägenheter som det ges exempel på i 
SOU 2002:21 återkommer i den senare utredningen, SOU 2014:33, Från 
hyresrätt till äganderätt. Där behandlas möjligheten till ombildning av 
hyresrätter till ägarlägenheter i det redan befintliga bostadsbeståndet. Slut-
satsen i utredningen är att man inte ser några hinder för nybyggnation av 
ägarlägenheter, men man är däremot kritisk till införande av ägarlägenheter 
i befintligt bostadsbestånd. Det innebär att ombildning av hyresrätt till 
äganderätt (eller ombildning från andra upplåtelseformer såsom kooperativ 
hyresrätt eller bostadsrätt) inte föreslås i utredningen. De invändningar som 
man anger är att det skulle innebära införande av ytterligare en boendeform 
som kräver kapitalinsats av den boende. Utredningen menar att en sådan 
upplåtelseform i sig inte innebär att hyresrätter konkurreras ut, men att 
införande av ägarlägenheter i ett befintligt hyresbestånd kan försvåra, och 
därigenom ytterligare begränsa, förutsättningarna för dem som inte vill eller 
inte kan betala en kapitalinsats. Detta då det vid den aktuella tidpunkten 
råder brist på hyresrätter. Huvudargumentet som förs fram är dock att det 
inte finns någon poäng med att tillföra ännu en upplåtelseform som kräver 
kapitalinsats (se SOU 2014:33:101). 

Denna upplåtelseform är som sagt inte vidare debatterad i kommun-
fullmäktige. Den nämns till exempel i en budgetreservation där man fram-
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håller att staden ska verka för att upplåtelseformen ska bli verklighet (se 
Folkpartiet, 2004:304). I 2010 års fullmäktigedebatt höjs röster för att denna 
upplåtelseform även bör bli möjlig att införa i det befintliga bostadsbeståndet 
genom ombildning av hyresrätter, men att denna fråga ligger utanför det 
kommunalpolitiska mandatet då det krävs beslut i riksdagen för en sådan 
förändring (se Slottner Kd, 2010:118; Ljung Fp, 2010:120). 

En förstärkt företagsekonomisk inriktning av 
de bostadspolitiska ramarna 

Perioden från 2005 och framåt tenderar att fokusera på en ökad affärs-
mässighet med perspektiv hämtade från en företagsekonomisk retorik. Det 
manifesteras genom ett större fokus på bostadens funktion som mark-
nadsvara, som specifikt går att se i den förändring som påverkar de allmän-
nyttiga bostadsföretagen, genom att betona dess affärsmässighet och vinst-
generering. De tidsmässiga nedslag som görs i kapitlet går att betrakta som 
tidpunkter för politiska beslut och avgörande förändringar som påverkar hur 
den kommunala allmännyttan kan användas. Dessa tidpunkter har en viss 
interdiskursivitet, det vill säga hur olika typer av diskurser och genrer blandas 
och förändrar eller påverkar en befintlig diskurs. De begrepp som används i 
de olika utredningarna, exempelvis marknadslösningar, konsumenter och att 
bostäder konsumeras, vittnar om en gradvis förändring av det tillgängliga ut-
rymmet för användandet av olika begrepp i bostadsdebatten. Det bostads-
politiska systemskiftet av marknadsliberal karaktär som sker 2005–2006 
(som uttrycks av bland annat Bengtsson, 2013; Borg, 2004; Strömberg, 2001; 
Lindbom, 2001) bekräftas även i den budgetdebatt som förs i kommun-
fullmäktige. 

Interdiskursiv förskjutning och förändring  
i den sociala praktiken 

I kapitlet beskrivs övergripande en period om 25 år där olika argument och 
legitimeringar förs fram i olika dokument som berör bostadspolitikens 
funktionssätt och speciellt de som berör allmännyttan. Utifrån denna ge-
nomgång, och även med stöd i den debatt som förts i kommunfullmäktige, 
utkristalliseras två huvudsakliga tidsperioder: 1990 till 2005 samt 2006 till 
2015. Syftet med kapitlet är att ge en övergripande förståelse för hur 
förändringarna har motiverats under perioden och att dessa går att förstå i 
relation till förändringar i den sociala praktiken. 
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1990–2005 karaktäriseras av en idéburen debatt parallellt med att den 
enskilda egendomsrätten vidgas genom att det juridiskt öppnas upp för om-
bildningar av allmännyttiga hyresrätter, en förändring som driver bostads-
politiken mot mer marknadslika principer. De argument för att tillåta om-
bildningar av allmännyttiga hyresrätter som framförs i början av 1990-talet 
legitimeras genom individens valfrihet som relateras till bostaden och ägan-
det av den. Att debatten sker under 1990-talet kan förklara den distans som 
uttrycks gentemot Östeuropa och dess tidigare statssocialistiska samhälls-
system. Dessa legitimeringar förekommer vidare i debatten och kommer att 
få genomslag i senare dokument och lagändringar, vilket också bekräftas av 
förändringen av de bostadspolitiska målen 2007. Egentligen fortgår denna 
valfrihetsretorik under hela perioden, men kompletteras år 2006–2015 av en 
diskurs baserad på ett ekonomiserat språkbruk. Detta går att förankra i hur 
man i rikspolitiken antar ett mer marknadsmässigt förhållningssätt till 
bostadspolitiken genom förändrad lagstiftning som möjliggjorde förändrade 
riktlinjer och skulle påverka allmännyttan i en sådan riktning. En renodling 
görs kring boendekonsumenten och marknaden ges en starkare ställning 
som subjekt och som fördelningsmekanism. Perioden karaktäriserar den för-
ändrade retoriken, som har varit parallell med en förändrad bostadspolitik 
där privatiseringar och det privata ägandet framställs som allt mer självklart 
för en fungerande bostadsmarknad. 

Detta kapitel har byggt på en kronologi, där specifika dokument och insti-
tutionella ramverk som påverkar allmännyttan beskrivits och analyserats. I 
de påföljande fyra kapitlen kommer analysen fördjupas och de är uppdelade 
baserat på de legitimeringsstrategier som huvudsakligen används. Kapitel 6 
och 7 utgår från argumentationslinjer där moraliska legitimeringar är domi-
nanta. I kapitel 6 analyseras diskurser om hur privatisering framställs som en 
emancipatorisk åtgärd för enskilda individer. I kapitel 7 utökas detta pers-
pektiv som innebär att privatiseringarna blir ett verktyg för sociala och 
integrationsfrämjande åtgärder. Kapitel 8 och 9 utgår från argumentations-
linjer där rationella legitimeringsstrategier dominerar. I kapitel 8 analyseras 
hur individen konstrueras som boendekonsument och i kapitel 9 behandlas 
hur bostadsföretagen beskrivs och framställs i fullmäktigedebatten.  

Även om de fortsatta kapitlen inte bygger på en kronologi har de en så 
kallade kronologisk bias. Det betyder att en viss kronologi förekommer, men 
styrande för kapitlens upplägg är de dominerande legitimeringsförfarandena. 
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6. Privatisering som individens möjlighet 

Det här kapitlet undersöker en övergripande diskurs om valfrihet i vilken 
privatisering framställs som en möjlighet för den enskilda individen. I 
kapitlet identifieras vad som kan beskrivas som argumentationslinjer genom 
vilka valfrihet etableras som ett viktigt värde. Dessa är genererade utifrån den 
empiriska analysen och ligger till grund för struktureringen av kapitlet. 
Kapitlet följer inte en strikt kronologi utan byggs på de perspektiv som 
uppkommer kring privatiseringar av allmännyttan. 

Nya bostadsideal formas 
De förändrade förutsättningar för bostadspolitiken som 1990-talets ”regim-
skifte” innebär, betyder att den politiska debatten förhåller sig till denna 
kontext. Ett av perspektiven i debatten kring privatiseringar av allmännyttiga 
hyresrätter utgår i huvudsak från hur den enskilda individen påverkas av 
dem. De politiker som förespråkar privatiseringar menar att ombildning av 
hyresrätter kommer att leda till en ökning av det individuella sparandet för 
den enskilda individen. Det kommer även att innebära en större individuell 
valfrihet och ett större individuellt engagemang i den egna bostaden. Ägandet 
av bostaden framställs även som en frigörande potential, vilket ställs i motsats 
till beskrivningar av (i första hand den tidigare) bostadspolitiken som ett 
planekonomiskt system. Nedan följer det första undertemat i debatten. 

Hyresgäst som konsument 
I den lokalpolitiska debatt som utgår från den förändring som genomfördes 
av stadens bostadspolitiska inriktning under 90-talet, framhåller Billström i 
ett anförande ”den nya tiden” som för med sig höga och nya krav på bostads-
marknadens aktörer. 

Avsaknaden av bostadssubventioner gör också att det som byggs i dag blir mycket 
dyrare för den framtida hyresgästen. Detta ökar i sin tur trycket på att bygga i de 
mest attraktiva lägena. Men detta leder också till en utveckling mot marknads-
hyror. Vi i fullmäktige kan självfallet luta oss tillbaka och stillatigande åse denna 
utveckling, men vi kan också välja att agera med de instrument som vi faktiskt 
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har. Vi anser att det är nödvändigt om vi inte vill  se en stad med en än mer  
utbredd segregation och med större motsättningar mellan innerstaden och 
ytterstaden. 

Som jag har sagt tidigare ställer den nya tiden krav inte bara på staden utan även 
på entreprenörerna och bostadsförvaltarna. De måste börja agera på ett nytt sätt. 
De måste hitta nya vägar och bli mer kundinriktade. Det finns ändå mycket som 
är positivt med det nya, men det är viktigt att vi förstår de nya förutsättningarna 
och inte lever kvar i de gamla föreställningarna att bostadsbyggandet enbart kan 
planeras fram. (Billström, S, Budgetdebatt 1995:49–50) 

De nya kraven som Billström tar upp i citatet ovan genereras av det som hon 
beskriver som ”bristen på bostadssubventioner”. Även om det i anförandet 
ges uttryck för att bristen på bostadssubventioner ger högre boendekostnader 
utgör det inte en kritik mot förändringen i sig. Istället efterfrågas en ambition 
att hitta nya vägar för att arbeta mer entreprenöriellt. 

Någonstans i budgethandlingarna skriver socialdemokraterna att bostadspro-
duktion alltid måste regleras av offentligheten på något sätt. Jag tror att det där är 
en felsyn. Den nya situationen måste i stället leda till att konsumenternas efter-
frågan får slå igenom. Även om den nya situationen innebär många problem, har 
den medfört det positiva att alla aktörer kommer att bli tvungna att ta till sig 
bostadskonsumenternas preferenser. Det kommer i sin tur att medföra att vi 
slipper de misstag som begicks på miljonprogrammets tid. Hade bostadskon-
sumenternas efterfrågan fått slå igenom på det sätt som sker idag, skulle vi inte 
ha fått denna typ av gigantiska planeringsmisslyckanden. (Skårman, M, Budget-
debatt 1995:50) 

Hyresgäster betraktas som kunder och bostadsefterfrågan ska lyftas fram, och 
på något sätt finns det en motsättning mellan ”offentligheten” och ”kon-
sumenternas efterfrågan”. Istället för att planera fram bostadsområden (där 
miljonprogrammet framställs som ett negativt exempel) så bör bostads-
byggande styras av en kund- och konsumentefterfrågan. Dessa preferenser 
ska plockas upp av ”alla aktörer” involverade i byggande av bostäder. Det 
planerade hör den gamla politiken till, det efterfrågestyrda blir symbol för 
dynamiska perspektiv och även andra estetiska utformningar. 

Herr ordförande! Inte minst viktigt är att det är en politik som syftar till att det 
långsiktigt måste vara mycket mer konsumentmakt på bostadsområdet än vad 
det traditionellt är i Sverige. Bostadsområdet är ett politikerområde och ett 
producentområde. Konsumenten kommer på något sätt sist i kedjan. Det måste 
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vi ändra på, herr ordförande, så att konsumenten står störst, först och starkast i 
den kedjan. (Nordin, M, Yttranden 2000:112) 

För den enskilda individen förväntas bostadsrätten öka makten över bosta-
den genom konsumentmakt. 

Individens rätt till valfrihet är en del av en diskurs som återfinns inom 
olika samhällsdebatter, särskilt i verksamheter inom välfärdssektorn. De 
borgerliga politiker som uttalar sig i debatten kring detta är ofta mer mark-
nadsvänligt inställda än sina politiska meningsmotståndare till vänster, och 
framhåller vikten av valfrihet på bostadsmarknaden.33 

Jag ser vårt alternativ i bostadspolitiken som i högsta grad en valfrihetspolitik, 
som stämmer väl överens med den valfrihetspolitik som för oss i de fyra partierna 
är självklar på andra områden, som är självklar i skola, barnomsorg och äldreom-
sorg, för att människor skall få makt och inflytande över sitt boende, för att hyres-
gästen skall få samma chans att bli herre över sitt boende som fastighetsbolag har. 
(Nordin, M, Budgetdebatt 1998:176) 

I debatten framhålls valfrihet i form av en ”valfrihetspolitik” där man även 
inkluderar andra delar av de traditionella välfärdsområdena. Ägandet garan-
terar att man får ”makt och inflytande över sitt boende”. Både makt och 
inflytande blir således realiserbart via det enskilda ägandet. Citatet ovan 
exemplifierar hur ägande relateras till makt, inflytande – ”att bli herre över” 
och till en ”chans”. Chans kan tolkas som en möjlig progression, chans till 
något. Det sätt på vilket makt och inflytande framhålls i citatet ovan, och som 
också är återkommande i debatten, går att förstå som å ena sidan en upp-
fattning om en stagnation, maktlöshet och brist på inflytande som föreligger 
hos dem som inte äger. Å andra sidan sätts valfriheten i relation till en mark-
nadsrelation. Att äga är makt, och äger man kan man, likt fastighetsbolagen, 
bli ”herre över sitt hus”. 

Under de senaste åren, när vi har sålt fastigheter för att människor skall få större 
valfrihet, har ni påstått att försäljningen skulle innebära ekonomisk förlust för 
bolagen. (Noreson, M, Budgetdebatt 1994:91) 

Noreson menar ovan att själva valfriheten är det som ligger till grund för 
ombildningar, att ”människor skall få större valfrihet”. Centralt i debatten är 

— 
33 Med de borgerliga partierna avses Moderaterna, Folkpartiet (nu Liberalerna), Centerpartiet 
och Kristdemokraterna. Även Stockholmspartiet ansluter sig till stor del till samma uppfattning 
som de borgerliga partierna. 
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också påpekandet att valfrihet ska gälla alla, oavsett hur man vill välja. En 
sådan valsituation skulle i realiteten skapa problem vid ombildningar, då den 
bygger på att hela fastigheter ombildas – inte bara för de boende som så 
önskar. I en sådan process påverkas alla boende i fastigheten. 

Vi har lovat att de som så vill skall få friköpa sina lägenheter. Det finns många 
som vill, och det finns andra som inte vill. De som inte vill tänker vi inte tvinga. 
(Lagerberg, M, Budgetdebatt 1993:159) 

Valfriheten utgör en konstruktion som ligger kvar även i den senare delen av 
debatten. 

Men väldigt många vill ju hellre köpa än att vara hyresgäst som jag. Det tycker jag 
att de ska få göra. Det är det som är valfrihet. Det är ingen som tvingar någon till 
någonting. (Ankersjö, C, Budgetdebatt 2006:109) 

Dessa typer av legitimeringar utgår från att valfriheten kan gälla alla – på 
samma gång. Även de som inte väljer att ombilda. De som vill ska få köpa 
sina hyresrätter och äga dem. De som inte vill ska få slippa. Men eftersom 
ombildningar utgör ett nollsummespel, där de som förespråkar ombildnin-
gar och de som är motståndare till ombildningar inte på samma gång kan 
driva igenom sina önskningar, är det inte möjligt att tillmötesgå de olika 
sidorna samtidigt. Den situation som i teorin uppfyller båda sidors valfrihet 
samtidigt vid en ombildning, är då en hyresfastighet ombildas och där de som 
vill fortsätta hyra bor kvar som hyresgäster i bostadsrättsföreningen. Det 
innebär dock att andelen hyresgäster inte får överskrida ett visst antal av de 
totala boende. Denna typ av arrangemang medför även sociala aspekter som 
skiljer sig från att hyra från en professionell hyresvärd. 

Andra aspekter av valfrihet är att utbudet av bostäder i olika prissegment 
ska öka, och att den kommunala allmännyttan bör uppfylla detta i högre grad. 

Där är det viktigt att de kommunala bostadsbolagen fortsätter att bygga både 
billiga lägenheter och också lite dyrare lägenheter för dem som önskar det med 
kanske till och med en högre servicenivå. Vi måste helt enkelt bredda utbudet av 
hyresrätter och standarden på hyresrätter. Jag tror att ett sätt att hantera 
situationen är att öka valfriheten även inom hyresrätten. (Alvendal, M, yttranden 
2007a:38) 

Valfrihet ska tillgodoses genom att det finns både billiga bostäder och dyrare, 
med högre servicenivå. Den devis som i de bostadspolitiska målen dekla-
rerade ”goda bostäder åt alla” kan förstås som ett skifte till ”bostäder åt alla, 
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men med olika standard” där betalningsförmåga styr och hyresgästen i första 
hand framställs som kund. Resonemanget grundas i en särkoppling mellan 
behov och efterfrågan. 

”Motdiskursen” 
Valfrihetsbegreppet förekommer även i en sorts ”motdiskurs” och plockas 
upp av de som är motståndare till privatiseringar av allmännyttiga hyres-
rätter, men de tenderar att se valfriheten på ett annat sätt. Det grundas i en 
kritik av uppfattningen att den fria marknaden ska reglera bostadsmark-
naden, vilken de tillskriver sina politiska motståndare. Det skapas en rekon-
textualisering där ett begrepp med en specifik konnotation används på ett 
annat sätt än vad som ursprungligen åsyftats. Valfrihet går att betrakta som 
ett sådant begrepp. 

När det gäller omvandling till bostadsrätter är det faktiskt så, Stella, att vi säger ja 
till ombildning i ytterstaden där det finns en hög andel hyresrätter. Det har vi sagt 
hela tiden. Både Carl-Erik Skårman [M] och Hans-Göran Olsson [Fp] vet t.ex. att 
vi i Svenska bostäder har sagt ja till ombildning på södra Järva. Problemet är att 
hyresgäster där ute inte vill vara med, och människor skall väl fortfarande få ha 
sin valfrihet, som ni så starkt värnar om i andra sammanhang? (Billström, S, 
Budgetdebatt 1994:60) 

Detta utgör ett svar till en representant för Stockholmspartiet (Sp). Billström 
hänvisar till valfriheten på vad som kan uppfattas som ett närmare sarkastiskt 
sätt. När de som är motståndare till privatiseringar använder valfrihets-
begreppet så utgör det ett svar i debatten snarare än att det existerar som ett 
eget, ursprungligt, argument. Valfrihet är inte ett begrepp motståndarna till 
ombildning har antagit utifrån en ”egen” uppfattning. Istället formar man sig 
kring begreppet med utgångspunkt från de politiska motståndarnas använd-
ning av begreppet, men för att använda det i sin egen argumentation. 

Konkurrens skall det vara i alla sammanhang. Valfrihet, ropar ni. Somna inte nu, 
Carl-Erik Skårman! [M] Privatisering! Avknoppning! Nu vaknade du väl? Ja, det 
är fint med valfrihet – det är mycket vackert. Det vill vi socialdemokrater också 
ha, men vi vill ha en riktig valfrihet för alla, som Annika Billström [S] sade, inte 
bara för de välbeställda, högutbildade och talföra, som kan köpa sig privilegier i 
form av dyra bostäder i innerstaden, som kan prata sig fram i fastighetsägarnas 
privatköer. (Furumark, S, Budgetdebatt 1992:236) 

Valfrihet används återigen, men nu snarare raljant i relation till privatisering. 
Detta sker när man beskriver sin tolkning av sina politiska motståndares 
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DET LEGITIMA ÄGANDET 

värdering av begreppet, för att i nästa mening mena att även socialdemo-
kraterna förespråkar valfrihet, men då ”riktig” valfrihet. 

Svenska Bostäder, Familjebostäder och Stockholmshem har staden av bostads-
sociala skäl, därför att vi vill ha valfrihet på bostadsmarknaden, inte därför att vi 
tycker att det är kul att vara fastighetsägare. Vi jämför med andra städer ute i 
Europa, där man inte har någon allmännytta och inte har valfrihet på bostads-
marknaden, vilket vi har i väsentligt större utsträckning. (Hulth, S, Budgetdebatt 
1995:167) 

Jag tycker det är viktigt med valfrihet i bostadsmarknaden. Jag tycker att det är 
viktigt att man kan välja sin boendeform. I dag kan man om man vill ha en 
bostadsrätt gå på visning redan till helgen, men om man vill ha en hyresrätt är det 
betydligt svårare. (Kling, Mp, Budgetdebatt 2004:200) 

De som motsätter sig ombildningar (och därmed privatiseringar) använder 
valfrihetsbegreppet snarare som en replik och ett försök att vända på argu-
mentationen. Även blandade upplåtelseformer är ett uttryck som motstån-
darna mot ombildning antar, eller måste förhålla sig till, vilket skapar en 
defensiv hållning i debatten. 

Vi säger inte nej till blandade upplåtelseformer, ordförande, men vi tycker inte 
att lösningen på problemet är att avyttra allmännyttan när det råder bostadsbrist. 
Vi välkomnar förslag från er att bygga där ute, både bostadsrätter och hyresrätter 
för att balansera, men vi säger kategoriskt nej till fortsatt omvandling. (Oguzsoy, 
V, Budgetdebatt 2008:125)  

Jag tycker att det är jättebra med blandade boendeformer. Men vi kan inte stirra 
oss blinda på varenda liten del av Stockholm. (Ruwaida, Mp, Budgetdebatt 
2010:120) 

För de som motsätter sig privatiseringar i bostadsbeståndet, åtföljs ofta in-
tygandet av ett men. 

Resonemangen i debatten sammanfaller med de argument som förs fram 
i de politiska dokument som lyfter enskilda individers möjligheter med att 
ombilda sin hyresrätt till bostadsrätt. I debatten sker under 1990-talet en för-
skjutning i hur hyresgäster beskrivs och även i vad de nya förutsättningarna 
för bostadspolitiken innebär. Ramberg menar att det under 1980-talet 
formeras en uppfattning som får genomslag under 1990-talet, där hyresgäster 
allt mer betraktas som kunder, en sorts ”förstärkt individualisering” som 
speglar tidsandan (Ramberg, 2000:258). Detta speglas även i den politiska 
debatten, där länken som görs mellan konsument och konsumentmakt är 
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6. PRIVATISERING SOM INDIVIDENS MÖJLIGHET 

tydligt kopplad till utbud av varor på en marknad med kunden som mark-
nadsaktör: hon köper för att konsumera, investera eller sälja. Begreppet kund 
speglar på så sätt uppfattningen om valfrihet att konsumera (och i teorin att 
inte konsumera, även om detta inte framhålls speciellt ofta) och att välja 
mellan varor. 

Enligt dessa principer existerar bostäder på en marknad där det kon-
sumerande subjektet väljer bostad efter preferens. Trots viljan att låta kund-
beteendet och efterfrågan slå igenom i bostadspolitiken är det ändå politikerna 
som ska stå för förändringen och det är inom politiken som förändringen drivs. 
Mautner (2010:18) beskriver detta som ett utslag för en ekonomisk rationalitet, 
där det underförstådda syftet med de föreslagna förändringarna och idéerna är 
att de fungerar. Det praktiska utslaget med denna typ av rationalitet blir dock 
ett gynnande av marknadsvänliga förändringar. Det rationella anslaget ger 
att dessa typer av privatiseringar har andra drivkrafter än rent pragmatiska 
förändringar. Trots de rationella bakomliggande aspekter som Mautner 
framhåller sker legitimeringarna till största del explicit utifrån resonemang 
baserade på moraliska legitimeringar om valfrihet och kundperspektiv som 
någonting positivt och i sig självt bra, men genom kundperspektivet sker 
också en separation mellan preferens och behov. 

Vid läsning av den debatt som formas av de lokala politiker som före-
språkar ombildning, framhålls en relation mellan demokrati och ägande-
spridning, inte helt olikt de tankar som beskrivits i tidigare kapitel och som 
kom att bli politiska slagord under 1970- och 80-talen. Bös (1986:17) härleder 
relationen mellan demokrati och ägandespridning till de ekonomiska 
argument som han menar var mest utbredda under mitten av 1980-talet och 
beskriver det utifrån två dominerande strategier. Där privatisering å ena 
sidan ses som en strategi för att öka effektiviteten, och å andra sidan ses som 
en strategi för en bredare distribution av ägande. Tanken bakom denna idé 
utgår från en makt(om)fördelning där statens makt minskar till fördel för det 
enskilda ägandet. Även här är den moraliska legitimeringsstrategin fram-
trädande, där politikerna argumenterar för privatiseringar utifrån vad som 
uppfattas som rätt–fel, bra–dåligt, normalt–onormalt, naturligt–onaturligt 
med mera. Detta utgår från uppfattningar om vad som är moraliskt och 
kulturellt värdesatt (se van Leeuwen, 2008:110). Att få ”friköpa sin lägenhet” 
och att få äga den beskrivs till exempel som ”jättenaturligt” av vissa före-
språkare i debatten (se Noreson, Budgetdebatt, 1993:136). De aspekter som 
man hänvisar till i debatten som positiva för samhället härleds inte i första 
hand till att de fungerar (vilket skulle göra dem till rationaliseringar) utan till 
att de är bra för samhället och individen. Privatiseringarna passar in i en bild 
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av det ideal som förespråkas (av privatiseringsförespråkarna) med ett breddat 
ägande och med ett ökat enskilt sparande. Inneboende i den valfrihet som 
sätts i relation till den boende som konsument finns även en aspekt som berör 
en sorts frigörelse. I nästa avsnitt studeras hur det emancipatoriska framhålls 
och konstrueras, och att det även går att förstå i förhållande till makt och 
maktlöshet. 

Emancipation genom egendomsrätt 
Valfrihet, som tas upp tidigt i debatten, används fortsättningsvis genom hela 
den studerade debattens tidsperiod och lyfter individens valfrihet, det privata 
ägandet som gynnsamt för individers makt över sina liv och att brist på 
enskilt ägande också är en brist på makt. Ett sådant perspektiv blir tydligt 
under 1990-talet och framåt. Debatten färgas då av den politiska samtiden 
och ytterligare en argumentationslinje formeras. Den utgör en typ av 
jämförelse mellan den svenska bostadspolitiken och det forna östblocket. 

Ägande och makt 
Som Bergström och Boréus (2005:15) framhåller utgör inte text i sig makt, 
den snarare speglar och reproducerar makt. Texten kan därmed även ge 
uttryck för och reproducera en avsaknad av makt. I detta avsnitt kommer de 
sätt på vilka makt tar sig uttryck i debatten att lyftas fram, uttrycken kan 
förstås som ”makt över” och ”makten att få slippa”. Makt över utgör det 
uttryck som innebär att hyresgästen bör få makt över sitt boende genom att 
äga det. Makt att slippa är ett uttryck för att hyresgästen ska få slippa stå 
under politikernas makt och istället få äga sitt boende. 

I debatten sammanlänkas makt och valfrihet genom att "människor skali 
få makt och inflytande över sitt boende" och bli ...  (Nordin, Budgetdebatt, 
1998:176 ”herre över sitt boende”, vilket man blir då man äger sitt boende. 
Valfrihetspolitiken förhålls till det som uppfattas som ”den gamla betong-
politiken” (Nordin, Budgetdebatt, 1998:176). Det socialdemokratiska oppo-
sitionsborgarrådet replikerar på det inledande debattinlägget med att poäng-
tera sin egen linje för bostaden som del i välfärden. Det som då framställs är 
ett perspektiv där bostadspolitiken betraktas som central och man därför vill 
ge de allmännyttiga bostadsföretagen ett utökat ansvar. 

När vi menar att boendet bör vara en del av välfärden vill vi att våra tre allmän-
nyttiga bostadsbolag skall få ta ett ansvar för nyproduktionen, skall få ta ett aktivt 
ansvar för ombyggnaderna – och billigare ombyggnader –, bedriva en aktiv 
hyrespolitik och självfallet också bibehålla sitt sociala engagemang för att bryta 
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segregationen och genom ett antal åtgärder minska klyftorna i samhället. 
(Billström, S, Budgetdebatt, 1998:176) 

Maktperspektiv utifrån fördelningen av ansvar ger att den styrande borger-
liga majoriteten retoriskt framställer individen som den lämpligaste instan-
sen. Medan den socialdemokratiska oppositionen menar att ett större ansvar 
bör axlas av de allmännyttiga bostadsföretagen. 

Debatten i fullmäktige speglar en uppfattning där det enskilda ägandet i 
form av bostadsrätt får stå för den boendeform som innebär större egenmakt 
över bostaden. Där den verkliga makten över en bostad realiseras genom den 
privata egendomsrätten. 

Jag tycker det var intressant att du [Ekström, V] pratar om att folk i ytterstaden 
borde få mer makt över sitt boende. Men varför vägrar du dem då att köpa sina 
lägenheter? Då skulle de ju verkligen få makt över sitt boende! (Broberg, Kd, 
Budgetdebatt 2004:185) 

Folkpartiet har varit en av de mest drivande krafterna för att människor ska 
kunna få makten över sitt eget boende. Vi är för ombildning av hyresrätter till 
bostadsrätter i utsatta områden, därför att vi vet att bostadsfrågan är en mycket 
central del av integrationspolitiken. (Avci, Fp, Budgetdebatt 2006:115) 

Talarna ovan kopplar kontrollen till en makt att påverka sitt bostadsområde 
och knyter det till formen för ägande av och upplåtelseformen för bostaden. 
Även påverkansfaktorn blir större och utrymmet för att vara aktiv ökar med 
det enskilda ägandet av sin bostad. Vad som framställs som en maktkonflikt 
mellan det offentliga och det privata ägandet berörs av inte bara ägandet i sig, 
utan även politikernas inflytande över de boende som en hämmande kraft. 

Hur ska det bli blandade upplåtelseformer, när ni säger nej till att hyresgästerna 
ska få bilda bostadsrättsföreningar och ta över där det är hyresrätter, i miljon-
programsområdena, i Östberga, i Akalla, i Husby och överallt? Det frågar jag mig. 
Svaret från bland andra Annika Billström [S], har blivit: Vi ska bygga bostads-
rätter i de där områdena. Hur lång tid tar det då att uppnå blandade upplåt-
elseformer, om man ska göra det genom bostadsproduktion? Egentligen vill ni 
inte släppa makten över de boende till dem själva! Ni vill kunna sitta i bo-
stadsbolagens styrelser och besluta över människors boendemiljö, det är egent-
ligen vad det handlar om. Därför är detta en djupt ideologisk fråga – jag beklagar 
det – på hyresgästernas bekostnad. (Ljung, Fp, Budgetdebatt 2002:208) 

Citatet ovan är dock en aning tillspetsat men visar hur politikernas bestäm-
mande beskrivs som skadligt för hyresgästerna. Istället framhålls ombildnin-
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garna som ett sätt att gynna det spridda ägandet. Det åskådliggör perspektivet 
som utgår från det spridda ägandet som någonting positivt för samhället. 

Men det är också viktigt att man kan äga det för många människor kanske 
viktigaste, nämligen sin bostad. Är det någonting som har haft betydelse för 
ägandespridningen i olika länder så är det just bostaden. En mycket stor del av 
Sveriges samlade kapital är nedlagt i bostäder. Då är det viktigt att man får äga sin 
bostad – inte bara om man väljer att bo i småhus, utan även om man väljer att bo 
i ett hus som byggts på höjden, i ett flerbostadshus. (Hultåker, M, Budgetdebatt 
1994:46) 

I citatet beskrivs en uppfattning om att omfördelning av ägandet är en viktig 
demokratisk beståndsdel. Det motsatta kan då uppfattas som en inskränk-
ning av demokratin i de fall individer tvingas bo kvar i sina hyresrätter utan 
möjlighet att ombilda dem till bostadsrätter. Själva det enskilda ägandet blir 
centralt och avgörande både för individer och för samhället i stort. 

Sådana friköp innebär också en för samhället nyttig ägandespridning, och det 
ökar också det enskilda sparandet, vilket även detta är positivt. Ett samhälle mår 
bra av att förmögenhetskoncentrationen begränsas, ägandet sprids och det 
enskilda sparandet ökar. Även våra avsikter att låta hyresgästerna hos de kom-
munala bostadsbolagen få möjlighet att friköpa sina lägenheter kan ses mot 
denna bakgrund, förutom att det är en direkt anpassning till att bostads-
upplåtelserna i ökad utsträckning skall följa de boendes önskemål. (Skårman, M, 
Budgetdebatt 1991:46) 

En ombildning beskrivs av förespråkare som ett friköp medan motståndare 
till ombildningar inte sällan beskriver det som en utförsäljning. Citatet ovan 
av Skårman (1991), kommer från den budgetdebatt i kommunfullmäktige 
som fördes året innan den förändrade lagstiftning som innebar att hembud 
inom allmännyttan drevs igenom. Det vittnar om en uppfattning som utgår 
från att det föreligger en koncentration av både en offentlig förmögenhet och 
ett offentligt ägande. Den skadliga koncentrationen av förmögenhet kan 
således tolkas som en koncentration av det offentliga ägandet. 

Det som initialt beskrevs som makten att slippa, utgörs av en argumen-
tation som bygger på den enskilde hyresgästens rätt att få bestämma över sitt 
boende utan att ansvariga politiker ”lägger sig i”. 

Jag tycker att det är bra att våra hyresgäster har fått möjlighet att friköpa sina 
bostäder, om de vill. Jag tycker att det är alldeles utmärkt, ett briljant sätt att sprida 
ägandet. […] Jag kan inte se varför ett antal kommunala bolag skall stå som 
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mastodonter och bara äga och äga och äga mer och äga mer och lägga under sig 
mer och mer. För mig är det jättenaturligt att de små människorna, du och jag 
och alla vi som bor i fastigheterna, skall kunna få äga våra lägenheter. (Noreson, 
M, Budgetdebatt 1993:136) 

Mastodont beskriver en stagnerad helhet som breder ut sig och tar över, i 
motsats till dynamiska individer. Det diskursiva greppet ger ett underifrån-
perspektiv där ”de små människorna” ges möjlighet att äga sin bostad, vilket 
framställs som ”naturligt”. Det naturliga kan tolkas som en typ av mora-
liserande legitimering genom vilken det inte behövs någon vidare moti-
vering. van Leeuwen (2008:110) framhåller det problematiska med begrepp 
som naturligt, då de implicerar vad som bör uppfattas som bra eller dåligt 
men utan att det egentligen görs explicit (van Leeuwen, 2008:110). Att det är 
naturligt att äga innebär således inte att det är objektiv naturlighet, utan att 
det ligger andra motiv bakom begreppet. I sig är begreppet inte problema-
tiskt, men placerat i en politisk kontext kan det innebära att andra motiv döljs 
bakom. Vidare används moraliska legitimeringar genom att det enskilda 
ägandet konstrueras som ”bra” i bemärkelsen att det är positivt genom att 
relatera till praktiker som moraliserar dem. 

Det finns en motsättning mellan olika former av ägande. Enskild egen-
domsrätt och makt över sitt boende ses som emancipatoriskt och frigörande 
från det offentliga ägandets bojor. Ett av de vanligaste argument som före-
kommer i debatten är återigen de där individens valfrihet framhålls. Vilket 
dessutom är något som åberopas av både de som förespråkar privatiseringar 
och de som motsätter sig dem. Inom ramen för detta blir olika retoriska grepp 
genom vilka valfrihet framförs centrala att studera. 

Spöken: Östeuropa som varnande exempel 
I den kommunalpolitiska bostadsdebatt som skulle föras under 1990-talet 
utformas den argumentationslinje som främst karaktäriseras av individens 
valfrihet. En av inriktningarna i debatten relaterar till just skeendet i Östeuro-
pa i det forna östblocket, vilket sipprar in i argumentationen på olika sätt. De 
resonemang där man direkt härleder till de förändringsprocesser som skedde 
i Östeuropa framkommer i den kommunpolitiska debatten – inte i de poli-
tiska dokumenten. I de politiska dokumenten vill man istället främja ett 
mindre statligt och offentligt styrande över bostadspolitiken, där en tilltro till 
marknadskrafter och till ett ökat kommunalt självbestämmande eftersträvas. 

De omfattande förändringarna i det forna östblocket under slutet av 1980-
talet och början av 1990-talet, som ledde till dess upplösning, kan beskrivas 
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som en del av ett paradigmskifte med en växande tilltro till den privata 
marknaden ackompanjerades av en växande kritik mot en stor stat. Även om 
de förändringar som genomdrevs i det forna östblocket skiljer sig från de 
svenska kommunernas förändringsprocesser, används just östblocket som 
ett varnande exempel och som ett retoriskt grepp för att peka på vad som 
måste förändras och förnyas inom den svenska bostadspolitiken. En strategi 
är att jämföra bostadspolitiken med den politik man menar fördes i öst-
blocket under det kommunistiska styret. Bland annat genom att konstatera 
vad som inte anses ingå i förnyelsen av bostadspolitiken, det vill säga man 
beskriver hur dåligt bostadspolitiken fungerar genom att likna den vid en 
stelbent byråkrati, en härskande stat och planekonomi. Mellan åren 1990 och 
2000 förekommer det i varje budgetdebatt referenser till planekonomi, Sovjet 
eller socialism som man menar att den svenska bostadspolitiken liknar. Även 
efter 2000 förekommer dessa typer av retoriska grepp, men de blir färre (och 
inte lika rikt nyanserade). Detta kan härledas till en ”gammal” debatt där 
bostadsmarknaden ofta beskrivs som reglerad i förhållande till andra 
marknader och att det ligger till grund för den ineffektivitet som ofta 
framhålls som specifik för bostadsmarknaden och då speciellt avseende 
hyresmarknaden.34 

Överstatlighet 
Valfriheten framhålls i debatten som en motsats till de reglerade planekono-
miska systemen, utan valfrihet och med stora problem. Det forna östblockets 
tenderar att dyka upp för att bistå som exempel för speciellt borgerliga 
politikers syn på hur den svenska (hyres)bostadspolitiken är organiserad. 
Givetvis är det ett grepp för att förstärka debattörens politiska poäng. 

Jag tror att det är regleringar som föder en svart marknad, att det är regleringar 
som skapar orättvisorna och att det är regleringarna som ger valfrihet åt några få. 
Jag kan inte stödja en politik som innebär att några få skall ha valfrihet, att de som 
redan i dag har valfrihet i sitt boende skall få fortsätta med det medan de som inte 
har den möjligheten inte skall få någon valfrihet i framtiden heller. Valfriheten 
måste gälla alla. Den politik som socialdemokraterna och vänstern för innebär 
valfrihet för några få. Jag vill ha valfrihet för alla! (Mellstrand, C, Budgetdebatt 
1992:247) 

— 
34 Främst har denna debatt förts (och förs fortfarande) mellan nationalekonomer, och den 
behandlar oftast hyressättningssystemet (se till exempel Lindbeck, 1972; Andersson & 
Söderberg, 2002) där inte sällan hyresreglering och andra typer av regleringar som påverkar 
hyran kritiseras. Detta ligger dock utanför avhandlingens undersökningsområde. 

132 

https://hyresmarknaden.34


 

 

 

 

 

  
  

 
    

 
  

  

 
 
 

 
    

     
    

 

 
 

6. PRIVATISERING SOM INDIVIDENS MÖJLIGHET 

Överstatlighet och samhällen med bristande individuell valfrihet och indi-
viduella möjligheter för tankarna till politiska system där den enskilda 
individen inte hörsammas utan körs över av auktoritära politiker. Reglering 
blir snarast ett motsatsord till valfrihet utifrån Mellstrands resonemang. 
Begrepp som att regleringar ”föder” och ”skapar” innebär vidare en natur-
lighet och att processen är oundviklig. Att betrakta bostadsmarknaden från 
vad som kan förstås som ett regleringsargument mynnar ut i uppfattningen 
att valfriheten på bostadsmarknaden är begränsad. Allmännyttan specifikt 
framställs som hämmande för dess hyresgäster. Att då bo i en egenägd bostad 
bör gå att betrakta som emancipatoriskt, utan påverkan av politikers makt-
begär. Den enskilda egendomsrätten konstrueras som en avpolitiserad 
boendeform. Bostadsmarknaden som (genom)reglerad framhålls som argu-
ment för att bryta det man uppfattar som alltför hårda regleringar och 
hämmande strukturer som i följande exempel. 

Vad vi bevittnar på det reglerade bostadsområdet är en lyckligtvis svag men dock 
avspegling av hur det går i en genomreglerad ekonomi: till slut går det alltid snett. 
Det är den sneda utvecklingen som har lett till fullständig katastrof i de genom-
reglerade statsekonomierna. Det bevittnar vi alltså i liten skala på bostadsområdet 
i Sverige. Att vrida detta rätt går inte smärtfritt här, lika litet som det går smärtfritt 
att avskaffa planekonomin i Öststaterna. Vi har ett mycket stort bostadsbestånd i 
Stockholm i förhållande till befolkningens storlek. Ändå har vi brist på bostäder. 
(Strandberg, Fp, Budgetdebatt 1991:48–49) 

Att bostadsbeståndet inte matchar efterfrågan beskrivs som en konsekvens 
av regleringarna, vilket implicerar att matchningen skulle vara mer korrekt 
på en fri marknad. Beskrivningen ovan görs av bostadsmarknaden generellt, 
men det som avses är den allmännyttigt ägda delen av den. Möjligheten att 
privatisera genom ombildning kommer även att framhållas som viktigt för 
att inte glänta på dörren för regleringsekonomin. 

När bostadspolitiken beskrivs på detta rosenröda sätt, tycker jag att det fordras 
någon komplettering till protokollet. Påståendet att bostadspolitiken har bidragit 
på ett aktivt sätt till bostadsstandard och annat tycker jag är ganska an-
märkningsvärt. I tidningen Affärsvärlden beskriver man din bostadspolitik i 
allmänhet och dina kommunala bostadsbolag som du höjer över skyarna, så här: 
”Den sista planekonomin, en mardröm för folket som varje år kostar svenskarna 
100 miljoner kronor i onödan. (Söderlund, M, Budgetdebatt 1996:251) 

Bostadspolitiken beskrivs som att den kostar pengar och att den inte har 
bidragit till sociala insatser (såsom bostadsstandard). En rimlig uppfattning 
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DET LEGITIMA ÄGANDET 

utifrån det blir då att fokusera på en mer marknadsanpassad lösning för 
bostadspolitiken. 

Jag vänder mig också mot den planekonomiska syn som finns i majoritetens krav 
på att bolagen skall bygga 1200 lägenheter per år. (Falemo, C, Budgetdebatt 
1997:245) 

Falemos (1997) inlägg ovan är intressant då det i debatten nästan före-
kommer en tävlan mellan olika sidor om vilken politik som planerat, projek-
terat och byggt flest bostäder. Det utgör något av en sifferexercis och förs till 
lika del av de olika politiska blocken. I detta ingår det planering och målbilder 
för hur många bostäder som planeras. Retoriska grepp där ”planering” och 
”planekonomi” används nästintill som synonymer reser ytterligare frågor 
kring hur bostäder ska uppföras. 

Bostadsmarknaden har varit och är fortfarande en av de mest reglerade funk-
tioner vi har i vårt samhälle. Det finns stora likheter med planekonomi i det fallet. 
Vi är på väg att delvis bryta upp det, men vi är i en situation där resultatet av den 
planekonomiska situationen fortfarande gäller. Vi har märkt den effekten i 
Familjebostäder, där vi äger dels ett väldigt fint nyrenoverat område i Rinkeby, 
dels en attraktiv byggnad som heter Fältöversten, att hyrorna i Fältöversten är 
lägre än hyrorna i Rinkeby. Jag har alltid funderat varför det är så. Jo, det är den 
planekonomiska situationen som har skapats genom åren som har bidragit till 
det. (Olsson, Fp, Budgetdebatt 2000:137) 

Begreppet planekonomi används av flera borgerliga debattörer med olika 
partitillhörighet. Ovan sätts det i relation till skillnaden i hyresnivåer utifrån 
geografiska lägen (och utifrån produktionsår). Om motsatsen betraktas som 
det rimliga skulle hyrorna således vara högre i centrala lägen än i ytterstaden, 
som Rinkeby. I citaten ovan konstrueras bilden av en sorts socialistisk 
bostadspolitik som i första hand tillskrivs Socialdemokraterna. Den är tung-
rodd, centralistisk och uppbyggd kring kösystem med orättvisa hyresnivåer. 
Det som beskrivs är ett misslyckande. Genom att framställas jämte negativa 
praktiker förekommer det en moralisk de-legitimering av det befintliga 
bostadssystemet. Jämförelser med kommunistiska totalitära länder är exem-
pel som utgör en negativ symbol för bostadspolitikens funktionssätt. Seder-
mera förankras det i ett historiskt tolkningssystem för att framställa det 
negativa i den befintliga bostadspolitiken. Det utgör samtidigt en moralisk 
legitimering för vad som avses som en bra praktik och hur man menar att 
bostadspolitiken bör fungera. 
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6. PRIVATISERING SOM INDIVIDENS MÖJLIGHET 

Det saknas också variation i den arkitektoniska utformningen. Problem-
bilden kopplas å ena sidan till ett politiskt misslyckande, som å andra sidan 
för med sig ett estetiskt misslyckande. Kopplingen till bostadsområdenas 
fysiska och estetiska utformning är något jag kommer att återkomma till i 
senare kapitel. 

Det gamla mot det nya 
I utdraget nedan ges ett exempel på hur ”det gamla” framställs i bemärkelsen 
av att gå i gamla hjulspår. Istället vill man skapa en ny bostadspolitisk inrikt-
ning och komma bort från ”dessa gamla instrument” för bostadspolitiken. 

När man beskriver vad som skulle vara fel i den politik vi har i dag vänds den 
kritiken tillbaka mot den gamla politiken. Vad har Stockholm? Vi har en unikt 
hög andel hyreslägenheter jämfört med övriga Norden. Vi har en mycket stor 
andel kommunala lägenheter jämfört med andra kommuner i Sverige. Det finns 
en kommunal bostadsförmedling. Det finns en oerhört hög andel kommunalt 
ägande av mark, vilket en tidigare majoritet utnyttjade rätt mycket för att styra 
bostadsbyggandet. Alla de faktorerna finns, och ändå säger vi från båda håll att 
situationen är bekymmersam. Nyproduktionen har säckat ihop. Hyrorna upplevs 
med rätta som mycket tunga av alla vanliga stockholmare och tar en mycket hög 
andel av den disponibla inkomsten. Alla utredningar visar att segregationen
under de senaste åren har ökat. Ändå kommer det upp folk i denna talarstol och 
säger att vi skall ha mer av samma sak, mer av dessa gamla instrument, för att 
kunna rätta till politiken. Jag säger: Ni har haft övernog av alla dessa för er så kära 
politiska instrument, och trots det har ni inte lyckats med de här frågorna – med 
nyproduktionen, hyrorna och segregationen. Borde det inte stämma till efter-
tanke? Vad Stockholm och stockholmarna behöver är en ny bostadspolitik! 
(Nordin, M, Budgetdebatt 1998:182–183) 

Uppfattningen om bostadspolitiken som odynamisk och stagnerad blir ett 
(självklart) retoriskt grepp för att ge uttryck för det motsatta. Genom att 
framhålla de problem som finns i stadens bostadssituation och relatera det 
till redan beprövade åtgärder framhåller Nordin att det behövs nyskapande 
inom bostadspolitiken. Just det ”nya” bjuds genom valfrihet och dynamiska 
processer medan det gamla representeras av planer och kommunala ingrepp. 

Detta är också en klassfråga. Om allmännyttans bestånd bjuds ut och omvandlas 
till bostadsrätter innebär det att kontrollen över bostadspolitiken helt och hållet 
förflyttas från samhället till marknaden. (Sjöberg, V, Budgetdebatt 1998:185) 

Denna retorik med begrepp såsom ”klass” och som uttrycker en önskan om 
kontroll över marknaden, bemöts med argument baserade på en kritik mot 
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DET LEGITIMA ÄGANDET 

socialism. Det gör det till en föreställningsram som är svår att få genomslag 
för. På detta sätt är debatten förhållandevis ideologisk, och olika syn på 
bostaden i relation till välfärd och fördelning framhålls. 

Jag blir något förvånad när jag ser att man vill förvandla bostadspolitiken i 
Stockholm till något slags sista socialistisk bastion, där socialdemokraterna och 
naturligtvis inte minst vänsterpartiet placerar sig i särklass, även nationellt 
betraktat. Jag tycker att det är konstigt att man inte kan låta hyresgäster som vill 
köpa loss sin bostad få göra det, att man inte vill ge hyresgäster samma möjlighet 
som fastighetsbolag har. Det är konstigt att man då springer till riksdag och ropar 
på särlagstiftning, som skulle rikta sin spjutspets mot hyresgästerna i Stockholm. 
(Nordin, M, Budgetdebatt 1998:175) 

I citatet ovan är det den så kallade Stopplagen (SFS 2002:102, som imple-
menterades 2002 av en socialdemokratisk regering) som åsyftas. I sin retorik 
använder Nordin krigsmetaforer när han beskriver bostadspolitiken som den 
”sista socialistiska bastionen” och att ”rikta sin spjutspets mot”. Beskriv-
ningen att ”inte vilja ge”, i detta fall möjligheten att ombilda hyresrätter, 
framställer ansvariga politiker som missunnsamma och att de även har en 
tillgång som de undanhåller medborgarna (hyresgästerna). Metaforerna för 
tankarna till ett pågående krig eller en konflikt. Även här innebär relationen 
till negativa praktiker att det associeras som något negativt. 

Köande som symbolik 
Kösystem som fördelningsprincip för bostäder framställs i debatten som en 
symbol för stagnerade system och framhålls som omodernt och delvis 
orättvist. Nästan tjugo år efter dess fall är DDR fortfarande en liknelse som 
används i debatten, där kön får symbolisera detta system. 

Om man organiserar halva marknaden som man gjorde i DDR och den andra 
halvan som man gjorde i Västtyskland är det inte speciellt konstigt att folk som i 
ett lämmeltåg försöker ta sig över till väst. Att stå i kö länge efter en dålig produkt 
är inget som människor vill göra när man kan välja på den andra sidan. Därför 
har du ett stort problem idag på dagens hyresmarknad. (Forslund, C, Budget-
debatt 2009:144) 

Ett samhälle där man köar blir även synonymt med ett samhälle med brist – 
brist på bröd, brist på skor eller som i detta fall brist på bostäder. Forslund 
beskriver situationen som att ”stå i kö länge efter en dålig produkt är inget 
som människor vill göra när man kan välja på den andra sidan”. Bostaden 
beskrivs som en ”produkt”, och är i detta fall en ”dålig” sådan. Det är den 
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6. PRIVATISERING SOM INDIVIDENS MÖJLIGHET 

svenska bostadsmarknaden, som Forslund ämnar beskriva ovan genom att 
göra en liknelse med forna DDR. Vi förstår att han ser bostadsmarknaden 
som delad i två. Genom att beskriva den del av marknaden som han upplever 
som dålig (med köbildning till dåliga produkter) framgår det att det även 
finns en annan sida, den som vi implicit förstår är det forna Västtyskland, där 
det finns valfrihet. 

På vilket sätt bidrar ett system till integrationen som bygger på att ju längre man 
bott i Sverige och ju längre man har stått i kö, desto mer valfrihet har man i sitt 
boende. Då är det mycket mer rättvist att ge de människorna som en socialistisk 
bostadspolitik trängt in i de poststalinistiska betongkolosserna en möjlighet att 
äga sitt boende, ge dem möjlighet att satsa och investera i sitt boende. […] Du 
[Lindberg, (S)] framställer det som att bostadsmarknaden fungerade jättedåligt, 
men sedan kom era regleringar och så blev det bra. Så har det inte varit. Det var 
snarare som Östtyskland, att om man ville köpa en cykel fick man vänta i tio år. 
När man äntligen fick den fick man inte ens välja färg. Det är planekonomiska 
system som ligger bakom haveriet på bostadsmarknaden idag. (Somos, M, 
Budgetdebatt 2006: 127) 

Öststatsliknelserna förekommer även utöver begrepp som planekonomi. 
Under perioden 1990–2005, är legitimeringarna främst moraliska, snarare än 
ekonomiska och rationella. Även om de förändringar som förespråkas får 
ekonomiska effekter och/eller konsekvenser så är det inte det som utgör det 
främsta argumentet för privatiseringar. Individerna och hushållen framställs 
som offer för ett reglerat system, som bostadsmarknaden sägs utgöra. De är 
instängda i ”poststalinistiska betongkolosser” och regleringar som de måste 
befrias från. Talarna återkommer ovan till ”att stå i kö”, och ”ju längre man 
har stått i kö, desto mer valfrihet”. 

Det är klart att detta leder till en proletarisering, ingen skall få äga någonting, vi 
skall ha en egendomslös befolkning. Det kanske var en lönande strategi när det 
gäller att samla massorna till kamp och få in dem i ett massparti, men det är inte 
särskilt bra som visionärt mål för den politiska utvecklingen: ”Ju fler egen-
domslösa, desto bättre!” Nu är det inte längre fråga om ”Förenen Eder”, utan nu 
heter det: ”Förmången Eder, så att ni blir kvar i detta tillstånd”. (Hultåker, M, 
Budgetdebatt 1994:46) 

Talarna använder en socialistisk retorik, i form av ”egendomslösa” och 
”proletarisering” för att bekräfta de ståndpunkter inom vilka denna typ av 
begrepp vanligtvis inte används. Att individer innehar och äger egendom 
(eller att ha en juridisk rätt till den) är för talarna ovan centralt och även 
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bostaden blir viktig att äga. Här är det en viss typ av individ som beskrivs, 
vars egenskaper trycks tillbaka, men som genom det enskilda ägandet får sin 
orealiserade potential frigjord. 

Det går verkligen att känna en viss sympati för Veronica [V] och hennes engage-
mang för billigare och bättre bostäder. Tyvärr är det system vi har i dag, där 
bostadsbyggandet kan beskrivas som den sista sovjetstaten, det som leder till att 
vi bara får högre och högre byggkostnader istället för lägre. Det är just det 
sovjetliknande system som leder till att det är så otroligt svårt för människor med 
lägre inkomster att efterfråga någon av de nya bostäder som faktiskt byggs. 
(Edholm, Fp, Budgetdebatt 2004:182) 

Debatten är fokuserad på individernas (och hushållens) frigörelse från poli-
tikernas stelbenta system. DDR-liknelserna överlever förvånansvärt länge i 
debatten, och används för att beskriva olika delar av bostadspolitiken, även 
om de klingar av efter 2004 och är som mest frekventa under 1990-talet. 
Argumenten spänner mellan de rumsliga gestaltningarna och hur hyrorna 
förhandlas inom bruksvärdesystemet till nekandet av ombildningar för all-
männyttans hyresgäster. På så sätt blir DDR, planekonomi, Sovjet och cen-
tralplanering begrepp och synonymer för att beskriva det som man menar är 
ineffektivt och skapar köer och där resonemanget vänder sig mot just hyres-
bostadsmarknaden, som ofta får klä skott för denna typ av argumentation. 

Just planekonomi är det begrepp som används i störst utsträckning under 
denna period mellan 1990 fram till 2000. De planekonomiska liknelserna 
uttrycker ett motstånd mot vad man uppfattar som ett alltför stort och stel-
bent system med ett för omfattande politikerinflytande, vilket en stor all-
männytta uppfattas innebära. Det utgör även exempel på de legitimeringar 
som bygger på en antiauktoritär retorik, där man menar att det motstånd som 
finns mot att ombilda allmännyttiga hyresrätter omyndigförklarar hyres-
gäster. Omyndigförklarandet innebär ofta att hyresgästerna inte får ombilda 
sina hyresrätter och att ägandet begränsas. Denna typ av legitimeringar 
relaterar till det spridda ägandet som en demokratisk reform. Det sätts mot 
exempel på totalitära samhällen såsom Sovjet och Östtyskland, exempel som 
får symbolisera förmynderi, stelbenta system och ett stort offentligt ägande. 
Det privata ägandet blir utifrån denna argumentation en central demokratisk 
åtgärd, men som i den rådande bostadspolitiken frånhålls de enskilda 
individerna (som nekas att äga). På så sätt lyfts det privata ägandets relation 
till demokrati i debatten. 

Här är det inte specifikt bostadspolitiken i det forna östblocket man 
åsyftar, istället används samhällssystemet i generella termer som ett varnande 
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exempel för den svenska bostadspolitiken. van Leeuwen (2008:110) menar att 
den moraliska legitimeringen förutsätter en förförståelse för att även förstå 
de moraliska uttryck som förekommer i debatten och hur vi sedermera ska 
förväntas värdera dem. Associationen till stelbenta planekonomier är en 
moralisk legitimering som sedermera kräver en historisk förståelse för att vi 
ska förstå vad som är negativt med ett planekonomiskt system, vilket i retro-
spektiv förstås utifrån de samhällssystem som existerade i Östeuropa.  

Likt de legitimeringar av makt som förekommer i tidigare avsnitt de-
legitimeras det offentliga ägandet genom att det relateras till negativa prak-
tiker. De rationella aspekterna av legitimeringarna innebär att man pekar på 
vad som fungerar och inte fungerar. Det görs främst genom att framhålla att 
bostadsmarknaden är subventionerad, genomreglerad och plan- eller stats-
ekonomisk eller genom att beskriva den som den sista planekonomin. Dessa 
uttalanden handlar främst om hur bostadspolitiken förs, att bristen på 
bostäder och därmed köbildning skapas av regleringar. Exempel där man 
framhåller att denna typ av system inte fungerar tas till exempel från Lech 
Walesas Polen, med citat som ”inför man regleringsekonomi i Sahara, 
kommer det inom kort att uppstå brist på sand” (Strandberg, Fp, Budget-
debatt, 1991:49). I debatten beskrivs allmännyttan som ”den socialdemo-
kratiska drömmen, där det starka samhället, dvs, staten, härskar över egen-
domslösa medborgare!” (Skårman, M, Budgetdebatt, 1994:44). Att allmän-
nyttan utgör mastodonter som bara vill ”[…] äga och äga och äga mer […]” 
(Noresson, M, Budgetdebatt, 1993:136). Samt hur politiker vill styra över 
medborgarna genom att äga bostadsföretag. Bostadspolitiken i Stockholm 
beskrivs som en ”sista socialistisk bastion” (Nordin, M, Budgetdebatt, 
1998:175) där hyresgästerna kommer i kläm när de inte får ombilda sina 
hyresrätter. Rose (1994:25–27) beskriver den narrativa berättelsens vikt, inte 
bara för att konstruera vår förståelse av olika former av ägande, utan även för 
att rättfärdiga dem. Bland annat menar Rose att det handlar om preferenser 
och att vi givetvis har skiftande sådana. Men preferenser konstrueras för att 
anpassas till olika ideologiska premisser. Att tala om bostadsmarknaden som 
en planekonomi förekommer inte bara i den politiska debatten. Även (före-
trädelsevis borgerliga) debattörer beskriver den svenska bostadspolitiken 
som planekonomisk med paralleller till det forna Östeuropa. Den marknads-
liberala Tankesmedjan Timbro gav 2013 ut en skrift med titeln Bortom 
bostadssocialismen, en uppgörelse med Sveriges sista planekonomi (Eriksson 
red., 2013). Där vänder man sig mot i första hand hyressättningssystemet, 
men även andra delar av bostadspolitiken. Retoriken med de klassiska öst-
statsbegreppen förstärker debatten i de fall man vill lägga emfas på tröghet, 
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köbildning, hyresreglering och en begränsad valfrihet och det finns en be-
greppsbildning som ”den sista planekonomin” och en ”planekonomisk syn”. 

Men allt detta kan vi förstå utifrån det explicita, så vad är det då som inte 
sägs? Machin och Mayr (2012:39) framhåller strukturella motsättningar i 
språket (jfr Halliday i Machin & Mayr, 2012:39–42). Det innebär att det i 
språket finns motsatta begrepp, (ung–gammal, bra–dåligt, demokrati–dikta-
tur) men ofta uttrycks inte båda sidor av ett begrepp för att beskriva någon-
ting, utan vanligtvis är det ett av dessa begrepp som används. Dessa kan i sin 
tur antyda skillnader från de motsatta begreppen, kvaliteter som inte anges 
helt öppet. Så när Forslund (Budgetdebatt, 2005) ovan beskriver den svenska 
bostadsmarknaden som liknande den i DDR, med allt det negativa det inne-
bär, kan vi utifrån resonemanget ovan tolka det som att den bostadsmarknad 
som han ser som en bra bostadsmarknad fungerar i motsats till det han 
beskriver som DDR. Liknelsen vid det forna östblocket fungerar som en 
konstruktion där delar av bostadsmarknaden förknippas med det förgångna, 
som något omodernt. Samtidigt framhålls det motsatta implicit, en mark-
nadsstyrd bostadspolitik, som modern, fungerande, dynamisk, baserad på 
valfrihet och allt det som den ”planekonomiska bostadsmarknaden” inte är. 
Det utgör ett kraftfullt retoriskt verktyg genom att man använder en ”större 
berättelse” för att skapa förståelse för sin problembild. En effekt av liknelsen 
är bilden av att gå bakåt i tiden och därmed i utvecklingen. 

Valfrihet som moralisk legitimeringsstrategi 
I det här kapitlet har privatiseringar i huvudsak motiverats med hjälp av 
moraliska legitimeringsstrategier. Det innebär att delar av bostadspolitiken 
jämförs med praktiker som moralisera den, antingen genom att legitimera – 
eller genom att de-legitimera den. Valfrihet som ett av de vanligaste argu-
menten för privatisering av hyresrätter, återfinns under hela den tidsperiod 
som det empiriska materialet täcker: 1990–2015, men är dominerande under 
perioden 1990 till 2005. De privatiseringar som i sin tur förespråkas inom 
denna argumentationslinje som bygger på valfrihet och individens möjlighet, 
har under periodens början ännu inte tagit fart. Det gör denna del av debatten 
till en idéburen debatt som lutar sig mot moraliska legitimeringsstrategier 
och som bygger på perspektiv kring rätt och fel, bra och dåligt och stödjer sig 
mot ideologiska uppfattningar kring hur bostadspolitiken bör vara utformad. 
De moraliska legitimeringarna utgörs av jämförelser vid både positiva och 
negativa praktiker för att legitimera eller för att de-legitimera. 

140 



 

 

 
 
 

 
  

 

 

 
 

6. PRIVATISERING SOM INDIVIDENS MÖJLIGHET 

En dominerande argumentationslinje utgörs av förhållandet till det forna 
östblocket. Den kan betraktas som en del av en strategi genom att relatera 
hyresmarknadens funktionssätt till planekonomi, en bild som byggs kring 
hur den enskilda individen saknar agens och makt att bestämma över sin 
tillvaro. Detta fungerar inte främst som ett reellt hot, snarare används det 
som en retorisk hävstång för att möjliggöra de egna ståndpunkterna och även 
försvåra legitimeringar som förespråkar ett större offentligt ägande. 

Den sociala praktik som omgärdar debatten, det vill säga de ramar inom 
vilka den kommunikativa händelsen äger rum, präglas av förändringar i 
omvärlden. Förutom järnridåns fall och med den kapitalismens triumf över 
socialismen med en ökande tilltro till den marknadsliberala ekonomin, 
briserar en finanskris under 1990-talets första år. Deltagarna i debatten 
förhåller sig inte nödvändigtvis aktivt till denna sociala praktik, det vill säga 
de kan agera utan att aktivt ta dessa förändringar i beaktan i den kom-
munikativa händelsen. Med det sagt förekommer det argument som artiku-
leras i debatten och som tangerar de förändringar som skedde i Östeuropa 
runt 1989. I debatten konstrueras en idealbild kring den privatägda bostaden 
som framställs genom olika begrepp och egenskaper som just denna ägande-
form sägs framkalla. Dessa egenskaper sätts i relation till en demokratise-
ringsprocess och till inflytande och demokrati. Parallellt konstrueras hyres-
rättsformen som en upplåtelseform där individens inflytande försvåras. Den 
reglerade bostadsmarknaden framställs som skadlig då den anses begränsa 
individernas valfrihet, hämma ägandespridning och hindra en allmän för-
mögenhetsspridning. Utgångspunkten är att ett alltför stort offentligt (kom-
munalt) ägande är negativt utifrån premissen om en stelbent och odynamisk 
organisation. 

Även motståndarna till privatisering plockar upp valfrihetsbegreppet men 
använder det utifrån andra premisser och relaterar det till sociala perspektiv 
på bostaden. Men bostadens karaktär som rättighet får konkurrens av upp-
fattningen om den som en marknadsvara. Svårigheter att få genomslag för 
legitimeringar av de som förespråkar ett offentligt ägande och med argument 
som till exempel bygger på klass och genom att plocka upp valfrihets-
legitimeringar, tyder i sin tur på lyckade legitimeringsstrategier av före-
språkare för privatiseringar. 

I nästa kapitel kommer den del av debatten som stödjer sig mot en mora-
lisk legitimeringsstrategi att fördjupas. Det perspektiv som där kommer att 
lyftas är hur den bostadspolitiska debatten integreras med en debatt med 
fokus på sociala problem i stadens ytterområden, ett ökat engagemang i 
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boendet, där det ”ägda” boendet innebär att de boende engagerar sig i sin 
närmiljö. 
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7. Privatisering som lösning på sociala problem 

Det tidigare kapitlet handlar om de delar av en argumentation som utgått 
från individuella perspektiv och det här kapitlet är en fortsättning på det. Här 
fördjupas analysen av den debatt som handlar om när det privata ägandet 
föreslås bli verktyg för sociala reformer inom bostadspolitiken, verktyg som 
riktar sig till specifika grupper i samhället. Denna argumentationslinje bygger 
på att förändringar av bostadspolitiken motiveras som en del av integrations-
politiken och där fokus läggs på ett specifikt subjekt. Detta resonemang finns 
med under hela den studerade tidsperioden mellan 1990 till 2015 och för-
stärks över tid. 

Argumentationslinjen består av legitimeringar som innebär att privatise-
ringar bör genomföras som en social åtgärd i syfte att bryta segregation och 
öka valfriheten, speciellt för individer i så kallade utsatta områden, samt att 
öka den spatiala trivseln i olika ytterstadsområden. Vad gäller privatiseringar 
och förändrade ägandeformer framkommer en bild av ytterstaden där mil-
jonprogrammet, förorterna och ytterstadsområdena beskrivs och konstrue-
ras i relation till privatiseringar av det allmännyttiga bostadsbeståndet. I de 
problembilder som tas upp i debatten kring ytterstaden (för dessa områden 
beskrivs främst i termer av problem) finns det specifika teman som är åter-
kommande. Dessa teman formar underkategorier till den övergripande argu-
mentationslinjen och fokuserar på aspekter kring individens ansvar, makt, 
integration och på områdenas spatiala utformning vilket förhålls till 
bostädernas upplåtelse- och ägandeformer och slutligen till ekonomisk skuld 
och risk. Det här kapitlet utgör således en fortsättning på det föregående 
kapitlet då det bygger vidare på debatten om privatiseringarnas påverkan på 
individen men ur ett integrationsperspektiv. 

Miljonprogramsområdena i debatten 
Denna debatt utgår ofta från referenser till miljonprogrammet eller till 
miljonprogramsområdena. Miljonprogrammet var ett finansieringssystem 
med vars hjälp 100 000 bostäder årligen skulle byggas under en tioårsperiod 
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mellan 1960 och 1970,35 vilket också gjordes. Miljonprogrammet utgör 
således inte en arkitektonisk utformning vilket det ofta framställs som. En 
tredjedel av de bostäder som finansierades av miljonprogrammet utgjordes 
av det som i debatten är sinnebilden för miljonprogrammet, de stora 
höghusområdena byggda under 1960- och 70-talen, ofta i utkanten av de 
större städerna. De resterande två tredjedelarna av bostäder som finan-
sierades utgjordes av andra typer av flerbostadshus och radhus/villor. Antalet 
bostäder som planerades att byggas var egentligen inte speciellt stort jämfört 
med tidigare år då byggtakten sedan krigsslutet var hög. Det specifika för 
miljonprogrammet var kombinationen med den långa tidshorisont om tio år 
som förelåg. Det förelåg även en politisk koncensus under denna period 
avseende byggtakten (Ramberg, 2000:143). För att kunna konkurrera med 
den växande exportindustrin om arbetskraft – eller snarare för att inte kon-
kurrera med den – började man experimentera med material och byggnads-
teknik. Byggprocessen kom därmed att rationaliseras. Standardisering och 
prefabricering gjorde att byggprocessen blev enklare, vilket resulterade i en 
modernistisk arkitektonisk utformning (Hall & Vidén, 2005:303). Det kom 
att beteckna bilden av det framväxande ”miljonprogrammet”, där lägen-
heterna anses sakna en egen karaktär. Detta rationaliserade sätt att bygga på 
sågs dock som nödvändigt för att ha möjlighet att producera bra lägenheter 
med en bra standard i den omfattning som faktiskt gjordes. 

Under 1960-talet innebar den rådande bostadsbristen att allt som byggdes 
också gick att avsätta, och allmännyttans del av bostadsbeståndet växte till 
stor del tack vare miljonprogrammets lägenhetsbestånd. Bostadsbristen 
skulle under 1970-talet vändas till ett bostadsöverskott med en minskning av 
antalet unga hushåll i behov av bostad, industrins invandrade arbetskraft 
började avta och byttes istället till en nettoutvandring. De bostadsområden 
som då stod tomma, och som till största del ägdes av allmännyttan, kom att 
fyllas genom en tilltagande flyktinginvandring (Lilja, 2011:23). 

Olika aspekter som har skapat en typisk uppfattning kring de så kallade 
miljonprogrammen utgörs av de rent spatiala. Redan under denna period 
började vissa områden att betraktas som problematiska. Till en början utgick 
kritiken från rent estetiska aspekter, och områdena kritiserades för att de var 
fragmentariskt byggda rent geografiskt, vilket innebar att de kom att isoleras i 

— 
35Jag kommer i den fortsatta diskussionen att använda begreppen miljonprogram/miljon-
programsområden och ytterstaden/ytterstadsområden synonymt, trots att jag ställer mig kritisk 
till att använda benämningen för att beskriva geografiska områden i vissa specifika delar av 
staden. Att begreppen trots det används, baseras på att de används av talare i den politiska 
debatten. 
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7. PRIVATISERING SOM LÖSNING PÅ SOCIALA PROBLEM 

brist på anslutning till kollektivtrafik. Även likformigheten och det enformiga 
utförandet fick hård kritik, liksom den modernistiska arkitekturen. Senare kom 
kritiken allt mer att handla om segregation och socioekonomiska faktorer. I 
olika debatter beskrivs ofta en problematik som finns i de områden som 
betecknas som miljonprogram och som till stor del får fungera som en 
beskrivning av dessa områden. Det ska bland annat visa sig i den studerade 
fullmäktigedebatten. Tunström (2009:64) lyfter hur modernismen och de delar 
av staden som kännetecknas av den tidsepoken betraktas som någonting som 
man bör röra sig bort från. Hon beskriver vidare hur modernismens stads-
miljöer betraktas som ett undantag och en historisk parentes, eller som själva 
”orsaken till dagens problem och stadens upplösning” (Tunström, 2009:66). 
Överlag ger Tunström en mörk bild av hur miljonprogrammet framställs inom 
delar av den samtida stadsplaneringsdebatten. Återkommande är dessa 
områdens spatiala attribut och utförande som någonting som måste förändras. 
En fördjupning av denna diskurs tas upp längre fram i kapitlet. 

Då de ombildningar som genomförts främst har skett i innerstad och när-
förort blir de som inte har möjlighet eller vill ombilda hänvisade till områden 
där ombildningstakten varit låg och beståndet till största delen består av 
hyresrätter – allmännyttiga såväl som privata. Det är en förändring som 
drivits av ombildningar men även förstärkts av andra förändringar på 
bostadsmarknaden, till exempel räntepolitik, en allmän bostadsbrist och ett 
stigande prisläge generellt (Andersson & Kährik, 2015:9–11). Detta går att 
betrakta som en del av den residualisering som lyfts i avhandlingens andra 
kapitel. 

I den politiska debatten föreligger en politisk konsensus kring att det finns 
problem i förorten, ytterstaden eller i miljonprogrammen (det benämns på 
olika sätt). Däremot går åsikterna isär om hur man konkret ska lösa dessa 
problem. Vad är det då för problem som beskrivs och vad ska man göra åt dem? 
Det bör sägas att man i det empiriska materialet över tid alltid har framhållit 
miljonprogrammet som ett problem som måste åtgärdas. Redan i debatten 
1990 beskrivs förorternas miljonprogramsområden som problematiska. 

”Ägande skapar ansvar” 
I den politiska debatten framställs ägandeformen av bostaden som central, 
speciellt för de boende i ytterstaden och i miljonprogrammen, vilka beskrivs 
ha ett specifikt behov av att ombilda sina hyresrätter. Detta utgör en 
problematisering som politiker ur alla partier är överens om, även om man 
är oense om hur det ska åtgärdas. Majoriteten av politikerna är överens om 
att det behövs mer uppblandning i dessa områden, men vad uppblandning 
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DET LEGITIMA ÄGANDET 

egentligen betyder varierar. Utifrån den förda debatten kan det ibland vara 
svårt att förstå vad uppblandningen består av, då det ibland avser en större 
variation av upplåtelseformer, ibland ägandeformer och ibland en uppbland-
ning av befolkningen. Även om inställningen till privatiseringar i stort sett är 
konstant under hela debatten för de olika politiska representanterna uppvisar 
socialdemokraterna någon sorts ambivalens och förändring i sin uppfattning. 
Redan under 1990-talet är man å ena sidan positivt inställd till att genomföra 
ombildningar om de sker på de boendes villkor. Med det avser man ombild-
ningar i ytterstadsområdena och i det man kallar för miljonprogrammen. 
Exempel utgörs av Billström och Andersson: 

Jag instämmer i mycket av det Tord Bergstedt [M] säger vad gäller upplåtelse-
former, ombildning av hyresrätter till bostadsrätter och det arbete som måste 
göras beträffande boendemiljön i våra förorter. Om inte Carl-Erik Skårman har 
berättat det för dig skall jag i alla fall berätta för dig att i Svenska Bostäders styrelse 
och i de andra kommunala bostadsbolagen jobbar vi med självförvaltning, med 
omvandling från hyresrätter till bostadsrätter, utan att för den sakens skull ge 
subventioner. Att påstå att vi gör en viss sak med ena handen och något annat 
med den andra stämmer inte. Vi har jobbat fram de här förslagen. Vi har fattat 
beslut om dem i total enighet i Svenska Bostäders styrelse. Det råder inga miss-
förstånd, hoppas jag, utan det är total enighet om att jobba vidare med själv-
förvaltning och att jobba med bostadsrättsomvandling. Det är viktigt att 
kompletteringsbebygga i våra förorter, där det ensidigt finns hyresrätter, så att det 
blir radhus, parhus, villor och vad ni vill. Det är ett arbete som pågår. Jag förstår 
inte varför ni hela tiden försöker skapa något slags konflikt om detta. Det är 
enighet. Detta är jätteviktigt. Det är en del av arbetet för att göra förorterna bättre 
än vad de är i dag. Men samtidigt handlar det om de enskilda individernas 
möjligheter att också påverka sin boendemiljö. Det är också en fråga om 
människor, inte bara en fråga om ägande. Det gäller inte bara upplåtelseformer, 
utan det handlar om att vi skall ge människorna det de har rätt till, makten över 
sitt eget liv. Det är ett viktigt initiativ från vår sida att fullfölja. (Billström, S, 
Budgetdebatt 1996:206–207) 

När det gäller bostadsrätter menar jag att det är de boende själva som skall ta 
initiativet. Vi skall inte sitta här i fullmäktige och diktera villkoren och tala om att 
det skall vara bostadsrätter här eller där. Vi säger från socialdemokratiskt håll: Vi 
är beredda att satsa på bostadsrätter i Rinkeby om de boende där själva kräver 
det. Vi kommer aldrig att tvinga på folk en lösning med bostadsrätter utan 
initiativet måste komma från de boende. (Andersson, S, Budgetdebatt 1990:150) 

Ovan är exempelutdrag på hur man motiverar ombildningar med hänvisning 
till de boendes valfrihet och att det är upp till de boende att ombilda sina 
bostäder. Även om Socialdemokraterna inte driver det i debatten på samma 
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7. PRIVATISERING SOM LÖSNING PÅ SOCIALA PROBLEM 

sätt som de borgerliga politikerna, återkommer de till detta. En viktig aspekt 
som Socialdemokraterna framhåller är att initiativet till ombildningar måste 
komma från de boende själva, och att politikerna inte ska diktera riktlinjerna 
i kommunfullmäktige. Detta tas även upp i debatten under de år som föregår 
den förköpsrätt genom hembud som hyresgäster i allmännyttan får 1992. 
Dock är man motståndare till att genomföra ombildningar i innerstaden, då 
man menar att det riskerar att spä på segregationen. Ska något ske är det i 
ytterstadsområdena det ska göras förändringar. Socialdemokraterna kom-
mer under debatten att ta allt större avstånd från att genomföra ombild-
ningar. (Detta ska komma att blir tydligare i materialets andra del, under 
perioden 2006–2015.) Men det finns i den första delen av debatten en sorts 
pragmatism kring ombildningar från socialdemokratiskt håll. 

I debatten skapas för vissa grupper en villkorad relation till bostaden 
utifrån den besittningsform de bor i och även var i staden de bor. Det förut-
sätts ett engagemang i den egna bostaden och i bostadsområdet. Detta 
engagemang som att bo utgör en återkommande moralisk legitimering. 

En sak som är av stort värde i boendet och bostadspolitiken är om vi kan öka de 
boendes engagemang i sitt boende. Det kan ske på olika sätt. Det bästa sättet är 
kanske att vederbörande äger sin bostad själv – då blir det ett självklart och 
ofrånkomligt engagemang. Men även hyresgäster som engagerar sig i sitt boende 
är en stark plusfaktor. Det är en välkänd folkpartiståndpunkt att vi anser det 
önskvärt att hyresgäster som vill engagera sig i sitt boende gör det genom att bilda 
en bostadsrättsförening och köpa den fastighet som de bebor. (Strandberg, Fp, 
Budgetdebatt 1991:49) 

Jag tycker att vi i alla lägen skall välkomna engagemanget hos boende som önskar 
köpa sin bostad, oavsett var den ligger. (Olsson, Fp, Budgetdebatt 1992:213) 

Jag förstår fortfarande inte hur barn skulle gynnas av det system vi har där för-
äldrar inte ges incitament att engagera sig i sin närmiljö. Man får inte ut något av 
att investera i sin fastighet. Det försvinner i någon sorts kommunal byråkrati. 
(Somos, M, Budgetdebatt 2007:191) 

Engagemang och ansvar relateras till bostadens ägandeform, som Strandberg 
menar ger ett enskilt ägande ”ett självklart och ofrånkomligt engagemang”. 
Även om hyresgäster som engagerar sig i sitt boende ses som ”en stark 
plusfaktor” är det ändå det ägda boendet som utgör det önskvärda. Somos 
(2007) uttalande ovan beskriver hur det kommunala ägandet innebär att de 
boende saknar incitament till engagemang, vilket sedermera går ut över deras 
barn. Den ”investering” som beskrivs ovan utgör något som inte kommer 
hyresgäster till del, men det är oklart vilken typ av investering som avses. 
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Bostaden utökas till något mer än en bostad, och villkoras för vissa grupper 
som bor i hyresrätt i ytterstadens områden. 

Det ska byggas mer, men bygg inte hyresrätter där det redan finns hyresrätter. 
Vårt mål är precis samma som ert, vi vill ha fler hyresrätter också men försök 
sprida dessa så att vi får en bättre integration. Satsa inte på udda tillfälliga 
ytterstadsprojekt utan satsa pengarna på att förvandla en del av hyresrätterna i 
ytterstaden till bostadsrätter. Det bidrar till integrationen. Genom ägande tror vi 
att folk tar bättre ansvar. Det är lättare att satsa på eget företag om man äger sin 
bostad. Då behöver man kapital. Genom arbete får man självförtroende, och man 
blir mindre beroende av socialbidrag. Man kan bli bättre förebild till sina egna 
barn. (Güven, Fp, Budgetdebatt 2005:66) 

Moraliska aspekter framhålls genom att sätta boendeformerna i förhållande 
till ägande, ansvar och självförtroende hos enskilda individer. Ombildningar-
na beskrivs som en satsning som i vissa specifika områden ska generera 
positiva effekter och ett bättre självförtroende. De ska initiera en händelse-
kedja där de boende i hyresrätt går från socialbidragsberoende till egen-
företagare och blir goda förebilder för sina barn. Det ägda boendet ges en 
central roll i att förändra sociala strukturer. Bostaden framställs även som 
investeringsobjekt och kapital att disponera som säkerhet för egenföreta-
gande. Citatet ovan av Güven (2005) utgör exempel på en moralisk legiti-
mering om vad som betraktas som rätt, där ägandet blir början i en utveck-
lingskedja som innebär att individen tar ett ökat ansvar för sin livssituation. 

Per Ankersjö [C] refererade igår till Milton Friedman. Vad vänsterpartiet än säger 
har Friedman rätt i att människor tar större ansvar för sina egna pengar än för 
andras. Det räcker med att göra två studiebesök för att få det bekräftat – ett besök 
till ett hus med bostadsrätter och ett besök till ett hus med hyresrätter. Vid det 
ena besöket kommer ni sannolikt att finna en högre grad av förstörelse, 
nedklottrade trapphus och anarki i soprummet. Att ombilda hus i Stockholms 
mest nedslitna delar för alltså med sig positiva effekter för såväl bostadsområden 
som individers frihet. (Forslund, C, Budgetdebatt 2007:180) 

Jag tycker att det är mycket bättre att man ges incitament att engagera sig i sitt 
samhälle eftersom det ökar värdet för alla som bor där. Det har visat sig gång på 
gång när man har prövat detta runt om i världen att ägande skapar ansvar. Det är 
det vi försöker åstadkomma. (Somos, M, Budgetdebatt 2007:191) 

Ombildningar speciellt i ytterstaden skapar förutsättningar för en mångfald av 
boenden. Samtidigt uppmuntrar ombildningar människor till ansvar för sitt 
bostadsområde. Vi måste fortsätta att uppmuntra människor till detta. Ett om-
råde där människor bryr sig om varandra och gemensamt tar ansvar för området 
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och bostäderna innebär utveckling, och det leder till ett tryggt område. Ansvar 
och medmänsklighet är något som vi även har sett utvecklas i Järva, där 
medborgarna med det civila samhället och lokala företag gemensamt ger en 
tryggare stadsdel. Det har gett resultat. Genom att återge ansvaret och inflytande 
till invånarna och skapa goda förebilder kan utanförskap och brottslighet 
bekämpas. (Dison, Kd, Budgetdebatt 2009:138) 

Det som ovan framstår som en beskrivning av det ägda boendets positiva 
sidor utgör snarare en beskrivning av vad hyresrätten inte är, även om 
Forslund är explicit i sin bild av hyresrättsområden. Precis som i tidigare citat 
läggs positiva värderingar i den enskilt ägda boendeformen, vilken bostads-
rätten betraktas som. Samtidigt som privatiseringar genom ombildning 
legitimeras sker det även en de-legitimering av hyresrätten, speciellt den 
allmännyttiga hyresrätten. Den utgör det som den enskilt ägda bostadsrätten 
inte är. Ronald (2008:129–130) menar att denna typ av utveckling kan förstås 
som en polarisering, och utgör en del av det han beskriver som en om-
vandlingsprocess från bostad till egendom. Aspekter såsom familjeliv, säker-
het, oberoende och status knyts till bostadens ekonomiska egenskaper som 
en investering och ekonomisk tillgång. Bostadsrätten konstrueras som den 
boendeform där social sammanhållning gynnas, där trygghet skapas, där 
ansvar upprätthålls och genom vilken boende får incitament att engagera sig 
i samhället. Eftersom detta rör bostadsrätter som förespråkas att ombildas 
från hyresrätter blir motsatsen mellan dem än tydligare. Boende i hyresrätt 
ses som passiva, de underlåter att ta ansvar, hyresrättsområdena är otrygga 
och boendeformen i sig skapar inga möjligheter till en personlig karriär. 
Ronald (2008:7) betraktar det som en stigmatisering av hyresrätten, vilket är 
något den här typen av konstruktioner i den politiska debatten bidrar till. 

En paradoxal aspekt är dock att den största delen av de genomförda 
ombildningarna mellan 1992 och 2010 har gjorts, inte i stadens så kallade 
miljonprogram, utan i Stockholms innerstad och närförorter, som utgör 
socioekonomiskt välmående områden (se till exempel Stigendal & Grander, 
2012:54). Andersson med flera (2007:34) menar även att ombildningen av 
allmännytta i stadens attraktiva områden bidragit till en tilltagande resi-
dualisering, vilket innebär att resurssvaga hushåll tenderar att hänvisas till 
vissa delar av staden med vissa typer av bostäder. Dessa delar utgörs till stor 
del av allmännyttiga hyresrätter i stadens ytterområden. Medan ombild-
ningarna har inneburit att den allmännyttiga delen av bostadsbeståndet har 
minskat i innerstaden, har bostadsrättsbeståndet ökat vilket i sin tur har ökat 
segregationen av innerstaden som allt mer består av hushåll med god eko-

149 



 

   
   

 
   

   
 
    

   
   

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

  
 

   
 

    
 

 
      

   

DET LEGITIMA ÄGANDET 

nomi. Detta resultat står alltså i motsats till de ambitioner och argument som 
har framförts för att legitimera denna politik. 

Skapandet av strukturer för att underlätta det enskilt ägda, uppfattas 
som en införlivning av ansvar hos dem som äger. I uttalandena ovan utgår 
talarna från att själva bristen på enskilt ägande innebär att områden blir 
eftersatta då individer inte värnar det som de inte äger. Uppfattningen utgår 
från att ägandeformerna stimulerar specifika egenskaper. I debatten utgår 
ombildningsförespråkarna från att individer ska bo kvar i de bostäder som 
ombildas till bostadsrätter, det är själva utgångspunkten att det ska gynna 
boende som ”inte har andra möjligheter”. Det innebär att individen 
kommer att förändras när hon går från att vara hyresgäst till att bli 
bostadsrättsägare. Boendeformen blir en bidragande förutsättning för 
förändring av karaktärsdragen hos de boende. Denna individualisering av 
privatiseringarnas påverkan speglas i att det ägda boendet bidrar till hus-
hållens (och individernas) egenmakt. På så sätt ska kollektiva problem lösas 
genom åtgärder riktade till individer. 

Drömmar om innanförskap, ägande och makt  
Det är angeläget att inte förringa sociala problem såsom trångboddhet, 
kriminalitet, fattigdom, hälsoproblem och arbetslöshet som är närvarande i 
vissa av stadens ytterdelar. Dock relateras denna problematik i debatten ofta 
till (bristen av) ägande och till den egna bostaden. Vägen ut ur utanförskap 
ska underlättas med hjälp av det enskilt ägda boendet. De boende i ytter-
staden och i de områden där hyresrätten är den dominerande upplåtelse-
formen framställs som att de när en dröm om att få äga sin bostad. Det är en 
retorik som anpassas speciellt till dessa geografiska områden och bygger på 
att de boende i dessa områden är berövade någonting. 

Integrationen, som vi snart kommer in på, är ju en gammal hjärtefråga för stock-
holmspartiet, och en viktig del häri är att öka egenmakten eller valfriheten. Det 
gäller att åstadkomma ett varierat boende i ytterstaden. (Fare, Sp, Budgetdebatt 
1998:200) 

[…] ägande i kombination med ett arbete är vägen ur ett utanförskap. Det är två 
jätteviktiga ingredienser. (Alvendal, M, Budgetdebatt 2006:119) 

Vi pratar om 10 000 stockholmare. Informationsmöten som har ägt rum just i 
yttre ytterstaden lockar till sig hundratals intresserade – så många att vi har fått 
hålla extra möten på flera ställen runtomkring i staden. Många invånare har 
aldrig ens vågat tänka tanken att de ska få äga sitt boende på ett eller annat sätt. 
[…] Ni införde stopplagen och hindrade därmed aktivt många hyresgäster från 
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7. PRIVATISERING SOM LÖSNING PÅ SOCIALA PROBLEM 

att uppfylla sina drömmar. Ni har sedan dess röstat emot alla friköpserbjudanden 
i ytterstaden, till exempel i Bredäng, Dalen och Östberga. (Alvendal, M, Budget-
debatt 2007:175) 

Under Alliansens styre har också drömmen om det egna boendet kunnat för-
verkligas för många stockholmare. Områden där det förut nästan bara fanns 
hyresrätter är idag mer blandade vad gäller boendeform. En person som vill byta 
hyresrätt till bostadsrätt kan oftare idag än förr bo kvar i samma stadsdel. 
Erbjudandet om ombildning kvarstår i de delar där hyresrätten fortfarande är 
dominerande. (Slottner, Kd, Budgetdebatt 2013:93) 

Bytesordningen som beskrivs är en där man väljer bort hyresrätten till för-
mån för bostadsrätten, förändringen sker alltid i en riktning. Riktningen som 
bär mot en utökad egenmakt och drömmar om det ägda boendet. Själva 
funktionen med blandade bostadsområden är central när det är hyresrätts-
områden som diskuteras. Det mer av bostadsrätter segregerade innerstads-
området förekommer inte på samma sätt i det empiriska materialet, utan det 
tenderar att föreligga en tystnad kring dessa boendeformer. 

Det jag bekymrar mig över i er politik är att ni hårdnackat säger nej till om-
vandling till bostadsrätter i miljonprogramområdena. Människor som bor där 
vill gå vidare och äga sin bostad, vilket är det mest naturliga när man kommer 
från andra kulturer och andra länder, men ni förmenar dem den rätten. Ni tycker 
att det är ni som ska bestämma och besluta över deras liv. (Ljung, Fp, Budget-
debatt 2008:133) 

När Ljung poängterar att de som bor i miljonprogrammen ”vill gå vidare” går 
det att tolka som att de som inte äger sitt boende sitter fast, att hyresbostaden 
är att betrakta som temporal, men kan leda fram till ett fast slutmål. Det 
slutmålet förstår vi är det enskilda ägandet. Ljung (Fp, 2008) framhåller att 
politiker ”förmenar” individer att få äga medan ägande betraktas som natur-
ligt i andra kulturer och länder. 

I föregående kapitel lyfts perspektivet på hur ägandet av bostaden fram-
hålls som centralt för individen och hennes makt över sin livssituation. Som 
en specificerad del av denna argumentationslinje kring privatiseringar och 
ägande, går den här att relatera till specifika geografiska områden och till 
specifika grupper i samhället. Just bostadsrättsformen framhålls som en 
boendeform där det enskilda ägandet innebär en förändring av en social 
relation, där relationen till ens grannar (genom ombildning) förändras. 

Jag tycker det var intressant att du pratar om att folk i ytterstaden borde få mer 
makt över sitt boende. Men varför vägrar du dem då att köpa sina lägenheter? Då 
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skulle de ju verkligen få makt över sitt boende! (Broberg, Kd, Budgetdebatt 
2004:185) 

Vi måste börja förändra våra utsatta förorter. Vi måste börja ombilda för att skapa 
integration och egen makt. Vi måste bygga för tillväxt även i Rinkeby och Tensta. 
Vi kräver fler villor, fler radhus, fler bostadsrätter i de utsatta ytterförorterna och 
inte i de välbärgade. (Lind, Fp, Budgetdebatt 2005:70) 

Men sanningen är att hon [Livh (V)] har sådana skygglappar på sig när hon pratar 
om bostadsbyggande och den så kallade mångfalden. Det blir i praktiken väldigt 
ensidigt eftersom hon inte ens driver en politik för att möjliggöra för människor 
ute i miljonprogramsområdena att själva få välja. […] Varför låter du din ideo-
logiska kompass styra så till den grad att du inte vill ge människor i dessa 
områden det alternativ som du och jag och många andra har haft förmånen att 
få? (Avci, Fp, Budgetdebatt 2014:191–192) 

Det ”egna ägandet” framställs som en dröm – speciellt för invånare i ytter-
staden och boende i miljonprogram. För att möjliggöra den drömmen bör 
man arbeta för att ”uppmuntra” de boende att ombilda de allmännyttiga 
hyresrätterna i området. Men samtidigt så upplevs också vissa politikers 
motstånd till ombildningar som emancipatoriskt hämmande för de individer 
som förhindras att ombilda sina hyresrätter. 

I den argumentationslinje som varit fokus för detta kapitel blir det tydligt 
vem som i den politiska debatten konstrueras som subjekt för denna privat-
isering. Det höjs givetvis röster för att boende i innerstaden också ska få 
ombilda, då det ska gälla lika för alla, men det utvecklas aldrig en central 
argumentation kring detta över tid. Istället speglas det snarare i privat-
iseringspraktiken då de flesta ombildningar genomförs i innerstaden och 
närförorterna. Debatten däremot, handlar om ytterstaden och miljonpro-
grammen som centrala för privatiseringar och ombildningar. Den sociala 
praktiken separeras från den diskursiva. Vi förstår av debatten att det saknas 
något i ytterstaden – såsom ansvar, engagemang, omtanke, trygghet, inflyt-
ande, goda förebilder samt laglydighet. Förändrade upplåtelseformer 
beskrivas som lösningen på detta. Hyresrätten konstrueras i sin tur som 
bärare av denna problematik med en stor negativ påverkansgrad på området 
och på de boendes livschanser, och då i hög grad baserad på det icke-ägande 
som hyresrätter innebär. Hyresgästen beskrivs även sakna makten att själv 
bestämma. 

Ju mer makt som ett subjekt har inom en specifik samhällelig praktik, ju 
oftare framställs det subjektet som avsiktligt i sitt agerande och därmed också 
som någon som agerar medvetet och kan påverka sin position. Den som 
agerar i en sådan situation är en individ som kan ta beslut. Individen kon-
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7. PRIVATISERING SOM LÖSNING PÅ SOCIALA PROBLEM 

strueras som ett medvetet subjekt som kan agera utifrån sig själv och fatta 
sina egna självständiga beslut (van Leeuwen, 2008:114). De boende i 
ytterstaden, ”i dessa områden”, bör få mer makt. De boende i förorterna och 
i miljonprogrammen skapas inte sällan som en motsatsbild till denna 
beskrivning av handlingskraftiga individer. De framställs som subjekt i en 
debatt de själva inte deltar i (och heller inte i besluten). De beskrivs som 
väntandes på att någon ska möjliggöra för dem att agera och ge dem den makt 
de saknar. I debatten ges en bild av att det finns människor i förorternas 
områden som väntar på att få hjälp med att äga sin bostad eller att få hjälp 
med att ta sig ur segregationen – passiva subjekt vars möjlighet att agera inte 
ligger hos dem själva och vars valfrihet ska möjliggöras av andra. 

Integration och blandade boendeformer 
Debattens fokus på segregation utgör i huvudsak fokus på segregation av 
specifika hushåll i socioekonomiskt utsatta områden med låga inkomster. 

Annika [S] talade med stor inlevelse om miljonprogramsområdena och mot 
segregering och vad vi behöver göra. Mycket kan jag hålla med henne om. Vi 
måste få till stånd en annan bostadsstruktur i de belastade bostadsområdena, i de 
ensidiga bostadsområdena. Från centerns sida är vi dock inga motståndare till 
utan snarare förespråkare för att man skapar nya bostadsrätter på andra ställen i 
staden där det är gott om hyreslägenheter. Det är en viktig reform att genomföra. 
(Peters, C, Budgetdebatt 1995:65) 

Delar av debatten bygger på att bostadens upplåtelseform är avgörande för 
andra sociala aspekter och även i bostadsområdenas spatiala utformning. 
Privatiseringar kan bli en av lösningarna genom att blanda och variera 
bostädernas upplåtelse- och ägandeformer. Enligt debatten bör vad som 
kallas för bostadskarriär underlättas för att råda bot på boendesegregationen. 
Det sker genom att upplåtelseformer blandas med hjälp av ombildningar. 
Citatet ovan säger inget om hur ett ökat bostadsrättsbestånd i miljonprograms-
områdena ska genomföras. Vi vet inte om de vill ombilda befintliga hyresrätter 
till bostadsrätter eller om förslaget är att bygga nya bostadsrätter. Det som gör 
utdraget intressant är att det speglar en uppfattning om att en blandning av 
upplåtelseformer är bra i områden som domineras av hyresrätter. 

Annika Billström [S] tog också upp frågan om ytterstadssatsningen. Jag tycker att 
det i grunden är en bra satsning. Det behöver göras saker och ting i dessa 
segregerade bostadsområden. Jag tror att man i dessa områden måste åstad-
komma någonting som kallas bostadskarriär. Det innebär att det inte bara skall 
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finnas kommunala hyresrätter utan även bostadsrätter. Det skall även finnas 
radhus och villor, så att de människor som bor i dessa områden och som vill bo 
kvar där har möjlighet till en bostadskarriär. (Peters, C, Budgetdebatt 1995:50) 

Segregationen i vissa miljonprogramsområden har gått långt utöver vad som är 
acceptabelt. Jag tror att alla goda krafter måste samverka för att finna lösningar 
som kan förändra den negativa utvecklingen som alltför länge har fått råda och 
som egentligen började i samband med byggandet av dem. (Olsson, Fp, Budget-
debatt 1995:58) 

Citaten ovan speglar de uttryck som beskriver vad man menar att ombild-
ningarna bör syfta till. Uppfattningen är att ombildningar ska ske i socialt 
utsatta områden för att uppnå ett bestånd med blandade upplåtelseformer 
och bidra med en positiv grannskapseffekt. Det i sig legitimerar interven-
tioner i specifika områden där ett stort fokus från berörda politiker ligger på 
hur bostäderna ägs, att ägandeformerna i sin tur kan påverka den socioeko-
nomiska sammansättningen i bostadsområden och på vilka sätt det görs. 

Blandning och integration (av upplåtelseformer) ses som en angelägenhet 
för de kommunägda bostadsbolagen, där olika förslag på vilken roll de ska 
inta bland annat innebär att ge sig in på den privata bostadsmarknaden. 
Denna privatiseringsstrategi kopplas i vissa sammanhang direkt till en inte-
grationsreform. 

Omvandlingen av de kommunala bostadsföretagens lägenheter till bostadsrätter 
är också ett steg i integrationspolitiken. I utlandet är det fullkomligt naturligt att 
man äger sin bostad. Nu tar vi nästa steg i reformeringen av bostadsbolagen. Det 
är nämligen så att vi kommer att pröva för de kommunala bostadsbolagen att 
bygga både bostadsrätter, hyresrätter och ägarlägenheter. Vi kan göra det i ett och 
samma projekt, och det är det fina i kråksången. På så sätt kan vi uppnå blandade 
upplåtelseformer på en enda gång. Och det är ytterligare ett steg i köksbords-
demokratin. […] Det är demokrati, boinflytande och integration i ordens rätta 
bemärkelse. (Ljung, Fp, Budgetdebatt 2008:120) 

Här ges beskrivningar som ligger utanför den funktion som de allmännyttiga 
bostadsföretagen traditionellt sett har haft. Det vill säga att de även ska bygga 
bostadsrätter och ägarlägenheter. Det görs en tydlig koppling till integration 
och integrationspolitik där allmännyttans olika (nya) funktioner ska under-
lätta för just detta genom att reformeras. Olika ägande- och upplåtelseformer 
antas gynna integrationsprocesser i områden där integrationspolitik behövs. 
Samtidigt är det också ett förslag där det kommunägda bostadsföretaget i 
egenskap av kommunalt företag föreslås ge sig in på den privata bostads-
marknaden som producent av bostadsrätter och även ägarlägenheter. 
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Jag har avsiktligt dröjt med att ta upp den kanske mest brännande frågan, fri-
köpen. Skälet till det är naturligtvis att understryka att integration självklart är så 
mycket mer än att bara kunna äga sin lägenhet. Men med det sagt vill jag ändå 
stryka under att det är det kanske enskilt viktigaste bostadspolitiska verktyg som 
vi har för att bryta utanförskapet i Stockholms ytterstadsområden. Möjligheten 
att äga sin egen lägenhet ger en mängd fördelar ur ett integrationsperspektiv: 
sänkta boendekostnader, en fast punkt i landet, en boendekarriär i samma 
område med bibehållna sociala band, en möjlighet till en bankrelation som kan 
underlätta för företagande. Det är ekonomiskt fördelaktigt både för stad och för 
hyresgäst. (Alvendal, M, Budgetdebatt 2006:104) 

I det som betraktas som den traditionella svenska välfärdsmodellen skulle 
detta utgöra ett starkt trendbrott. Ombildningen lyfts fram av Alvendal som 
den viktigaste bostadspolitiska reformen, vilket vittnar om synen på de bo-
stadspolitiska verktyg som uppfattas som tillgängliga och hur de betraktas av 
vissa politiker. Det ger även en glimt av hur bostadens relation till välfärden 
har förändrats på ett bredare plan. Ronald (2008:100) relaterar detta till en 
”tillgångsbaserad välfärd” (asset-based welfare) där privatiseringar av bo-
städer har varit en del av en bredare kommodifieringsriktning av välfärden. 

Privatiseringar med emancipatoriska förtecken 
I och med de förändringarna i Allbolagen som skulle utmynna i Allbolagen 
SFS 2010:879, fick de allmännyttiga bostadsföretagen ett åtagande som 
innebar att de kunde användas som sociala aktörer i stadsutvecklingen. Där 
”social” får en bred betydelse och konkret förenklas av förändringarna i 
Allbolagen SFS 2010:879. I den har möjligheterna för de allmännyttiga 
bostadsföretagen att dela ut ekonomiskt överskott till sin ägare utökats, där 
en av utdelningsprinciperna innebär att värdeöverföringar får göras om 

[…] överskottet används för sådana åtgärder inom ramen för kommunens 
bostadsförsörjningsansvar som främjar integration och social sammanhållning 
eller som tillgodoser bostadsbehovet för personer för vilka kommunen har ett 
särskilt ansvar. (SFS 2010:879, § 5) 

Det som definierar vad som utgör integration och social sammanhållning 
avgörs till stor del genom praxis som till exempel att utöka variationen av 
upplåtelseformer inom ett bostadsområde som kännetecknas av ett ensidigt 
utbud av bostäder. Eller finansiera särskilda lokaler eller fritidsanläggningar 
såsom fotbollsplaner och lekplatser som mötesplatser för att främja inte-
grationen. I ett utlåtande från 2012 ger den styrande (borgerliga) majoriteten 
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en beskrivande översikt över de stadsutvecklingsprojekt och de olika del-
projekt vilka avses finansieras genom värdeöverföringar. Förutom planer på 
att finansiera byggandet av bostäder ska värdeöverföringarna enligt den 
femte paragrafen, (det vill säga utgöra åtgärder som främjar integration och 
social sammanhållning) även finansiera gatustrukturer, centrumfunktioner, 
parker, idrottsplatser och en livsmedelsbutik. De ska även finansiera ett 
”förnyelseprojekt” i Älvsjö med – förutom lägenheter – hotell, butiker, buss-
och spårvägsterminal. Ytterligare åtgärder utgörs av förskolor, bullerplank, 
småhus, strandpromenad, rivning av ett område med campingstugor samt 
”servicefunktioner”. Värdeöverföringarna från de allmännyttiga bostads-
företagen ska även finansiera en ”utbyggnad med enfamiljshus, radhus, 
parhus, och flerfamiljshus” (Utlåtande, 2012:73:8–9). Det framgår inte om 
dessa hus ska byggas i allmännyttig regi eller upplåtas med hyresrätt. Men 
vad har då detta med privatiseringar av allmännyttan att göra? I både debatt 
och i andra dokument framhålls det att försäljningarna ska avsätta pengar till 
”nyproduktion, bygga nya hyresrätter och kommunala hyresrätter” (Yttran-
den, 2007:38, Alvendal, M). De pengar som genereras vid försäljningar upp-
ges stanna i kommunens bostadspolitiska åtgärder såsom upprustningar och 
nybyggnation. Det är på så sätt de ekonomiska musklerna genereras. Att 
uppfylla det som främjar integration och social sammanhållning som det 
beskrivs i femte paragrafen i Allbolagen SFS 2010 är exempel på en rationell 
legitimering. Privatiseringar utgör där en delkomponent för att möjliggöra 
de värdeöverföringar som i sin tur ska finansiera de sociala åtgärder som 
motiveras av politiker. 

Värdeöverföringar föreslås ske då staden enligt den nya lagstiftningen ska ställa 
marknadsmässiga avkastningskrav på sina bostadsbolag och bostadsbolagen har 
en mycket stark finansiell ställning. (Utlåtande, 2012:73:9) 

De moraliska legitimeringarna som varit dominanta i debatten och som 
innebär att individer ska få möjlighet att äga sin bostad och som anses gene-
rera positiva sociala effekter, har i den bostadspolitiska retoriken allt oftare 
fått sällskap av rationella legitimeringar. Privatiseringarna måste genomföras 
för att finansiera andra delar av kommunens verksamhet, inte bara kommu-
nens direkta bostadsansvar, utan även sociala åtgärder. Det rationella riktas 
mot institutionella aktörer, medan det moraliska riktas mot individers 
agerande. 

När Boverket kartlägger vad kommunerna använder värdeöverföringarna 
till utmärker sig Stockholms stad under åren 2011–2013, då den absolut största 
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7. PRIVATISERING SOM LÖSNING PÅ SOCIALA PROBLEM 

delen av det totala antalet värdeöverföringar i Sverige gjordes i Stock-
holmsbolagen (Boverket, 2016a:24). I Boverkets kartläggning över 2013 års 
värdeöverföringar från de allmännyttiga bostadsföretagen lyfts det fram att 
man i Stockholms stad planerar att även allmännyttan ska bygga bostadsrätter 
i områden med en hög andel hyresrätter och att markberedningen för detta ska 
finansieras av de allmännyttiga bostadsföretagen (se till exempel Boverket, 
2015:23). Det grundar sig i uppfattningen om de blandade upplåtelseformerna 
som en social åtgärd, och i områden med för stor andel hyresrätter blir det 
allmännyttans uppgift att finansiera byggandet av bostadsrätter. 

Detta innebär att olika kommuner kan använda sin allmännytta på ett 
självständigt sätt. Varpå förändringarna blir beroende av den politiska majo-
riteters förda bostadspolitik och kan innebära en nationell fragmentering av 
allmännyttans funktionssätt. 

Mångfald! Men av vad? 
Den här typen av uppfattningar, som utgår från att sociala problem kan 
avhjälpas genom förändrade former av ägande inom bostadsbeståndet, är 
återkommande i materialet och mångfald framhålls som viktigt, men an-
vändningen av mångfald som begrepp gör att gränserna för det vidgas. I och 
med den varierande användningen kan det ibland vara svårt att förstå vad 
som avses med mångfald i debatten. Å ena sidan går det att tolka mångfald 
som en mångfald av individer i form av bakgrund, erfarenheter och kultur. 
Det går även att tolka mångfaldsbegreppet som en mångfald av upplåtelse-
former och ägandeformer. 

I debatten blandas begreppen boende- och bostadssegregation, vars be-
tydelse används om vartannat. Boendesegregation betecknar, mycket förenk-
lat, att individer ur olika samhällsgrupper bor rumsligt separerade från 
varandra medan bostadssegregation betecknar områden som uteslutande 
består av vissa typer av bostäder och upplåtelseformer (se Wimark, 2018:7). 

Centerpartiet vill att stockholmarna ska få möjlighet att äga sitt boende. Vi tycker 
att detta är extra viktigt i ytterstaden. Men vi anser också att man inte kan ha olika 
regler för olika delar av staden. Därför ska alla ha samma möjlighet. Däremot 
tycker jag att man kan göra extra satsningar på att marknadsföra detta i områden 
som skulle må extra bra av att ha flera bostadsrätter, där det skulle leda till just 
större mångfald. (Ankersjö, C, Budgetdebatt 2006:109) 

Nej till ombildningar i miljonprogramsområden innebär faktiskt att vi inte får 
den mångfacettering och inte den attraktionskraft hos varje enskilt bostads-
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område som vi bör ha och som vi önskar. Det finns väl ingen anledning till att 
bara ha en upplåtelseform. (Larsson, M, Budgetdebatt 2008:126) 

Centerpartiet anser att hyresrätten och möjligheten att hyra en hyresrätt är viktig 
på en bostadsmarknad med mångfald. […] Hyresrätten innebär ett flexibelt 
boende för många människor som inte har möjlighet att eller vill äga sitt boende. 
Med en flexibel arbetsmarknad där människor ofta flyttar beroende på arbete är 
det hämmande för en tillväxtort om det saknas ett snabbt och tillgängligt boende. 
Tillväxt kräver rörlighet, och då är hyresrätter bra. (Forslund, C, Budgetdebatt 
2008:123) 

Ensidigheten relateras även till mångfacettering och attraktionskraft i bo-
stadsområdena, vilket sjunker om det bara finns en sorts upplåtelseform. I 
den bostadspolitiska debatten används mångfald på olika sätt. I citaten ovan 
utgår talarna från mångfald av upplåtelseformer, och från segregationen i 
första hand som en bostadssegregation, där det i detta fall är upplåtelseform-
erna som betraktas som ensidiga i specifika områden. Hyresrätten beskrivs 
som ett flexibelt boende och som en del av en flexibel och rörlig bostads- och 
arbetsmarknad. 

Flera gånger har du [Billström, S] upprepat att satsningen på ytterstadsområdena 
inte får bli en kosmetisk åtgärd. Vi från stockholmspartiet vill gärna veta hur du 
ser på detta. Ni har ju ändå under gårdagen upprepade gånger talat om att man 
måste motverka segregationen, men ändå säger ni nej till utförsäljning av
hyresrätter i just ytterstaden. Är inte det ett utmärkt sätt att motverka segregation, 
att få blandade upplåtelseformer. (Fare, Sp, Budgetdebatt 1994:59) 

Det är mångfaldens Stockholm som efterfrågar mångfaldens bostadsbyggande. 
Det är den politiken som vår majoritet driver. Det är en politik för ett ökat 
bostadsbyggande och en politik för en mångfald i bostadsbyggandet. (Nordin, M, 
Budgetdebatt 2000:112) 

Vikten av ombildning i ytterstaden går inte att överskatta. Vi har alltså områden 
som vi ser som väldigt homogena. Vi måste få fler upplåtelseformer i vissa delar 
av staden. Vissa delar har väldigt mycket kommunala hyresrätter, och det vore 
bra om fler bostadsrättsföreningar fick möjlighet att ombilda. (Larsson, M, 
Budgetdebatt 2008:124) 

Mångfaldsbegreppen betecknar en bostadsmarknad med en mångfald av 
upplåtelse- och även ägandeformer. Det är en blandning av boende- och bo-
stadssegregation, två skilda och i sig övergripande begrepp men vars be-
tydelse ändå används omväxlande i debatten. Det förmedlas en tvetydig bild 
där mångfald används avseende upplåtelseform, samtidigt som det också 
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7. PRIVATISERING SOM LÖSNING PÅ SOCIALA PROBLEM 

betecknar en beskrivning av en mångfald av hushåll som ska ta del av bo-
stadsbyggandet. 

Det är vissa typer av segregation som berörs. Vad som passerar obemärkt 
är segregation i socioekonomiskt välbärgade områden, något som inte berörs 
så pass att det skapas en ihållande debatt kring det. Här skulle man kunna ta 
ett grepp om de ombildningar som har genomförts i innerstaden och när-
förorterna till Stockholm, vilket är de områden där lejonparten av ombild-
ningar har skett (se Andersson & Turner, 2014). Där har hyresrätten (och 
speciellt den allmännyttiga hyresrätten) begränsats som upplåtelseform i 
många områden, vilket har bidragit till en annan typ av boendesegregering. 

Hur ska man uppnå blandade upplåtelseformer i de så kallade utsatta områdena 
eller i de allra yttersta av Stockholms ytterstadsdelar? Jo, man ska bygga 
bostadsrätter, säger ni. Hur i halva fridens namn ska man komma i kapp en sådan 
total dominans av hyresrätter i allmännyttans regi i dessa stadsdelar om man ska 
bygga bostadsrätter? Det går inte. Alltså måste man använda omvandling av 
hyresrätter till bostadsrätter. Men det går ni emot, för att ni ser att er egen 
maktbas då minskar. Det är tyvärr också ett exempel, som jag ser det, på 
maktfullkomlighet. (Ljung, Fp, Budgetdebatt 2005:86) 

Majoriteten vill att de tre kommunala bostadsbolagen ska bygga i de områden där 
det finns en övervikt av bostadsrätter. Varför då inte även göra det omvända, 
nämligen bygga bostadsrätter där det idag är en övervikt av hyresrätter? Det är 
väl då även rimligt att öka andelen bostadsrätter i dessa områden genom att de 
boende får friköpa sina hyresrätter och ombilda dessa till bostadsrätter. 
(Gustavsson, M, Budgetdebatt 2014:195) 

Det viktiga är inte nödvändigtvis att det skapas fler bostäder, utan att det sker 
en uppblandning av olika upplåtelseformer. Vad det ska tillföra områdena är 
inte alltid helt tydligt. Ofta föreligger det en önskan hos politikerna att själva 
ägandet ska innebära en ekonomisk möjlighet för de boende.  

Mångfald kommer in i det empiriska materialet runt år 2000. I Norstedts 
svenska ordbok beskrivs mångfald som ett ”stort och varierat antal […] i 
självständig användning som pol. honnörsord”. Begreppet används även 
(ofta i positiv bemärkelse) inom migrationsdebatten för att beteckna en 
mångfald av människor med olika bakgrund. Då begreppet i sig ofta upp-
fattas som positivt laddat blir det rimligt att byta ut ett kontroversiellt 
begrepp (såsom privatisering) mot ett sådant. I Nya Moderaternas grafiska 
profil från 2006 finns det en ordlista över vilka begrepp som bör användas 
och vilka som bör undvikas i deras kommunikation utåt. Där ska priva-
tisering ersättas med mångfald. Denna typ av medveten strategi användes 
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även av New Labour i Storbritannien under 1990-talet (Fairclough, 2000:1– 
20). Förnyelsen av partiet innebar även att begreppsapparaten arbetades om. 
Från att tidigare betecknats som Labour bytte man istället namn till New 
Labour (jfr Moderaternas byte till Nya Moderaterna). En stor del av om-
vandlingen har skett genom omfattande och genomtänkta semantiska 
förändringar i hur partiet kom att framställas i tal och hur samhällsproblem 
beskrivs. En möjlig anledning till att använda just begreppet mångfald är att 
det inte framstår som lika kontroversiellt som privatisering och för att fylla 
begreppet med en positiv konnotation. 

Det spatiala rummets frigörande potential 
Bland de borgerliga politikerna finns det i debatten en konsekvens i argu-
mentationen som förespråkare för ombildningar. Vissa menar att det skapas 
en orättvis situation för boende i innerstaden om man endast tillåter boende 
i ytterstaden att ombilda till bostadsrätter – samma villkor, menar några 
borgerliga politiker i budgetdebatten, måste gälla för alla (se t.ex. Hultåker 
(M), 1990:157; Noreson (M), 1990:166). De legitimeringar som används 
grundar sig i vad det privata ägandet kan och kommer att bidra med och att 
det är en faktor för att förändra ekonomiskt utsatta individers situation. 
Ägande skapar ansvar, det antas även frigöra vissa egenskaper som i debatten 
ses som centrala för dem som bor i vad som betecknas som belastade och 
ensidiga områden. Ensidighet innebär områden där allmännyttan geografiskt 
äger stora delar av bostadsbeståndet, men ensidighet går också att förstå som 
att man i debatten menar en sorts arkitektonisk utformning. Den moder-
nistiska arkitekturen som karaktäriserar många av ytterstadens bostads-
områden lyfts i delar av debatten fram som en negativ faktor. De förändringar 
som förespråkas avser nästan undantagsvis att områden som till stor del 
består av allmännyttiga hyresrätter ska blandas upp med bostadsrätter. Det 
är inte bara de socioekonomiska aspekterna som ses som centrala och bör 
åtgärdas, även områdenas estetiska aspekter antas gynnas av att hyresrätter 
ombildades till bostadsrätter. 

Vid det här laget är det tydligt att debatten kring privatiseringar av all-
männyttan har ett fokus på specifika områden utifrån områdenas socio-
ekonomiska karaktär. Men i debatten framhålls även dessa områdens spatiala 
attribut och utförande som problematiska. Den spatiala dimensionen får en 
central plats i debatten för hur bilden av miljonprogrammet konstrueras. 

Herr ordförande! Rinkeby och Tensta byggdes i ett läge när socialdemokraterna 
hade regerat i 20 år, ostört och oavbrutet, och hade skapat en bostadsbrist som 
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7. PRIVATISERING SOM LÖSNING PÅ SOCIALA PROBLEM 

gjorde att det endast var produktionen av bostäder inom det mycket utpräglade 
socialdemokratiska centralplaneringssystemet som stod till buds att färdigställa. 
Så Tensta och Rinkeby är resultat av en dålig socialdemokratisk bostadspolitik 
både när det gäller kvantitet och när det gäller kvalitet. Det är helt och hållet ett 
resultat av det bostadspolitiska tänkande under efterkrigstiden som socialdemo-
kraterna har stått för. Utan individuella variationer och utan valfrihet, det är 
inskriptionen på denna manifesterade socialdemokratiska bostadspolitik. 
(Skårman, M, Budgetdebatt 1994:77) 

Vi ska inte upprepa de misstag som våra tidigare kolleger gjorde som byggde 
miljonprogrammen. Vi ska bygga snyggt och bra. Det betyder att stenstadens 
miljö utvecklas och att vi förnyar city på ett varsamt sätt i ett helhetsperspektiv 
med god arkitektur. Det innebär bättre stadsmiljö och fler bostäder. När vi bygger 
nu har vi chansen att bygga bra och rätta till tidigare misstag. (Ljung, Fp, 
Budgetdebatt 2013:90) 

Denna typ av resonemang fungerar i förlängningen som en sorts legitime-
ringsgrund för olika typer av sociala förändringar i den byggda miljön. 
Tunström (2009) framhåller att det har skapats ett ideal där stenstaden/kvar-
tersstaden står som förebild för den samtida utformningen för byggande och 
stadskonstruktion. Det innebär ett motstånd och ett ställningstagande mot 
en modernistisk utformning av staden där bland annat vissa miljonpro-
gramsområden återfinns (se Tunström, 2009:162). Stenstaden, eller kvarters-
staden, bygger på ett annat ideal än det modernistiska och ”storskaliga” där 
det finns en idé om att vi genom att plocka upp idéer från tiden för denna typ 
av arkitektonisk utformning kan göra staden än bättre och åtgärda de misstag 
som gjorts i och med miljonprogrammets utformning. Den här typen av 
ambition för den fysiska utformningen av bostadsområden innebär inte i sig 
att det genomförs privatiseringar av bostäder. Däremot kopplas det i 
debatten samman på olika sätt. Missnöjet består i den spatiala likformig-
heten, som i sin tur har skapats av en bostadspolitik med en stark centra-
lisering, och här används ofta miljonprogrammet som exempel. 

Nu är det dags att visa upp hur det går att fylla Tensta och andra liknande 
områden med en större variation av både boende och verksamheter. Tenstas 
bostadshus har ett homogent uttryck, mycket ser likadant ut, lägenheterna är 
ungefär lika stora och planerade på samma sätt. (Börjesson, S, Budgetdebatt 
2004:178) 

Även bland de politiker som inte förespråkar privatiseringar finns det lik-
nande uppfattningar om att den arkitektoniska monotonin och likriktningen 
av upplåtelseformer i de specifika förortsområdena (i detta fall Tensta och 
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”andra liknande områden”) bör åtgärdas. I detta exempel är det inte specifikt 
privatiseringar man åsyftar, men uppfattningen att denna typ av problem ska 
åtgärdas med blandade upplåtelseformer (”större variation av boende”) blir 
bidragande till samma diskurs som framhåller att det bör åtgärdas genom 
olika typer av privatiseringar. 

Att upprepat beskriva miljonprogrammen på vissa specifika sätt skapar en 
förståelsegrund och kan fungera som ett narrativ som möjliggör förändring 
och utgör därmed en viktig del i politikernas konstruktion av problembilden. I 
debatten kring miljonprogrammen i bemärkelsen ”utsatta områden” 
associeras den spatiala miljön till upplåtelse- och ägandeformer. En del av 
debatten från 2015 kan exemplifiera en typ av politisk konsensus där man är 
oense kring hur man ska tackla problem, men ense kring att ”kvaliteten på 
själva områdena är låg” och om att man inte ska skapa nya miljonpro-
gramsområden. 

Men det som är problemet är oftast inte kvaliteten på själva bostaden utan 
kvaliteten på området, och det är där vi skiljer oss åt. Där vill vi se blandad 
bebyggelse med blandade former av boenden och där vi ser att människor med 
olika bakgrund ska kunna bo i samma områden vill ni bygga Stockholmshus i 
redan segregerade områden där det kanske behövs mer av någon annan typ av 
boenden. […] Det är det som är problemet med miljonprogramsområdena att 
kvaliteten på själva områdena  är låg, inte att kvaliteten på bostäderna är låg. 
(Forssell, Fp, Budgetdebatt 2015:30) 

[…] 

I miljonprogrammen händer det väldigt mycket nu, och vi tillför andra typer av 
kvaliteter än bara bostäder eller enkla typer av bostäder. Det är ett gemensamt 
arbete vi har att höja kvaliteten på också befintliga miljonprogramsområden och 
inte skapa nya sådana. Detta är vi fullt medvetna om. (Obermüller, Mp, Budget-
debatt 2015:30) 

Sammantaget konstrueras en samstämmig beskrivning av problembilden av 
miljonprogrammet, där man är överens om de rent estetiska aspekterna, 
såsom likformighet. 

Det finns 5 500 kommunala hyrestreor som alla ser likadana ut i Rinkeby. Vad 
tänker du göra åt det, Mehdi [V]? (Söderlund, M, Budgetdebatt 2005:91) 

I den politiska debatten kopplas alltså bostadsområdenas spatiala utformning 
till bostadspolitiska misslyckanden, de storskaliga miljonprogramsområdena 
får stå som varnande exempel på den förda bostadspolitiken. Olika förslag på 
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sätt att motverka detta ges, och de kopplas till olika former av ägande och till 
hur olika aktörer på bostadsmarknaden kan ges inflytande och därmed 
förbättra spatiala och sociala faktorer i specifika bostadsområden. I debatten 
förekommer den här typen av beskrivningar redan tidigt i materialet. Den 
fungerar då som en sorts problembeskrivning och som ett sätt att accentuera 
de problem man menar föreligger, vilka på olika sätt behöver lösas. Ofta 
grundas detta i moraliska legitimeringar. I den senare delen av debatten kom-
mer man att rationalisera konkreta förändringar både inom bostadspolitiken 
och kring ägandeformer och spatial ombyggnad. Det grundläggande 
problem som förs fram i den politiska debatten är den segregation som före-
ligger i olika förortsområden. 

I 60- och 70-talsområdena från miljonprogramstiden finns det stora behov av att 
söka skapa trivsel och gemenskap i dessa bostadsområden som blivit kännetecken 
för segregation. Här har bolagen uppgifter för flera år framåt. Byggande behöver 
de inte satsa på – det kan den privata sfären sköta den här gången. Däremot borde 
de ägna sig åt förvaltning i ordets bästa mening. (Olsson, Fp, Budgetdebatt 
1995:44) 

Det föreligger en otrivsamhet i miljonprogramsområdena och den här 
gången ska den ”privata sfären” sköta byggandet. Även det offentliga fram-
ställs som en viktig aktör, men främst för förvaltning. När det uttrycks som 
”den här gången” går det att förstå som en anspelning på ett tidigare miss-
lyckande, som det allmännas byggande av miljonprogrammen ofta anses 
vara. Uttalandet visar också hur tilltron till de privata aktörerna för vissa 
praktiker överstiger den till de offentliga aktörerna. Andersson (2006:797) 
menar att även om åtgärder i den fysiska miljön (vilket även inkluderar 
ombildningar) kan ha en positiv social påverkan på områden, är det viktigt 
att inte uppfatta dessa som universella lösningar. Att lägga fokus på den 
byggda miljön kan ses som en del i vad som kan kallas för emancipatory city-
diskursen. Franzén och Sandstedt (1993) för ett resonemang kring för-
hållandet mellan makro- och mikroförhållanden i svenska bostadsområden. 
De menar att det kan ”föreligga en viss överensstämmelse mellan en given 
fysisk form – i det här fallet grannskapsenheten – och sociala förhållanden av 
mikrokaraktär” (1993:271). Detta förhållande, menar Franzén och Sandstedt, 
är inte kausalt. Det innebär att det ”sociala inte kan betraktas som orsakat av 
det fysiska eller omvänt” (1993:271). Även om dessa mikroförhållanden 
existerar i en viss fysisk form så kan de även existera i en annan fysisk form.  
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Privatisering som social reform 
I det här kapitlet har delar av den debatten som handlar om ombildningar 
och som genomgående har fokuserat på stadens ytter- och miljonprograms-
områden lyfts – där privatiseringarna konstrueras som en del av en social 
reform. Det gäller geografiska områden som domineras av hyresrätter och då 
speciellt av allmännyttiga hyresrätter. De argumentationslinjer som beskrivs 
i tidigare kapitel och som berör individuellt ansvar och valfrihet kompletteras 
med ett perspektiv som inkluderar sociala aspekter, såsom integration och 
bostaden som ett verktyg för hushåll att ta sig ur socioekonomisk utsatthet. 
Den huvudsakliga strategin för att legitimera privatiseringarna är i princip en 
fortsättning på de legitimeringsstrategier som byggts av de argumentationer 
som beskrivs i föregående kapitel. Det som tillkommer är att fokus riktas mot 
specifika bostadsområden. 

Det finns en sorts rationalisering som ges uttryck för i delar av debatten 
som utgör beskrivningar av vad det innebär att engagera sig i en privatise-
ringspraktik. Rationaliseringarna innebär även att utfästelser av en framtida 
utveckling görs. Samtidigt är debatten starkt moralisk där man menar att 
denna praktik är bra (om inte nödvändig) för att skapa ansvar och engage-
mang. Det som avses med engagemang är det som ett ökat enskilt ägande 
anses initiera. Ett engagemang som är betingat en viss typ av boendeform. De 
boende i enskilt ägda boendeformer beskrivs som aktiva subjekt, medan 
hyresgäster både uttalat och implicit framhålls som passiva. Själva ombild-
ningen blir här ett bevis på engagemang, för dem som fortsättningsvis bor i 
hyresrätt blir engagemanget centralt och själva boendet i sig kräver en pre-
station. Engagemanget sätts på så sätt i relation till bostadens upplåtelse- och 
ägandeform. Att framhålla engagemang i sitt bostadsområde och i sitt boen-
de utgör någonting som är positivt betingat, men blir i detta fall en legi-
timering för en praktik med ideologiska utgångspunkter. ”[A]tt ta ett större 
ansvar för sitt bostadsområde” utgör en moralisk legitimering som vägleds 
av vad som betraktas som en ”bra” och ”positiv” praktik, som också har 
kommit att betyda ett större privat ägande på bekostnad av det offentliga. 
Detta inkluderar även en individualisering av bostadsansvar och som ett sätt 
att förändra stadsrummet. 

Men det som i debatten framhålls som en socialpolitik, genom ett större 
ägande av bostäder hos socialt utsatta grupper, har i praktiken snarare 
inneburit fördelar för andra grupper i samhället. Ett vanligt argument i 
debatten är att områden i ytterstaden ska förändras och förbättras genom 
ombildningar och privatiseringar. I praktiken har en mindre del av den totala 

164 



 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

7. PRIVATISERING SOM LÖSNING PÅ SOCIALA PROBLEM 

andelen ombildningar skett i dessa områden. Istället är det i de mer väl-
beställda delarna av staden som ombildningar har genomförts. Det skulle gå 
att hävda att den ombildning som har skett i innerstad och närförort har 
burits upp av en diskurs där helt andra subjekt har framställts som motiv för 
ombildningarna. Detta innebär att de subjekt som de facto har ombildat sina 
hyresrätter i praktiken saknas i de legitimeringar som förekommer i debatten. 
Det råder en tystnad kring dessa. 

Då det privata ägandet legitimeras som lösning på sociala problem i socialt 
utsatta områden blir det rimligt att även lyfta skuldperspektiv och vad det 
innebär när bostäder går från att vara hyresrätter till att bli bostadsrätter. 
Speciellt när det riktas till grupper i områden med en hög socioekonomisk 
utsatthet. Denna typ av finansialiseringsinriktning innebär att enskilda 
hushåll tar ett allt större finansiellt ansvar och därmed även en allt större risk 
och att bostadsansvaret individualiseras allt mer. Det innebär även en makt-
aspekt där privata aktörer ges ett allt större inflytande i stadsrummet när de 
köper hyresfastigheter eller när de lånar ut kapital till hushåll och bostads-
rättsföreningar. 

I det resonemang som lyfts i detta kapitel finns det en förståelse och 
uppfattning som grundar sig i hur specifika bostadsområden ska vara utfor-
made. Både gällande upplåtelse- och ägandeformer. Det framkommer även 
en tilltro till olika ägandeformers påverkanskraft och orsakssamband till 
sociala och spatiala faktorer. Detta gäller särskilt de privatiseringar som före-
språkas i ytterstaden eller i det segregerade miljonprogrammet. Detta kapitel, 
och det föregående kapitel 6, har baserats på de legitimeringar som bygger på 
främst moraliska legitimeringsstrategier. I nästa kapitel lyfts hur debatten går 
från en ideologisk inramning till att allt mer beskriva en konkret strategi för 
att privatisera allmännyttans hyresrätter och konstruktionen av individen 
som konsument av bostaden. Idéerna som förs fram i debatten ska därmed 
komma att ackompanjeras av en praktik vari ägandet av bostäder konkret 
understöds. I och med detta kompletteras de moraliska legitimeringarna med 
rationella legitimeringsstrategier. 
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8. Konstruktionen av en bostadskonsument 

Det här kapitlet bygger vidare på ett individuellt perspektiv, i bemärkelsen att 
individen som subjekt är det centrala i debatten – men med fokus på en mer 
rationell legitimeringsstrategi. Privatiseringarna får även en allt större plats i 
debatten och legitimeringarna av dem ändrar karaktär. Den tidsram som 
rationella legitimeringar kan förhållas till är i huvudsak från år 2005 till 2015. 

Nya strategier för att privatisera växer fram 
Det landskap som omger den här argumentationslinjen är format av olika 
nationella bostadspolitiska förändringar som kan te sig som tekniska eller 
endast juridiska. De avgörs till exempel av att tillståndskravet i stopplagen 
från 2002 hävs 2007 och de bostadspolitiska målen förändras genom att 
bostadskonsumenten lyfts fram i större omfattning. Senare under perioden, 
2011, kommer även den nya Allbolagen SFS 2010:879 att implementeras. På 
kommunal nivå initierade man 2007 den lokala kampanjen Bilda Bostad ur 
uppfattningen hos de ansvariga politikerna i kommunen att hyresrätter i 
stadens yttre delar ombildats i för liten utsträckning. Syftet med Bilda Bostad 
var att informera och hjälpa boende i allmännyttiga hyresrätter att ombilda 
till bostadsrätt. Kampanjen riktade sig specifikt till boende i ytterstaden36 där 
man menade att bostadsbeståndet ensidigt bestod av allmännyttiga hyres-
rätter och där ombildningstakten varit låg. Ombildning sågs därmed som ett 
sätt att öka andelen bostadsrätter i dessa områden. 2014 lades kampanjen ner 
av den nya tillträdande politiska majoriteten. Nedan kommer kampanjens 
material att analyseras jämte den kommunpolitiska debatten. 

Kampanjen ”Bilda bostad” 
Genom kampanjen Bilda Bostad riktade man sig till enskilda hyresgäster och 
hushåll och materialet utgjordes av broschyrer med information på lätt 
svenska och på engelska. Informationsmaterialet fanns under den aktuella 
perioden även för nedladdning från kampanjens webbplats på arabiska, 
turkiska, persiska, somaliska och spanska. Den visuella utformningen av en 
— 
36 Innerstaden och utvalda närförortsområden var undantagna denna kampanj. 
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av broschyrernas framsida (den broschyr som beskriver vad en ombildning 
är och hur den går till) ger ett trevåningshus i klassisk funkisstil. På en av 
balkongerna har man ritat dit en parabolantenn, och ett träd är inritat fram-
för huset. Det arkitektoniska bildspråk som avbildas i materialet skiljer sig 
dock från sinnebilden av ytterstadens utformning av storskaliga lägenhets-
hus. Texten på framsidan lyder ”Bilda Bostad, från hyresrätt till bostadsrätt. 
Ditt eget boende, ditt eget val.” I det högra hörnet på framsidan finns Stock-
holms stads emblem (som var avsändare till kampanjen). Den uttalade ambi-
tionen med kampanjen var att den skulle rikta sig till hushåll som uppfattades 
som ovetandes om andra upplåtelseformer än hyresrätten. 

Trots att Bilda Bostad hade sitt eget material och initierades under en 
period då flertalet ombildningar också genomfördes så beskrivs denna 
kampanj lite i budgetdebatten. När den berörs är det främst av de politiker 
som är motståndare till den. Den kritiseras både för sin utformning och för 
sitt budskap. Kampanjen tas dock upp i yttranden utanför kommunfull-
mäktigedebatten, som i en interpellation och som muntlig fråga under 
samma år som den lanseras. Kampanjen beskrivs där på följande sätt: 

Bilda Bostad är ett ganska intressant informationscentrum som har både hemsida 
och ett callcenter. Där finns neutral information som faktiskt betalas av bland 
annat bostadsbolagen. Där kan alla hyresgäster få neutral information så att de 
kan fatta ett beslut om de vill ombilda eller om de vill fortsätta att vara hyresgäster. 
(Alvendal, M, Yttranden 2007b:60) 

Utgångspunkten är att hyresrätterna blir ett problem när hela bostads-
områden består av dem, speciellt om dessa ägs av en allmännyttig hyresvärd. 
Staden har därmed en skyldighet att informera specifikt hushåll som bor i 
hyresrätt om andra upplåtelseformer. Den motsatta riktningen förekommer 
inte, där befintliga bostadsrätter ombildas till hyresrätter eller att mot-
svarande information förmedlas. Bildandet av bostad går från det hyrda till 
det enskilt ägda boendet. På första sidan i broschyren, under den första 
rubriken ”ombildningens möjligheter”, framhålls de möjligheter som finns 
med ombildningarna. Dessa möjligheter beskrivs under följande rubriker 
”Du kan fortsätta hyra din lägenhet precis som idag”, ” En investering i ett 
tryggt boende…”, ”…i din ekonomiska framtid…”, ”…och i ditt framtida 
boende” och en ”Ökad valfrihet”. Språket och argumenten som återfinns i 
detta material påminner om de som förs fram i den politiska debatten och 
kan förstås som en interdiskursivitet där argument i den politiska debatten 
och i informationsmaterialet relaterar till, och bygger på, varandra. 
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8. KONSTRUKTIONEN AV EN BOSTADSKONSUMENT 

Att friköpa en fastighet och genomföra en ombildning till bostadsrätter ger 
möjlighet för dig och dina grannar att öka tryggheten i ert bostadsområde. 
Erfarenheter visar att de boende tar större ansvar för sin fastighet och sin 
boendemiljö efter en ombildning. (Bilda Bostad, Från hyresrätt till bostadsrätt, 
sid. 5) 

Delar av argumenten som förs fram i materialet beskriver ombildningarna 
som bidragande till ökad trygghet i bostadsområden. Även valfriheten 
förväntas öka genom ombildningar, då man från kampanjens sida menar att 
det med olika upplåtelseformer i ett område också finns en större valfrihet att 
välja mellan olika typer av bostäder. En moralisk legitimering som framhåller 
det som är tryggt genom ”möjligheter” och utgör en ökad valfrihet. 

Inom ramen för kampanjen arrangerades även fysiska informationsmöten 
i de olika förorter till Stockholm där ombildningar ansågs vara gynnsamma, 
det vill säga där allmännyttans bestånd uppfattades vara stort och ombild-
ningstakten låg. Dessa informationsmöten leddes av privata så kallade om-
bildningskonsulter samt politiska representanter från stadens politiska majo-
ritet. De ombildningskonsulter som gav information på dessa informations-
träffar var i vissa fall även själva aktörer i ombildningsprocesserna genom att 
bistå nybildade bostadsrättsföreningar att driva en ombildningsprocess. Det 
kan betraktas som problematiskt ur ett oberoendeperspektiv genom konsul-
ternas ekonomiska incitament att driva igenom ombildningar. Den ekono-
miska ersättning de kunde tillgodogöra sig, baserades ofta på huruvida ombild-
ningarna genomfördes eller ej. Detta framgår även i Bilda Bostads eget 
informationsmaterial som menar att ”de flesta ombildningskonsulter tar betalt 
först om/när köpet blir av, men det kan finnas skillnader” (Bilda Bostad, u.å.). 

Ytterligare material som tillhandahölls inom kampanjen Bilda Bostad var 
färdigtryckta mallar för inbjudan till husmöten för bildandet av bostads-
rättsföreningar, protokoll, fullmakter och andra mallar för att genomföra en 
köpstämma, samt även en checklista för saker man behöver tänka på när man 
väljer ombildningskonsult. 

Även negativa aspekter med att ombilda belyses i materialet, till exempel 
risken för att bostadsrätten tappar i värde. Det följs dock av kommentaren: 
”rent praktiskt betyder ett ökat eller minskat värde ingenting för din egen 
ekonomi förrän du säljer din bostadsrätt” (Bilda Bostad, Frågor och svar, 
u.å.). Materialet utgör inte bara en beskrivning om vad en bostadsrätt är, utan 
också om vad en hyresrätt inte är. Den kritik av kampanjen som lyfts av oppo-
sitionen i fullmäktigedebatten beskriver den som en partisk övertalnings-
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DET LEGITIMA ÄGANDET 

kampanj riktad till de boende i de av allmännyttiga hyresrätter täta bostads-
områdena. 

Du frågar, Joakim, varför vi inte vill ombilda i miljonprogramsområdena. Men 
om man tittar på Södra Järva är det ju inte vi utan hyresgästerna som inte vill 
ombilda. Trots att ni har pumpat in 20 miljoner i ert Bilda Bostadkontor där, som 
upptar hela nedre delen av Folkets Hus, vill inte folk ombilda. Ni kanske ska 
lyssna på vad folk vill. (Livh, V, Budgetdebatt, 2008:127–128) 

Medan den styrande borgerliga majoriteten i sin tur beskriver Bilda Bostad 
som en informationskampanj. Exempelvis framställer dåvarande bostads-
och integrationsborgarråd det på just det sättet. 

Du vet ganska mycket om hyresrätten  om du bor i hyresrätt. Om det bara  är  
hyresrätter i området vet du väldigt mycket om hur det är att bo i hyresrätt i det 
området. Men hur ska du ta reda på hur det är att bo i bostadsrätt? Där har staden 
gjort en informationsinsats och sagt: Så här kan man också bo. Avgör själv om du 
vill vara med i en ombildningsprocess! Det är det man gör. Den friheten tycker 
jag att vi ska leverera till alla stockholmare. Och det har vi gjort. Det är väldigt 
viktigt att vi fortsätter med ytterstaden. (Larsson, M, Budgetdebatt, 2008:127) 

Kampanjmaterialet är speciellt då främjandet av ombildningar initieras av 
kommunen och riktar sig till privatpersoner, och då valfriheten att delta eller 
inte delta framhålls. Det handlar också om att det är en viss upplåtelseform 
som ska främjas, som förvisso beskrivs som valfri, men ändå är den som 
framhålls av politikerna. Den debatt som förs i fullmäktige påminner om de 
legitimeringar som framförs i kampanjmaterialet ovan. 

Friköp och utförsäljning 
De rubriker som förekommer i Bilda Bostads material och som ska beskriva 
de olika syftena i kampanjen talar om ”ombildningens möjligheter”, om att 
det är en ”investering i ett tryggt boende … i din ekonomiska framtid … och 
i ditt framtida boende” (Bilda Bostad, u.å.:3). Man lyfter fram begrepp med 
en positiv konnotation – friköp och valfrihet – och som i fullmäktigedebatten 
används av förespråkare för ombildningar. Att begrepp som friköp används 
indikerar att materialet är influerat av de som förespråkar ombildningar i 
budgetdebatten. (Där motståndare mot ombildningar oftast använder 
begreppet utförsäljning och förespråkarna friköp.) Exempelvis lyfts i budget-
debatten att ”Bostadsbolagen ska fortsätta att ge möjlighet till och stödja de 
hyresgäster i ytterstaden som vill friköpa sina lägenheter genom att bilda 
bostadsrättsförening och köpa sina fastigheter” (Slottner, Kd, 2011). Det 
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8. KONSTRUKTIONEN AV EN BOSTADSKONSUMENT 

besvaras av en motståndare som menar ”Ni löser inte något av detta med era 
utförsäljningar av allmännyttan i Stockholm” (Bjuggren, S, 2011), varpå 
replik är ”Det är inga utförsäljningar, utan det är försäljningar, precis som 
Joakim sade” (Bengtson, C, 2011). Begreppen blir ideologiskt laddade be-
roende på hur de olika talarna ställer sig till dessa privatiseringar. Utför-
säljning beskriver hur någonting närmast reas ut eller slumpas bort, medan 
friköp har en positiv innebörd av att någonting befrias. I den politiska debat-
ten blir begreppsanvändningen en retorisk strategi. Det finns möjligen mer 
neutrala begrepp som går att använda, exempelvis ombildning, som snarare 
relaterar till att objektet görs om, inte att det försvinner eller frigörs. Friköp 
som begrepp har använts i debatten av dem som är motståndare till ombild-
ningar av de allmännyttiga hyresrätterna, men i de fåtal fall det sker handlar 
det om huruvida villaägare ska friköpa tomt från kommunen. I dessa avseen-
den betraktas friköp som ett mer neutralt begrepp, men i debatten avseende 
ombildningar av allmännyttiga hyresrätter har det en specifik betydelse. 

När skillnaderna mellan att bo i bostadsrätt och hyresrätt återges i Bilda 
Bostads material, innehåller de stycken som beskriver boendet i bostadsrätt 
rubriker som ”Större frihet, eget ansvar” samt ”Värdeutveckling och boende-
kostnad”. När boendet i hyresrätt beskrivs görs det med rubriker som 
”Enkelt, mindre eget inflytande”. Genomgående i materialet framhålls den 
(positiva) sociala aspekten med att bo i bostadsrätt, något som inte berörs för 
hyresrätten. De olika boendeformerna tenderar att framställas som att de i 
sig är bärare av inneboende egenskaper som är oberoende av politiska beslut. 
Därav går det att förstå tendensen i materialet, där man framhåller de positiva 
sociala aspekterna med att bo i bostadsrätt. De (positiva) sociala aspekterna 
av att bo i hyresrätt berörs inte lika explicit, men det går att indirekt förstå att 
det hyrda boendet (enligt informationsmaterialet) inte framkallar samma 
sociala sammanhållning som boendet i bostadsrätt. Att en argumentation 
framställs i kampanjform kan fungera som en legitimering i sig. Det är inte 
del av en politisk debatt eller samtal utan är ett tryckt material med kom-
munen som avsändare och kan därför signalera en typ av objektivitet. 

Bilda Bostad och den politiska debatten 
Trots att kampanjen var omfattande skedde lite debatt kring den i kom-
munfullmäktige. Det konstateras vidare i kampanjmaterialet att även de som 
inte är rika kan ombilda sina hyresrätter. I ett stycke anges: 
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Inte bara för de rika  
Många tror att bara de med mycket pengar har råd att ombilda sin hyresrätt till 
bostadsrätt, men så är det inte. De flesta hyresgäster i ytterstaden som idag har 
råd att betala sin hyra kan vara med vid en ombildning. Eftersom priset för en 
bostadsrätt är lägre vid en ombildning än för motsvarande bostadsrätt på den 
öppna marknaden krävs sällan en kontantinsats. (Bilda Bostad, Från hyresrätt till 
bostadsrätt, u.å.:6) 

Att utgå från att de hyresrätter som säljs kommer stiga i pris på den öppna 
marknaden gör denna del av materialet anmärkningsvärt. Genom ett kom-
munalt material argumenteras för vad som går att betrakta som ett sätt att 
göra vinst på privatiserade bostäder. 

Ett sätt att legitimera ombildningar är att relatera till egna personliga 
erfarenheter och framställa resultatet av ombildningsprocessen ur ett positivt 
perspektiv, från en sorts folklig ansats. 

För några år sedan ombildades den fastighet som jag bor i till bostadsrätter. För 
oss i bostadsrättsföreningen har det inneburit att vi nu har större makt över vårt 
boende, mer kontakt med varandra och högre kvalitet i boendet. Tack vare 
ombildningen kunde vi till exempel själva välja när stammarna i fastigheten 
skulle bytas eller om våra egna lägenheter skulle renoveras eller inte renoveras. 
Stämningen i föreningen är god, och vi som medlemmar har större respekt för 
och bättre kunskap om varandra än tidigare. Man kan säga att många av oss har 
gått från att knappt känna till varandra till att faktiskt vara vänner. Nyckeln är 
samarbete och gemensamma intressen. (Bengtsson, C, Budgetdebatt 2011:145) 

Bengtsson använder en moralisk legitimering där ombildningarna beskrivs 
som ett bra val och blir en del av individualiseringen av bostadssituationen. 
Men talaren stannar inte där, ombildningen skulle kunna betraktas som ett 
verktyg för att uppnå just de bra aspekter som Bengtsson lyfter fram. Det 
enskilda ägandet blir ett verktyg för att uppnå ett större självbestämmande, 
en bättre stämning och en starkare social tillvaro. Dessa aspekter används 
också i den övriga debatten för att legitimera just ombildningar. Inves-
teringarna i boendet innebär inte bara en ekonomisk investering utan också 
en känslomässig sådan, vilken stärks när ägandeformen förändras. Andra 
exempel är inte lika utförliga som Bengtssons (2011). 

Stockholm är en plats där många människor vill äga sitt boende. Det handlar om 
invånare som har bott i hyresrätt men nu vill investera i ett nytt boende. Det 
handlar om unga som vill flytta till större, om föräldrar som vill rota sig och om 
stockholmare som vill investera i sitt boende som växer i värde. De handlar om 
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8. KONSTRUKTIONEN AV EN BOSTADSKONSUMENT 

hyresgäster som gärna vill kunna äga den lägenhet som de i många år har levt i. 
(Avci, Fp, Budgetdebatt 2008:127) 

Det finns sociala aspekter som lyfts fram i relation till ombildningarna och 
det privata ägandet – där just ägandet av bostaden är viktig (inte främst 
bostad i egenskap av hem). Det är inte bara en ekonomisk investering utan 
också en i allra högsta grad social sådan, vilket relateras till bostadens upp-
låtelse- och ägandeform. Det grundar sig i en uppfattning om att det som 
man äger vårdar man, ägandet fostrar ansvar och även samhörighet. Det 
innebär även framtida möjligheter, i detta fall att låna pengar. Den enskilda 
äganderätten framhålls även som ett verktyg för den enskilda individen att 
skapa en tillvaro och ett hem. 

Varför är ni i Socialdemokraterna och Vänsterpartiet så emot att människor som 
inte har några tillgångar ska ha möjlighet att äga sitt boende? Jag kan bara 
konstatera att Moderaterna vann många väljare i just ytterstaden. Frågan om 
möjligheten till friköp var troligen ganska avgörande. (Alvendal, M, Budgetdebatt 
2006:110) 

Ett legitimerande moment utgörs av att man säger sig vunnit röster på om-
bildningarna i de områden som traditionellt inte röstar borgerligt. 

Begreppet ägande används frekvent och det framhålls att det viktiga är att 
hyresgästerna äger sina bostäder. Denna typ av enskilt ägande anses även 
frigöra andra möjligheter, samtidigt som det gynnar specifika karaktärsdrag. 
Bostadsrätten konstrueras retoriskt som en ekonomisk tillgång. Även om 
Alvendal (2000) ovan raljerar utifrån tidigare kommentarer i debatten, är en 
aspekt av ombildningar att skapa tillgångar för hyresgästerna, som får en 
bostadsrätt. 

Vi får se hur många innerstadsbor till exempel som kommer att välja att köpa sitt 
boende. Med den prisbild som staden har valt att ha innebär det att för många av 
dem som bor i innerstaden och ska köpa till det som du hånar för att vara 
underpris blir det ungefär en 50-procentig ökning av boendekostnaden. Jag skulle 
gärna vilja fråga dig vad du har för prispolitik. Hur mycket tycker du att det är 
rimligt att de boende i hyresrätter som vill ombilda ska betala för sitt boende? Om 
du inte tycker att det är rimligt med en 50 procents ökad boendekostnad – ska de 
då betala 100 procents ökad boendekostnad eller 200 procents? (Alvendal, M, 
Budgetdebatt 2007:182–183) 

I en senare debatt är dock Alvendal (2007) orolig för att priserna på de 
ombildade hyresrätterna blir för höga och att ombildningar således skapar 
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högre boendekostnader för de boende. Detta är ett resonemang som mot-
säger Bilda Bostads informationsmaterial kring ombildningarna. Ett alter-
nativ skulle vara att staden säljer hyresrätterna för ett lägre pris för att genom 
ett sådant förfarande ge den boende en lägre månadskostnad, då banklånen 
blir lägre. Den kostnadssänkning som framhålls som ett argument för 
ombildning och därmed en legitimering för ombildning till bostadsrätt (se 
till exempel proposition 1991/92:160 samt Bilda Bostad, Från hyresrätt till 
bostadsrätt, u.å.:3) blir då en sänkning av boendekostnaden genom politisk 
påverkan för vissa av kommunens invånare. Det ses av talaren som orättvist 
att staden sätter för höga priser på de fastigheter som ska ombildas, ett 
förfarande som staden inte genomför själv utan som görs av oberoende vär-
derare, något som framhålls i andra delar av debatten. Här skiljer sig kom-
munen som ägare från de privata hyresvärdarna vid värdering av fastigheter 
vid ombildning. I de fall en privat hyresvärd bestämmer sig för att sälja sina 
hyresrätter till de boende för ombildning sätter denne istället ett pris som de 
boende får ta ställning till. Det finns även en förhandlingsmån. Hos de 
kommunägda bostadsföretagen sker det alltså en värdering utförd av privata 
värderingsaktörer som ger ett försäljningspris. I samma debatt menar dock 
Alvendal senare att priserna i förorter, som i det för miljonprogrammet så 
klassiska Bredäng, en förort sydväst om Stockholm, inte blir mycket pengar 
för den som vill ombilda. 

I Bredäng däremot, i de områden där vi tycker att det är viktigt att vi ombildar, 
ger en lägenhet på 79 kvadratmeter ett pris på 839 000 kronor. Det är alltså inte 
fråga om några miljonlån för några stackare, utan här handlar det om en tydlig 
och bra möjlighet att investera i sitt boende. I vissa fall gör det dessutom att 
boendekostnaden blir lägre än vad den är i dag för hyresrätt. (Alvendal, M, 
Budgetdebatt 2007:186) 

Priser och kostnader är relativa och det är svårt att generalisera kring olika 
inkomstgruppers möjligheter. Alvendal upplever dock en orättvisa och 
beskriver hur de boende i innerstaden riskerar att bli för högt skuldsatta på 
grund av kommunens prissättning, medan prissättningen för dem som vill 
ombilda i förorterna beskrivs som rimlig. Boendet går från att betraktas som 
bostad till att bli ett investeringsobjekt för de boende, en språngbräda in på 
en marknad, en investering som dessutom kan sänka boendekostnaden. 
Oavsett vilken prisbild som föreligger vid ombildningar så konstrueras det 
en parallell till bostaden som vara och en ”bra möjlighet att investera i sitt 
boende”. 
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8. KONSTRUKTIONEN AV EN BOSTADSKONSUMENT 

Bostadskonsumenten som finansiellt subjekt 
Privatiseringarna av bostäder har motiverats med den individuella valfri-
heten, och innebär att individer axlar inte bara möjligheterna det ger att äga 
sin bostad utan även det ekonomiska ansvar och den risk som det innebär att 
äga sin bostad. Därmed sker en privatisering av den ekonomiska risken och 
skulden. En del av denna risk utgörs av den allt högre individuella skuld-
sättningsgrad som bostadslån står för. Dessa lån inkluderar inte bara om-
bildade hyresrätter utan bostadsmarknaden generellt. 

Bostaden betraktas och beskrivs som en tillgång som det går att investera 
i, att tjäna pengar på i framtiden och som en långsiktig investering. Låt oss 
återvända till kampanjen Bilda Bostads material för ett exempel under 
rubriken ”Värdeutveckling och boendekostnad”. 

När du renoverar och förbättrar en bostadsrätt innebär det ofta en värdeökning, 
och den dag du vill flytta kan du använda en eventuell vinst att investera i ditt 
framtida boende. 

[…] 

En bostadsrätt har ett värde och kan säljas, belånas, ges bort eller ärvas. När du 
äger en bostadsrätt tar du därför del av den prisutveckling som sker på mark-
naden. Priserna kan gå både upp och ner, men historiskt har bostadsrätter i 
Stockholm varit en god investering på lång sikt. Din boendekostnad består av 
månadsavgiften och räntan för det bolån som du tagit för att kunna köpa din 
bostadsrätt plus eventuell amortering. (Bilda Bostad. Från hyresrätt till bostads-
rätt, u.å.:3–4) 

I informationsmaterialet som ges ut av Bilda Bostad ramas individen in som 
ett investerande subjekt på bostadsmarknaden. Bostadsrätten har ett värde. 
Dock uppges inte vilken typ av värde som avses, men utifrån styckets rubriker 
kan man utgå från att det är det ekonomiska värdet, även om det inte är 
explicit. Ovan framställs amorteringen som valfri (vilket den i princip också 
var, då detta material sattes samman innan amorteringskravet på bostadslån 
tagna 2018 infördes) men för att äga sitt boende blir amortering av lånet 
avgörande. 

Vi försöker rulla tillbaka politiken till en mer rättvis situation. Att äga sin bostad 
tycker vi är ett incitament till att investera och engagera sig i sin närmiljö, i sin 
fastighet och i sin stadsdel. Därför vill vi att fler ska kunna äga sin bostad. Ett 
rimligt motargument som har levererats är att inte alla kan låna pengar. Det har 
vi försökt lösa genom att samarbeta med företag som lånar ut pengar till personer 
utan stora tillgångar. Det är inte heller bra. Är ni i princip emot att människor 
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DET LEGITIMA ÄGANDET 

utan tillgångar ska kunna låna pengar, eller vill ni reglera bankmarknaden så att 
bankerna inte får kompensera sig för risker? Jag tycker att det är jättebra att det 
finns företag som vill låna ut till personer som inte har stora tillgångar. Vänstern 
i hela världen har kritiserat bankväsendet för att man bara lånar ut till dem som 
redan har. Här finns det folk som väljer att låna ut till dem som inte har stora 
tillgångar utan vill investera. (Somos, M, Budgetdebatt 2007:190) 

Ett normativt politiskt resonemang förs kring vad ägande gör med individer. 
Uttryck som att vilja ”rulla tillbaka” för tankarna till Margaret Thatchers 
kända devis ”roll back the state” (se Thatcher, 1988), där staten ska ta ett 
mindre ansvar och ge plats för individerna och deras sociala nätverk att 
ersätta den. I citatet framställs även hur (potentiella) bostadskonsumenter 
hålls tillbaka av politiker; konsumenter som vill investera men som inte har 
stora tillgångar. 

Ägandet av bostaden framställs som incitament för engagemang, en 
investering och någonting som ska skapa ansvar och ekonomiskt agerande i 
form av investeringar. Boendekonsumenten beskrivs som en engagerad indi-
vid och utgör en del av en rationell legitimering i enlighet med van Leeuwen 
och Wodak (1999:1 065). Subjektets agerande, i detta fall den engagerade 
bostadskonsumenten, legitimeras som försvarbart eftersom det kommer att 
frigöra engagemang och investeringar hos individer i deras bostadsområden 
och stadsdelar. Det finns ett högre syfte och något övergripande bra som 
dessa försäljningar kommer att innebära. 

För mig är det helt obegripligt hur Socialdemokraterna i Malmö och i Göteborg 
aktivt driver frågan om friköp och om att sprida äganderätten till människor som 
inte har några större tillgångar. Hur kan ni på vänsterkanten förneka människor 
detta? Det tycker jag är en helt fantastisk politik. 

[…] 

För många har friköpet också inneburit ett mer långsiktigt partnerskap med en 
bank. Då kan det bli lättare att till exempel låna för att starta ett företag. Dessutom 
innebär övergången från hyresrätt till bostadsrätt att såväl köpare som säljare 
vinner på affären, samtidigt som hyresgästen kan sänka sina boendekostnader. 
Genom att få en insats till ett långsiktigt ägande så frigör stadens kommunala 
bostadsbolag ett väldigt angeläget kapital. (Alvendal, M, Budgetdebatt 2006:110) 

Det är så att är det en bostadsrätt som har ett visst värde, då har man den som 
säkerhet för att låna pengar. Jag ser inte riktigt att det skulle vara ett jättestort 
hinder det här med att det kostar pengar. När man äger sin bostadsrätt kan man 
investera i den och få värdetillväxt. (Somos, M, Budgetdebatt 2006:126) 
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8. KONSTRUKTIONEN AV EN BOSTADSKONSUMENT 

Att bo framställs som något mer än att endast bo i sin bostad. Genom sitt 
boende ska man förverkliga ett långsiktigt partnerskap med en bank, starta 
företag, sänka sina boendekostnader, göra investeringar och generera värde-
tillväxt och, som tidigare framhållits, vara engagerad i sitt bostadsområde. 
Det finns en bild av den som bor i det ägda boendet som engagerad och där 
boendeformen i sig frammanar en viss typ av personlighet. Denna bild utgör 
en del av marginaliseringen av det offentliga ägandet och med ett allt större 
fokus på individbaserade lösningar och ett individualiserat ansvar (se till 
exempel Ronald, 2008:67). 

I debatten framträder även en finansialiseringsretorik som introduceras 
när den boende konstrueras som ett finansiellt subjekt. Den som inte har 
tillgångar ska skapa sig det genom sin bostad. I samband med det finansiella 
perspektivet bli det även viktigt att fokusera på den ekonomiska skulden. 

Privatiseringen av skulden 
Ett ökat enskilt ägande med hjälp av ombildningar och privatiseringar inne-
bär en ökad skuldsättning, en skuldsättning som företrädelsevis hamnar på 
den enskilda individen. En förhållandevis liten del av den studerade kom-
munpolitiska debatten fokuserar på detta. Istället går den förda politiken att 
betrakta som en inlaga i synen på offentlig och privat skuldsättning. En 
explicit debatt om detta är således ovanligt. Dock lyfts den av företrädare för 
oppositionen som ställer sig kritiska till privatiseringar. 

Men hur mycket pengar tänker ni lägga på att övertala de boende i miljon-
programsområdena som inte röstade på er för att de ska gå med på era friköp? 
Kan ni svara på det? Ni lägger pengar på konsulter som tar fram en strategi för 
hur man ska informera människor. Ni ska inrätta en byrå på Järvafältet. Kommer 
det att vara neutral information? Kommer ni att berätta att det handlar om att 
köpa sig till en skuld, en framtida investering på en halv miljon för en genom-
snittslägenhet? (Ruwaida, Mp, Budgetdebatt 2006:111) 

De konsulter som Ruwaida åsyftar är de som arbetar för Bilda Bostad av 
vilken även byrån utgör en del. Detta framställs som att de politiker som 
driver ombildningar gör det över huvudet på de boende. 

I den debatt om detta som trots allt förs finns det olika syn på den indi-
viduella skuldsättningen, där vissa politiker ser den som en risk medan andra 
beskriver det som en investering. Det finns även skillnader i synen på offent-
lig respektive privat skuldsättning i den politiska debatten, där det ges uttryck 
för att de allmännyttiga bostadsföretagen ska belåna sig och investera. Detta 
utdrag ur ett replikskifte är från budgetdebatten 2015. I den förespråkar en 

177 



 

 

     
  

   
   

  

 

   
  

 

    
  

     

 

 
   

   
  

 

 

    
    

   
  

  
 

 
 

 
 

DET LEGITIMA ÄGANDET 

talare offentliga lån i form av att de allmännyttiga bostadsföretagen ska be-
låna sig för att bygga. Denna uppfattning delas inte av motståndarna i 
debatten. 

Det är ju så här att om ett bostadsbolag gör en investering så är det inte en 
kostnad. Det är inget som hotar framtida investeringar, som jag hörde någon 
säga. Det är tvärtom något som ger intäkter, och det är ju en förutsättning för att 
kunna göra framtida investeringar. […] Är det någon gång vi ska investera är det 
väl nu när behovet är som störst och kostnaden som minst. (Warlenius, V, 
Budgetdebatt 2015:39) 

[…] 

Såhär är det: Ni sätter sprätt på hyresgästernas pengar. Det gjorde inte vi. Det var 
reavinster som ni nu inte har. Ni älskar att äga, ni älskar att låna och ni älskar att 
sätta sprätt på pengarna. (Larsson, M, Budgetdebatt 2015:39) 

[…] 

Vi sätter sprätt på bolagens pengar genom att investera i framtiden. […] 
Dessutom är räntan nästan noll. Det är gratis att låna. Vi ska naturligtvis inte 
riskera bolagen, men det är just nu ett väldigt bra läge att investera för framtiden. 
(Warlenius, V, Budgetdebatt 2015:39) 

[…] 

Man blir verkligen bekymrad när det ena inlägget efter det andra liksom blir: 
Låna! Sätt sprätt på pengarna! Nu är det billigt att låna! Det där kommer att bli 
jobbigt i framtiden när räntorna höjs, soliditeten sjunker och skuldberget ökar. 
Då är det framtida generationer som får betala. (Slottner, Kd, Budgetdebatt 
2015:40) 

[…] 

[…] du säger att det är gratis att låna. Tror du att om det vore gratis att låna och 
om de här giriga bankerna inte skulle gå med några vinster, tror du att de skulle 
vilja låna ut pengar då? Jag tror inte det. Jag tror inte att det kommer att vara gratis 
att låna, utan jag tror att räntorna kommer att stiga och att det här kommer att 
bli kostsamt för stockholmarna och medborgarna. (Forsell, Fp, Budgetdebatt 
2015:41) 

Utdraget illustrerar hur skulden problematiseras olika beroende på politisk 
uppfattning. Den offentliga skuldsättningen ses som problematisk av de 
borgerliga politikerna medan den vänsterpartistiska debattören betraktar det 
som en möjlighet (medan den individuella skuldsättningen däremot ses som 
problematisk av samma debattör). Det går inte att hävda att de borgerliga 
debattörerna ser det som oproblematiskt med en ökande individuell skuld-
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8. KONSTRUKTIONEN AV EN BOSTADSKONSUMENT 

sättning, däremot framhålls den individuella skuldsättningen i andra delar av 
debatten som en del av en investering i det egna boendet. 

Den offentliga skuldsättningen i Sverige skiljer sig enligt Belfrage och 
Kallifatides (2018:876, 891) från andra delar av västvärlden, då det inte är 
staten som tar på sig skulderna, istället är den privata skuldsättningen hög. 
Det ökande beståndet av bostadsrätter, minskningen av hyresrätter sedan 
slutet av 1990-talet, samt ökande bostadspriser, har inneburit en tilltagande 
skuldkvot och belåningsgrad37 hos hushållen. Skuldkvoten har i princip för-
dubblats mellan 1995 och 2017 och vuxit snabbare än hushållens inkomster 
(SCB, 2019b). Det bekräftar bilden av att den finansiella risken har lagts på 
hushållen där det främst är bostadslånen som drar upp hushållens genom-
snittliga skuldkvot (SCB, 2019b). När hyresrätter har ombildats och priva-
tiserats är det inte bara en fråga om att ägandet har blivit privat, det innebär 
även en privatisering av den ekonomiska skulden och risken. Skuldbegreppet 
är inte uttalat i debatten. När det explicit lyfts sker det som de-legitimeringar, 
men skuldsättning utgör en förutsättning för att köpa sitt boende inom 
ramen för det Ronald betecknar som bostadsägandeideologin (se Ronald, 
2008:56). Vid en ombildning skapas ”the financialized self” som Ronald och 
Eslinga (2012:9) menar innebär hushållens förstärkta relation till finansiella 
referensramar. Det påverkar även deras politiska preferenser genom att vara 
mer positivt inställda till politiker som gynnar det ”ägda” boendet. Hur mark-
naden ”går” får även stor betydelse för enskilda hushåll. Vid ekonomisk 
nedgång innebär det även en sårbarhet som gör att de enskilda hushållens 
ekonomiska risk blir påtaglig. Ombildningar innebär att de boendes finan-
sialiserade relation till sin bostad förstärks. 

Den enskilt ägda bostaden som ideal 
Under perioden som detta kapitel bygger på, 2006 till 2015, används en i 
huvudsak rationell strategi för att legitimera privatiseringar. Även om 
ombildningar historiskt har inneburit en ekonomiskt fördelaktig affär för det 
enskilda hushållet bidrar det till en förändring på bostadsmarknaden och 
inom bostadspolitiken, demografiskt såväl som perspektivmässigt. 

Det går att förstå den del av debatten där privatiseringarna förespråkas som 
en individualisering av bostadsansvaret i form av en retorik som understödjer 
ökad individuell skuldsättning och ett ökat individuellt risktagande. Under 

— 
37 Skuldkvot är ett mått på låntagarens lånebörda och beräknas som totala lån i förhållande till 
(netto-/brutto)inkomst. Belåningsgraden beräknas som storleken på de lån som en låntagare 
har använt för att finansiera en bostad i förhållande till marknadsvärdet på bostaden. 
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perioden som detta kapitel baseras på existerar det en privatiseringspraktik 
som argumentationen tar avstamp i – det vill säga privatiseringarna har pågått 
i stor utsträckning sedan början av 2000-talet. Kampanjen Bilda Bostad utgör 
ett exempel på en rationell ansats där ombildning framhålls som en ekonomisk 
möjlighet och investering. Att bo blir något mer än att endast bo i sin bostad. 
Den enskilda individen framstår allt mer som ett ekonomiskt subjekt. Det 
innebär även att bostadsansvaret läggs på enskilda hushåll och enskilda 
bostadsrättsföreningar, vilket har stärkt deras beroende av finansiella aktörer 
och sedermera gjort dem till bärare av å ena sidan ekonomisk skuld och risk, å 
andra sidan en ekonomisk möjlighet. Detta blir en del av individualiseringen 
av bostadsansvaret där enskilda förväntas göra rätt val och ta rätt beslut. 

I det här kapitlet har konstruktionen av individen varit det centrala. Det 
bygger i sin tur på att de allmännyttiga bostadsföretagens roll har förändrats 
över tid. I nästa kapitel kommer just det allmännyttiga bostadsföretagens roll 
i debatten att analyseras. 
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9. Det allmännyttiga bostadsföretaget i debatten 

Trots att de allmännyttiga bostadsföretagen varit närvarande i avhandlingen 
har fokus inte varit i huvudsak på dem. Det här kapitlet kommer således att 
analysera hur dessa företag debatteras och används i förhållande till privati-
seringar. I det här kapitlet läggs därmed fokus på de delar av debatten som 
handlar om de allmännyttiga bostadsföretagens förändrade roll, och hur de 
konstrueras inom ramen för debatten. Även detta kapitel är strukturerat efter 
tematiska argumentationslinjer. 

Bostadsföretagen som politiska verktyg 
Debatten utgör en del av en legitimering för en förändringspolitik av de 
bostadspolitiska institutionerna. I den ramas de allmännyttiga bostadsföre-
tagen in och en bild tecknas av hur de bör drivas. De allmännyttiga bostads-
företagen kommer inte presenteras vidare här, läsaren hänvisas istället till 
kapitel 4. Däremot bör det poängteras att dessa företag har genomgått stora 
förändringar under den period som avhandlingen behandlar. Under 1990-
talets första år förlorar man den särställning som man tidigare har haft i fråga 
om ekonomiska fördelar från staten. 

Även om det finns olika intensitet i försäljningarna under olika perioder 
kommer utöver ombildningar även privatiseringar av befintliga hyresrätter 
till privata hyresvärdar att tas upp i detta kapitel. Dessa skedde bland annat 
under slutet av 1990-talet och behandlas initialt i avsnittet nedan.  

I kapitel 5 gjordes en genomgång av de bostadspolitiska förändringar som 
är betydelsefulla för den allmännyttiga bostadsmarknaden. Där beskrivs 
bland annat omformuleringen av de bostadspolitiska målen 2007. De all-
männyttiga bostadsföretagen har debatterats under hela perioden, men på 
olika sätt och med varierande intensitet. Man lutar sig i debatten allt mer mot 
företagsekonomiska begreppsramar. I denna del av debatten baseras legiti-
meringarna på att privatiseringar, främst i form av ombildningar, nu genom-
förts i allt större utsträckning. Det finns således en existerande (privati-
serings)praktik som legitimeringarna kan relateras till, till skillnad från den 
initiala perioden under det tidiga 1990-talet. Med betoning på perioden 2006 
till 2015 går det att se en ideologisk ”uppväxling” av debatten i kommun-
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fullmäktige kring privatiseringar av allmännyttiga hyresrätter. Det innebär 
att den omfattning i vilken privatiseringar nu kommer att debatteras tilltar. 
Det går även att uppfatta att de politiska skillnaderna mellan de två domi-
nerande kommunpolitiska blocken fördjupas allt mer.38 Det visar sig å ena 
sidan genom att socialdemokratiska politiker blir mer uttalat motståndare till 
privatiseringar av allmännyttan, speciellt mot ombildningar (vilket också är 
det som i störst utsträckning debatteras). Å andra sidan blir den borgerliga 
argumentationen allt mer offensiv och en ”aktiv fastighetsförvaltning” före-
språkas, vilket i princip betyder att staden ska bära kostnaderna för bostads-
byggande genom försäljningar av fastigheter och därmed undvika skatte-
höjningar och upplåning. Försäljningarna ska således frigöra resurser för 
bland annat nybyggnation och underhåll (se Utlåtande, 2012:75:3; 2012: 
74:2). Den lagändring som genomfördes 2011 med den nya Allbolagen SFS 
2010:879 skulle även de allmännyttiga bostadsföretagens roll som redskap 
inom kommunpolitiken förändras. 

Nedan kommer först förändringarna som genomfördes under 1990-talet 
att beskrivas, på det följer en genomgång av den omsvängning av bostads-
politiken som förändringarna av de bostadspolitiska målen 2006 innebär. 
Utgångspunkten för argumentationslinjen som kapitlet bygger på är således 
det allmännyttiga bostadsföretaget. 

1990-talets omstruktureringar i det allmännyttiga bostadsbeståndet 
Initialt bör påpekas att allmännyttans hyresrätter alltid har köpts och sålts, 
det är således inget som initieras specifikt under 1990-talet. Däremot genom-
förs det i Stockholms stad under mitten av 1990-talet en omorganisering av 
det allmännyttiga beståndet med en sorts socialpolitisk ambition. 1995, 
under en rödgrön majoritet, påbörjas stora omstruktureringar som innebär 
att staden köper fastigheter i vissa områden och säljer fastigheter i andra. 
Stadshus AB:s vd, Bo Bengtsson, framhåller följande i koncernens verk-
samhetsberättelse: 

Alla tre företagen arbetar med en omstrukturering av sitt fastighetsbestånd i syfte 
att öka andelen innerstadsfastigheter. Flera stora förvärv har genomförts under 

— 
38 De två politiska blocken utgörs vid den här tiden av det borgerliga blocket bestående av M, 
C, L, Kd samt Sp (Stockholmspartiet, i kommunfullmäktige 1979–1998) samt vänsterblocket 
bestående av S, V, Mp och Fi (Fi i kommunfullmäktige från 2014). Dessa konstellationer är inte 
på något sätt fasta, exempelvis har vissa partier försvunnit och andra tillkommit. Uppdelningen 
bygger på hur partierna historiskt har delat upp sig. Efter valet 2018 tillhör till exempel Mp det 
borgerliga blocket. Sedan 2014 innehar Sverigedemokraterna platser i kommunfullmäktige. De 
står dock utanför blocksamarbete. 
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9. DET ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAGET I DEBATTEN 

1995. Av ägda fastigheter utanför kommungränsen har ett större bestånd sålts av 
Familjebostäder. Det är enligt min mening angeläget att fler fastigheter av 
motsvarande slag säljs under kommande år. (Stadsledningskontoret, 1996:14) 

Året efter säljer till exempel Svenska Bostäder hela sitt fastighetsbestånd 
om 744 bostäder i Vårby Gård och förvärvar flertalet innerstadsfastigheter 
(Stadsledningskontoret, 1997:12) och för räkenskapsåret 1997 uppger man att 

44 fastigheter med 3 068 lägenheter i områden utanför kommungränsen har sålts 
och 22 fastigheter med 672 lägenheter i innerstaden och närområden har 
förvärvats. (Stadsledningskontoret, 1998:12) 

De politiska motiven i fullmäktige för att genomföra dessa försäljningar och 
köp beskrivs i debatten som en social reform där de ”belastade 60-tals-
områdena” bör blandas upp genom ombildningar och där fastighetsköp ska 
göras av hyresrätter i innerstaden. 

[Det är] viktigt att köp görs av fastigheter i innerstaden, som då kan bli tillgängliga 
för kommunal bostadsförmedling i högre grad än om de vore privatägda. 
Ombildandet av hyresrätter till bostadsrätter i innerstaden har förorsakat att 
människor flyttar ofta, för att få en maximal vinning. Därmed har segregationen 
och otryggheten ökat. Därför har vi i majoriteten i vår gemensamma plattform 
en överenskommelse om att kommunala hyresrätter inte skall omvandlas till 
bostadsrätter annat än i stadens ytterområden. I ytterområdena har försök till 
ombildning gjorts, men där är bostadsrätter för närvarande inte attraktiva. (Dahl, 
Mp, Budgetdebatt 1997:263–264) 

Ambitionen är att blanda upp bostadsbeståndet i enlighet med det som 
beskrivs i SOU 1997:81. Uppblandningen menar man är ett steg i ett större 
projekt som handlar om att begränsa segregation och om att skapa en stad 
med vad man beskriver som konkurrenskraft. De försäljningar som beskrivs 
ovan är ett direkt utslag av den bostadspolitiska ambition som den social-
demokratiska regeringen ger uttryck för. Det går att förstå utifrån det att man 
betraktar allmännyttan som så central för den förda bostadspolitiken att man 
starkt begränsar kommunernas möjligheter att avyttra den, i varje fall i vissa 
områden. 

Utredningens förslag skall främja en utveckling där kommunerna kan fullgöra 
sitt ansvar för bostadsförsörjningen på ett tillfredsställande sätt. Förslagen skall 
bidra till att stärka företagens långsiktiga konkurrenskraft och samtidigt säkra ett 
tillräckligt och väl sammansatt bostadsbestånd. Företagen skall kunna minska sitt 
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DET LEGITIMA ÄGANDET 

bostadsbestånd där de är alltför dominerande och öka beståndet där de är under-
representerade. (SOU 1997:81:20) 

Å ena sidan framhålls en social ambition som innebär att de allmännyttiga 
bostadsföretagen ska drivas utan vinstsyfte och att de ska tillhandahålla bo-
städer för alla grupper i samhället. Å andra sidan framhålls också företagens 
”långsiktiga konkurrenskraft” – de ska öka sitt bestånd i de delar de är under-
representerade och även kunna minska beståndet där allmännyttan är 
dominerande. Det tyder på en ambivalens, då man å ena sidan understryker 
de sociala aspekterna av kommunernas allmännyttiga bostadsföretag, sam-
tidigt som de kan avyttras i vissa geografiska delar. 

Trots ambitionen om en långsiktig konkurrenskraft innebar dessa be-
ståndsförändringar att när sedan ombildningarna tog fart efter maktskiftet i 
staden 1998 (i och med den borgerliga majoritetens tillträde), kom flertalet 
av de förvärvade innerstadsfastigheterna att säljas till bostadsrättsföreningar 
och ombildas till bostadsrätter. Det ursprungliga syftet med uppblandningen 
av upplåtelseformer kom i slutändan att få motsatt effekt i Stockholm, och 
speciellt för Stockholms innerstad, på bekostnad av den allmännyttiga hyres-
rätten. I efterhand går det att se hur en kombination av dessa perspektiv kom 
att innebära ett delsteg i en decimering av det allmännyttiga beståndet. Om-
bildningarnas omfattning skulle dock begränsas efter implementeringen av 
stopplagen, SFS 1999:608, vilken drevs igenom av den socialdemokratiska 
regeringen 1999, och sedermera övergick i Allbolagen SFS 2002:102. 

Samtidigt som perioden präglats av moraliska legitimeringar av främst de 
som förespråkar ombildningar och privatiseringar, har de privatiseringar och 
förvärv som de facto genomförts gjorts utifrån rationella legitimeringar 
(ironiskt nog av motståndare till privatiseringar). Å ena sidan föreligger det 
ett moraliskt syfte bakom Socialdemokraternas bostadspolitiska ambition. 
Det vill säga att man ska göra det rätta för att det är bra för vissa grupper i 
samhället. Men själva genomförandet drivs genom rationella legitimeringar. 
Genom att genomföra vissa åtgärder kommer det att generera andra fördelar. 
Ombildningarna utgör på så sätt en del av ett projekt med ett större syfte.  

I efterhand går det att se hur en kombination av dessa åtgärder kom att 
innebära ett delsteg i en decimering av det allmännyttiga beståndet.  

De bostadspolitiska målen revideras 
Med regeringsskiftet i riksdagen 2006 (och med samma maktskifte i Stock-
holms stadshus) hamnar den borgerliga Alliansen i regeringsställning. Detta 
är även startskottet för olika förändringar av bostadspolitiken. Grundström 
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och Molina (2016) framhåller året 2006 och framåt som en tid av liberaliserad 
bostadspolitik där en kommersialisering av bostadsmarknaden understöds 
(Grundström & Molina, 2016:318). De beskriver speciellt allmännyttans 
minskande ansvar för socialt utsatta grupper, och hur bostadsmarknaden 
präglas av en tilltagande segregation med en allt större geografisk uppdelning 
av hög- och låginkomsttagare. Även Bengtsson (2013:168) beskriver 2006 
som en tidpunkt för förändring. Han väljer att beskriva den som en del av en 
avvecklingsfas där den bostadspolitiska debatten på riksdagsnivå ”blev inten-
sivare än på länge” och där just privatiseringar av allmännyttan utgör en av 
de centrala aspekter som debatteras. Det som präglar denna period är förän-
dringen av de bostadspolitiska målen 2006 och implementeringen av den nya 
Allbolagen 2010:879. Dessa åtgärder skulle initiera en förändring av de 
allmännyttiga bostadsföretagens ställning på bostadsmarknaden. 

En strategi för att legitimera privatiseringar formas i förhållande till det 
politiska maktskiftet 2006 där debatten förs mot bakgrund av förändringarna 
i den politiska representationen, där maktskifte genomförs i både riksdag och 
stadshus. Den budgetproposition som präglar denna tidpunkt separerar de 
bostadspolitiska målen i två delar och utgår från å ena sidan mål för sam-
hällsbygge och å andra sidan ett mål för bostadsfrågor. Målet för samhälls-
bygge relateras till 

en ändamålsenlig samhällsplanering och ett hållbart samhälls-byggande som ger 
alla människor en från social synpunkt god livsmiljö där en långsiktigt god 
hushållning med mark, vatten, naturresurser och energi samt ekonomisk tillväxt 
och utveckling främjas. (Prop. 2007/08:1:16) 

Målet för bostadsfrågor uttrycks utifrån följande formulering: 

Målet för bostadsfrågor är långsiktigt väl fungerande bostadsmarknader där kon-
sumenternas efterfrågan möter ett utbud av bostäder som svarar mot behoven. 
(Prop. 2007/08:1:16) 

Konsumenters efterfrågan framställs som centralt och därmed viktigt för 
bostadsmarknaden och den framtida bostadspolitiken. Denna typ av ordval 
utgör inte bara en förändrad retorik, utan speglar en interdiskursiv vändning 
som jag ska återkomma till i slutet av kapitlet. Även den omorganisering av 
rotlar som genomförs i stadshuset mellan mandatperioden 2005 och 2006 
utgör en trolig anledning till att debattens karaktär förändras. Från att ha 
legat under flera olika rotlar diskuteras nu bostadsfrågan under Bostads- och 
integrationsroteln. Även om det inte förklarar hela den diskursiva vändning 
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som gjordes mellan mandatperioderna kan det uppfattas som bidragande till 
en förändring i debatten. 

Ytterligare en aspekt i förändringen under den senare delen av perioden 
utgörs av implementeringen av den nya Allbolagen från 2010 (SFS 2010:879). 
I tidigare avsnitt beskrivs hur den nya Allbolagen skulle möjliggöra en 
bredare användning av de kommunala bostadsföretagen. Före 2011 fanns det 
en skillnad mellan de allmännyttiga och de privata hyresvärdarna, en skillnad 
som skulle bli allt mindre efter 2011. De allmännyttiga bostadsföretagen 
skulle nu drivas enligt affärsmässiga principer och möjligheterna till värde-
överföringar till kommunerna vidgades. Genom att värdeöverföringar tilläts 
utöver vad som tidigare gällt, var nu överföringar enligt tre olika principer 
tillåtna. Dessa regleras i Allbolagen paragraf 3, 4 och 5. Det innebar att 
överföringarnas storlek kunde tillta i jämförelse med tidigare lagstiftning. 

Detta avsnitt är uppdelat utifrån den diskussion och de begrepp som 
används för att legitimera privatiseringarna genom främst rationaliseringar 
och som utgör en del av att legitimera privatiseringar. Första delen av kapitlet 
börjar med en beskrivning av hur förändringarna av allmännyttan artikuleras 
i debatten genom företagsekonomiska retoriska ramar, som en aktiv fastig-
hetsförvaltning. Denna aktiva fastighetsförvaltning innebär att allmännyttiga 
hyresrätter privatiseras inte bara genom ombildningar, utan också genom 
försäljningar till privata fastighetsägare. Detta innebär även en förutsättning 
för hur de allmännyttiga bostadsföretagen kan användas för värdeöver-
föringar då försäljningarna genererat stora intäkter, något som även det är en 
del av den politiska debatten. 

Den aktiva fastighetsförvaltningens retoriska verktyg 
Den förändrade tonen i och karaktären av 2005 och 2006 års debatt utgörs 
främst av en ”uppväxling” i debatten avseende hur privatiseringar av allmän-
nyttan debatteras och i vilken omfattning. Det innebär att stora delar av 
debatten nu kommer att präglas av diskussioner om privatiseringar, främst i 
form av ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter. Men debatten präglas 
även till viss del av diskussioner kring försäljningar av hyresbestånd till 
privata hyresvärdar. Fram till 2005 års debatt centreras debatten till stor del 
kring en avancerad sifferexercis om vem som byggt och planerat flest bo-
städer. Något som nu avtar, till förmån för en mer ideologiskt driven debatt 
med tilltagande fokus på privatiseringsfrågan. En argumentationslinje växer 
här fram jämte den politiska praktiken, vari kommunen framhålls som en 
aktiv fastighetsförvaltare, inom vilken det ryms ett flertal retoriska verktyg. 
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Den aktiva fastighetsförvaltningen infördes enligt egen utsago 2006 och 
framhålls som ett verktyg för att möjliggöra nybyggnation. ”Vi kan bygga 
mycket tack vare den aktiva fastighetsförvaltning som Joakim Larsson [M] 
talade om alldeles nyss. Den etablerade vi för fyra år sedan” (Ljung, Fp, 
Budgetdebatt 2010:115). Det som politikerna i debatten själva beskriver som 
den aktiva fastighetsförvaltningen kan betraktas som ett paraplybegrepp 
under vilket det samlas en uppsättning företagsekonomiska begrepp och 
uttryck. Olika sätt att förstå den aktiva fastighetsförvaltningen är den 
begreppsanvändning som beskriver den. Citatet nedan är ett exempel på det. 

Genom att få en insats till ett långsiktigt ägande så frigör stadens kommunala 
bostadsbolag ett väldigt angeläget kapital. Dessa frigjorda ekonomiska medel kan 
användas till att renovera och rusta upp områden för att öka attraktiviteten. 
(Alvendal, M, Budgetdebatt 2006:110) 

Det man avser göra är satsningar för att marknadsföra ombildningarna i 
specifika områden i Stockholm. Intäkterna utgör angeläget kapital, och fri-
gjorda ekonomiska medel för kommunen. Även områdenas attraktivitet 
relateras till detta. Utifrån den proposition (Prop. 2009/10:185) som låg till 
grund för den nya Allbolagen från 2011, går det att skönja en begrepps-
användning med det privata näringslivet som modell. Den här typen av 
retorik är inte ny men får en rationell funktion i debatten, där privatise-
ringarna utgör en del av en flerstegsraket (vars syfte är att generera ekono-
miska intäkter) (van Leeuwen, 2008:113). Det innebär att den praktik som 
det argumenteras för inte är det centrala – privatiseringarna betraktas 
närmast som ett verktyg för att genomföra en aktiv fastighetsförvaltning. 

Dessutom får vi betalt. Vi får in summor till Stockholms stad och till bolagen som 
man kan använda till att se till att våra fastigheter förädlas – de fastigheter vi har 
kvar. De 100 000 hyresgäster som bor hos oss kan faktiskt få del av det som denna 
affär innebär. Det här är något positivt för alla; det finns inga förlorare. (Larsson, 
M, Budgetdebatt 2008:13) 

I ytterstaden bidrar det [ombildning] till en ökad integration. För staden, bostads-
bolagen och skattebetalarna är det ett mycket bra ekonomiskt och affärsmässigt 
projekt att erbjuda försäljning av lägenheter till bostadsrätter. (Ljung, Fp, Budget-
debatt 2001:179) 

Försäljning av delar av de allmännyttiga bostadsföretagen menar man är 
viktigt för att stadens fastigheter ska kunna förädlas. Förädling, som används 
av Larsson (2008) ovan, går att betrakta som synonymt med upprustning, 
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utöver det indikerar det även en värdeökning. I Norstedts ordbok är defini-
tionen av förädling att ”bearbeta för att ge värdefullare egenskaper”. Föräd-
lingen är av ekonomisk karaktär och det är en utveckling som alla kommer 
att tjäna på. Upprustningen beskrivs inte i termer av att det är bostäder som 
rustas upp, utan att det är stadens tillgångar som förädlas. Det är positivt för 
alla, ”[d]et finns inga förlorare” avslutar han. Även Ljung menar att det är bra 
affärsmässigt och ekonomiskt att ombilda, någonting som han även fram-
håller att skattebetalarna tjänar på. 

En aktiv fastighetsförvaltning används även av Socialdemokraternas 
representant, och även om begreppet inte används i lika hög grad av dem i 
debatten, verkar det viktigt att framhålla att man inte är motståndare till det. 

Det räcker med att läsa vår budgetreservation för i år. Där står att vi är för en aktiv 
fastighetsförvaltning. Det har vi aldrig haft någonting emot. Däremot gör man 
olika uppgörelser i olika majoriteter, och vi tog över efter en mandatperiod där 
det hade pågått en mycket stor utförsäljning av allmännyttan och ombildning till 
bostadsrätt. Då, vilket Kristina Alvendal mycket väl vet, hade också våra bolag 
väldigt mycket pengar i kassakistan. Det fanns inget behov av att sälja fastigheter 
för att påbörja upprustningar. (Lindberg, S, Yttranden, 2007:59) 

Möjligen rör skillnaden snarare hur man anser att den aktiva fastighets-
förvaltningen ska användas, inte om man är motståndare till eller före-
språkare för den. Den typ av bostadspolitiska praktik som Socialdemo-
kraterna genomförde under slutet av 1990-talet går att kategorisera som en 
sorts aktiv fastighetsförvaltning, även om begreppet lanserades senare. Med 
försäljningar i vissa delar av beståndet och köp i andra delar. Då var före-
vändningarna för genomförandet delvis moraliska; man ville skapa förut-
sättningar för vissa grupper och åstadkomma spatiala och sociala effekter i 
beståndet. Syftet med denna senare version av den aktiva fastighets-
förvaltningen är att den utgör ett delsteg för att ha råd att bygga och rusta nya 
bostäder. Den bygger således på en rationell legitimeringsgrund. 

Begreppet aktiv fastighetsförvaltning är även återkommande i andra poli-
tiska dokument, (i till exempel styrdokument till de allmännyttiga bostads-
företagen). Begreppet har ingen sammanfattande kärnfull definition utan 
beskrivs som en strategi med olika funktioner. I ett av stadens bostadsföretag, 
Stockholmshems, verksamhetsbeskrivning för 2009 ges dock en beskrivning 
som konkluderar flera av de olika delar som i det empiriska materialet 
beskrivs som en aktiv fastighetsförvaltning. Man uppger att man ska 
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[…] vara en aktiv fastighetsförvaltare. Förvärv, byten och försäljningar ska ske på 
affärsmässiga grunder, skapa rationella förvaltningsområden och bidra till 
blandade upplåtelseformer genom att verka för försäljningar i delar av staden där 
företaget är i dominerande ställning samt förvärv i områden där närvaron är låg. 
Befintligt fastighetsinnehav ska förädlas och förändras utifrån en långsiktig 
förvaltning och kundnytta med syfte att skapa tillväxt i värde och avkastning. 
(Stockholmshem, 2009:28)39 

Utifrån idén om att upprätta det som beskrivs som ”blandade upplåtelse-
former” utgör det en del av en allt mer kommersialiserad inriktning för 
bostadsföretagen i enlighet med Allbolagen SFS 2010:879. Dock förkommer 
det ett socialt narrativ, också det med hänvisning till Allbolagen från 2011. 
Ett sådant exempel från 2012 är ett utlåtande som behandlar en minoritets-
återremiss i vilken det efterfrågas en detaljerad redovisning för hur medlen 
som ska tas från de allmännyttiga bostadsföretagen ska användas (Utlåtande, 
2012:73). Ansvarigt borgarråd, Sten Nordin (M), menar att värdeöver-
föringarna inom ramen för olika projekt, såsom Järvalyftet och Söderorts-
visionen, kommer att 

[…] gå till projekt inom bostadsförsörjningsansvar som främjar integration och 
social sammanhållning. Där är urvalet gjort utifrån stadens nämnders invest-
eringsplaner och särskilt projekt inom Järvalyftet och Söderortsvisionen priorit-
eras. (Utlåtande 2012:73:2) 

Ytterligare exempel på affärsmässighetens praktik utgörs av en affär 2012, då 
1 172 lägenheter i södra Stockholm säljs till Ikeas systerbolag Ikano Bostad. 
Motiven till försäljningen är främst ekonomiska. 

Bolagens projektportföljer omfattar under samma period 5 000 lägenheter. För 
att kunna genomföra dessa investeringar måste fastighetsbolagen, i det här fallet, 
AB Svenska Bostäder, bedriva en aktiv fastighetsförvaltning för att kunna väga 
kostnader mot intäkter. (Utlåtande, 2012:75:3) 

I en annan affär, även den 2012, säljs 1 382 lägenheter i norra Stockholm till 
fastighetsbolaget Willhem AB som ägs av första AP-fonden (Utlåtande, 
2012:75:9). I samma utlåtande menar man att de kommunala bostads-
företagen 

— 
39 En liknande, nästan ordagrann text finns även i Svenska Bostäders årsredovisning för 2009 
(se Svenska Bostäder, 2009:24). 
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[…] ska vara delaktiga i skapandet av nya bostäder i staden, men också att de ska 
förvalta sina befintliga fastighetsbestånd genom att vid behov avyttra fastigheter 
i områden med stor andel allmännytta. Föreliggande affär är ett exempel på det 
sistnämnda. (Utlåtande, 2012:75:3) 

Syftet med just denna typ av försäljning har varit att skapa områden med ett 
mer blandat fastighetsbestånd (till exempel blandade ägandeformer) efter-
som det betraktas som problematiskt att den allmännyttiga hyresrätten 
dominerar i vissa bostadsområden. I exemplet ovan är det inte privatiseringar 
i form av ombildning, utan genom att delar av beståndet säljs som hyresrätter 
till privata fastighetsägare. Områdena kommer således fortsättningsvis 
domineras av samma upplåtelseform (hyresrätt) men med olika ägande-
former. Inramningen görs genom att hänvisa till nyttan för alla invånare 
utifrån en retorik som manifesteras genom en företagsekonomisk begrepps-
apparat där privatiseringarna utgör ett delsteg.  

I debatten talas det inte om att aktivt fastighetsförvalta som en verbsats, 
utan begreppet används som substantiv (den aktiva fastighetsförvaltningen, 
en aktiv fastighetsförvaltning). Fairclough (2000:26) menar att genom denna 
typ av nominalisering så döljs den mångfald av processer som pågår, där vem 
eller vad som förändras inte är helt transparent, oklarheter kring vad bak-
grunderna till förändringsprocesserna är eller vad effekterna av dem blir. 
Genom att marginalisera själva processerna döljs även frågan om makt och 
orsakssamband, eller vem som ligger bakom förändringen. Den aktiva 
fastighetsförvaltningen är en process som involverar och drivs av aktörer och 
intressenter, och Machin och Mayr (2012:85) framhåller att vad som saknas 
i texter är minst lika viktigt som vad som återfinns i dem. Det innebär de 
aktörer som ingår i den aktiva fastighetsförvaltningen, såsom hyresgäster 
som ombildar, bolagsstyrelser, politiker samt banker och finansinstitutioner 
som lånar ut pengar i dessa privatiseringar, som inte alla är explicita deltagare 
i att forma den aktiva fastighetsförvaltningen, men som är nödvändiga för att 
genomföra den. Ett exempel är att varken beskriva den viktiga funktion som 
finansiella aktörer och banker har för privatiseringarnas genomförande eller 
att de även har ett ekonomiskt intresse av att de sker. Machin och Mayr kallar 
detta för en diskursiv bortträngning. Det innebär inte bara en nominalisering 
i form av att aktiva subjekt är dolda eller hålls utanför, det innebär även en 
maktaspekt där specifika politiska beslut har inneburit att ekonomiska 
aktörer har etablerats, vars roll å ena sidan inte är synlig, men å andra sidan 
är självklara och oundvikliga deltagare i privatiseringsförfarandet. 
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9. DET ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAGET I DEBATTEN 

Den affärsmässiga allmännyttan och de ekonomiska musklerna 
Att de allmännyttiga bostadsföretagen ska agera enligt affärsmässiga prin-
ciper slås fast i Allbolagen SFS 2010:879. En definition av affärsmässighet som 
begrepp är inte helt klarlagd, det utgör delvis en tolkningsfråga (se till exem-
pel Boverket, 2017; Lind & Lundström, 2011; Sabo, 2018). Boverket 
(2017:19–20) bekräftar att det finns en otydlighet i Allbolagen generellt, och 
speciellt avseende affärsmässigheten och dess betydelse. Ofta hänvisas 
begreppet till 

det övergripande förhållningssätt som ett icke subventionerat företag på en 
marknad intar inför investeringar, i sin dagliga drift och i relation till andra 
aktörer. Kommunen ska agera på samma sätt som en jämförbar privat ägare av 
ett jämförbart privat bostadsbolag. (Prop. 2009/10:185:44) 

Bostadsföretagen ska drivas som sin privata motsvarighet med en mark-
nadsmässig avkastning och det ska vara icke-subventionerat. Otydliga defini-
tioner kring vad affärsmässigheten skulle betyda gör det således öppet för 
tolkningar utifrån olika perspektiv. Det som uppmärksammas är de kon-
kurrensfördelar kommunerna uppfattas inneha på bostadsmarknaden om 
deras bostadsföretag kan drivas utan vinstsyfte. 

Sådant avstående från marknadsmässig avkastning skulle kunna innebära att de 
aktuella företagen får en ekonomisk fördel i förhållande till andra bostadsföretag. 
Eftersom det stora flertalet allmännyttiga bostadsföretag ägs av kommuner skulle 
det kunna innebära en form av statsstöd. (Prop. 2009/10:185:25) 

De olika intresseorganisationerna Fastighetsägarna och Sabo (senare Sveriges 
Allmännytta) har olika perspektiv i fråga om affärsmässighet. Den begrepps-
mässiga öppenheten möjliggör att olika aktörer på bostadsmarknaden kan 
tolka begreppet olika. Organisationen Fastighetsägarnas samlade uppfatt-
ning av ett affärsmässigt agerande är att ”agera som ett (långsiktigt) privat 
företag” (Lind & Sundström, 2011:38). Sabos utgångspunkter och begrepps-
mässiga tolkning av affärsmässighet beskrivs i utdraget nedan. 

För att undvika snedvridning av konkurrensen ska det kommunala bolaget driva 
verksamheten enligt affärsmässiga principer. Det ska alltid utgå från vad som är 
bäst för bolaget och agera som en långsiktig och seriös fastighetsägare. Kom-
munen får heller inte ge det egna bolaget några särskilda fördelar som gynnar det 
ekonomiskt i förhållande till privata fastighetsägare. Kommunen ska ställa mot-
svarande avkastningskrav på sitt bolag, som likartade långsiktiga privata fastig-
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DET LEGITIMA ÄGANDET 

hetsägare gör. Men kravet ska alltid utgå från den lokala marknadssituationen 
och bolagets egna förutsättningar. (Sabo, 2018) 

Affärsmässigheten som begrepp har (inom vissa ramar) olika mening, och 
olika tolkningar kan göras. Det speciella för de allmännyttiga bostadsföre-
tagen är att affärsmässigheten ska kombineras med ett allmännyttigt syfte. 

Hur går det då att förstå ett affärsmässigt agerande som uttryck i debatten? 
Ett sätt som allmännyttan kan agera affärsmässigt på är att uppföra bostads-
rätter i de områden som domineras av hyresrätter och där ombildningstakten 
är låg. 

Vi vill dessutom bygga bostadsrätter där det inte går att omvandla från hyresrätt 
till bostadsrätt. Jag tycker att det är ett radikalt förslag. I de områden där det bara 
finns hyresrätter ger man nu möjlighet för de kommunala bolagen att själva 
bygga bostadsrätter. Det tycker jag också är ett ansvarstagande som är bra för 
Stockholm och för framtiden. Det är bra att man vågar fatta de besluten. (Dundar, 
Fp, Budgetdebatt 2008:102) 

Att bygga bostadsrätter skulle falla inom ramen för vad som kan betecknas 
som ett affärsmässigt agerande. Att de även skulle ge sig in på den privata 
delen av bostadsmarknaden genom att kompensera för privata aktörers från-
varo i vissa geografiska områden skulle kunna falla inom ramen för ett all-
männyttigt syfte. Det skulle samtidigt innebära att de allmännyttiga bostads-
företagen ger sig in på delar av bostadsmarknaden som domineras av privata 
aktörer. De skulle således bli potentiella konkurrenter med privata aktörer. 

Hur Allbolagen följs och vilken tolkning man gör av affärsmässighet blir 
inom vissa ramar politiskt decentraliserade beslut som läggs på kommun-
politiker. Återkommande inslag i debatten är att härleda till de möjligheter 
som affärsmässigheten ger. 

Även kommunala bolag ska drivas affärsmässigt. Det som har möjliggjort 
nämnda satsningar i denna hastighet och i denna omfattning är att SB [Svenska 
Bostäder] har fått in mer pengar. Det har skett dels genom att vi har låtit många 
av dem som vill äga sin bostad att friköpa den, dels genom att vi har sålt av en del 
av beståndet. Försäljningarna har även bidragit till att fler lägenheter har 
upprustats fortare. Exempelvis har försäljning till fastighetsbolaget Primula inne-
burit att detta företag har renoverat de köpta lägenheterna. […] En annan del i 
den aktiva fastighetsförvaltningen är att köpa, byta och sälja fastigheter. 
(Gustavsson, M, budgetdebatt 2011:156) 

Alla vill dock inte ombilda sin lägenhet till bostadsrätt. Till dem som väljer att bo 
kvar i hyresrätt har jag ett tydligt budskap: Ni alla ska se hur våra bostadsbolag 
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9. DET ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAGET I DEBATTEN 

utvecklas och blir ännu bättre på att förvalta fastigheter och era lägenheter. Ni 
kommer att se hur stadens bostadsbolag genom att skapa möjlighet för dem som 
så önskar ombilda till bostadsrätt och genom att släppa in fler aktörer äntligen 
har möjlighet att göra nödvändiga investeringar i eftersatta fastigheter. […] 
Reavinsterna på hittills 20 miljarder kommer alla till del. Alla stockholmare 
gynnas av att staden genom en aktiv fastighetsförvaltning skapar förutsättningar 
för en än mer attraktiv stad som utvecklas i takt med att fler söker sig hit. (Larsson, 
M, budgetdebatt 2009:134) 

Den aktiva fastighetsförvaltningen som paraplybegrepp innebär att de kom-
munala allmännyttiga hyresrätterna privatiseras genom ombildning eller 
genom att de säljs till privata aktörer. Runt detta byggs det upp ett ekono-
miserat språkbruk för att legitimera privatiseringarna. Vad som även fram-
hålls är att ekonomiska tillgångar lösgörs och ska möjliggöra upprustning 
och renoveringar. Ombildningarna ”skapar möjligheter” genom att låta de 
som vill äga sin bostad få göra det, och de släpper in fler aktörer – ”alla stock-
holmare” gynnas av den aktiva fastighetsförvaltningen. Resurser ska komma 
”alla stockholmare” till godo, det vill säga inte bara de som bor hos de all-
männyttiga hyresvärdarna. 

Återkommande är att referera till de resurser som hämtas ur bostads-
företagen som muskler. Att hänvisa till starka muskler skulle kunna betraktas 
som en önskvärd övertydlighet hos talaren. Det skulle i detta fall innebära ett 
intresse hos talaren att verkligen poängtera den styrka som ligger i den 
förespråkade politiken. 

Jag är också stolt över att se hur våra bostadsbolag i dag är så aktiva i sin fastig-
hetsförvaltning att det har lett till de starkaste ekonomiska musklerna i dessa 
bolags historia. Det har lett till att vi också har ekonomiska muskler att ta hand 
om någonting och få svar på en fråga som hela Sverige ställer sig i dag, nämligen: 
Hur ska vi kunna hantera våra eftersatta miljonprogramsområden? […] Det kan 
vi göra genom de ekonomiska muskler som vi har fått genom en aktiv fastighets-
förvaltning. Hade vi inte vågat sälja till bostadsrättsföreningar, hade vi inte släppt 
in fler aktörer och hade vi inte låtit flera vara med och samarbeta hade vi inte 
heller kunnat ta oss an det stora arbete vi har framför oss. (Larsson, M, Budget-
debatt 2011:141) 

Vi har genom ett ansvarsfullt förvaltande, bland annat genom försäljningar och 
ombildningar, möjliggjort att allmännyttan har starka ekonomiska muskler för 
att kunna renovera, för att kunna rusta upp, för att kunna energieffektivisera och 
satsa på nybyggnation. Det arbete som nu till exempel sker i Rinkeby hade aldrig 
varit möjligt utan de här musklerna. Det som nu håller på att ske med Rinke-
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byterrassen hade inte varit möjligt utan de ekonomiska musklerna. (Slottner, Kd, 
Budgetdebatt, 2013:99) 

Begrepp såsom ekonomiska och finansiella muskler betecknar hur försäljnin-
garna beskrivs som kraftfulla verktyg för möjligheterna att realisera reno-
veringar och nybyggnation. En djärvhet betonas, att man ”vågat sälja”, 
någonstans indikerar det att det finns en upplevd riskfaktor. Även beskriv-
ningen att fler aktörer ”släppts in” och fått ”vara med” skapar en förståelse av 
en sorts inkludering där det tidigare funnits en exkludering. Där andra 
aktörer än de kommunala företagen stått utanför och förhindrats delta. Ett 
dynamiskt förhållningssätt i form av uppöppnande och inkluderande av 
dessa aktörer har därmed inneburit att ”det stora arbetet” har möjliggjorts. 
Dessa sätt att legitimera ett affärsmässigt agerande framställer det som ett 
rationellt agerande och som en åtgärd för att skapa resurser och genomföra 
sociala reformer. 

De ordval som omger den politiska debatten är inte slumpmässiga, särskilt 
inte om de är återkommande och bildar ett mönster. Det finns begrepp i 
materialet som utgör en del av en marknadsdiskurs. Den allmännyttiga 
hyresrätten framställs genom en ”aktiv fastighetsförvaltning”, finansiella 
aspekter, kapital och kapitalbrist. Affärsmässigheten beskrivs av de politiker 
som förespråkar privatiseringar av de allmännyttiga hyresrätterna som tätt 
förknippad med den aktiva fastighetsförvaltningen. Att sälja delar av det 
allmännyttiga bostadsbeståndet för att finansiera andra delar av bostads-
marknaden och/eller andra kommunala verksamheter initieras 2010 i det 
empiriska materialet. Privatiseringarna ställs på så sätt i bakgrunden och 
främst placeras syftet med privatiseringsstrategin. van Leeuwen och Wodak 
(1999:106–107) framhåller att det i rationaliseringar innebär att själva 
aktiviteten (i detta fall privatiseringen) framställs som ett komplement för att 
legitimera en (annan) strategi. I fallen ovan används privatiseringar (eller den 
aktiva fastighetsförvaltningen) som en strategi för att genomföra andra 
åtgärder. Det gör att privatiseringen i sig tonas ned i debatten och istället 
beskrivs som en del av en större och nödvändig process. 

Mångfalden av ägande 
Förfarandet där kommunen som ägare har köpt och sålt delar av sitt fastig-
hetsbestånd har förekommit under lång tid men uppkommer nu som argu-
ment för att privatisera, i form av en aktiv fastighetsförvaltning. De rationella 
legitimeringarna förstärks då privatiseringarna konstrueras som ett verktyg 
för att uppnå ett annat mål, såsom ekonomiska muskler, upprustning, energi-
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effektivisering, förädling och en affärsmässig allmännytta. Förutsättningar 
för dessa ekonomiska resurser är att det allmännyttiga beståndet säljs och 
privatiseringarna utgör då ett delsteg. Delar av det allmännyttiga hyres-
beståndet har utöver ombildningar och försäljningar till bostadsrättsföre-
ningar även sålts till privata fastighetsägare. Denna typ av privatisering har 
på nationell nivå varit den vanligaste privatiseringsstrategin framför ombild-
ningar, dock med Stockholm som undantag. 

Under 1990-talet börjar det i fullmäktigedebatten i Stockholm att höjas 
röster för att åtminstone ett av kommunens tre bostadsföretag borde säljas i 
sin helhet. Speciellt Stockholmshem lyfts fram som en bra kandidat för 
försäljning. 

Vi kommer att börja med Stockholmshem, och vi kommer att sälja de andra 
bostadsbolagen i den takt som marknaden tål och orkar med. Vi kanske säljer 
dem hela eller i delar eller till hyresgästerna i form av bostadsrättsföreningar. Det 
tycker vi är bra! (Noreson, M, Budgetdebatt 1997:266) 

Efter Stockholmshem står de övriga bostadsföretagen på tur. Allt beroende 
på vad Noreson menar att ”marknaden tål och orkar med”. Marknaden 
beskrivs som en aktör med egenskaper som innebär att den kan känna och 
tåla olika ageranden som den utsätts för.  

Det faktum att vi vill försöka hålla hyresgästerna, och därmed stora delar av med-
borgarkåren i staden, om ryggen ekonomiskt 1998 innebär inte att vi på något 
sätt har frångått vår principiella uppfattning vad gäller såväl rätten att bilda 
bostadsrätter som att staden inte skall ha tre kommunala bostadsbolag utan 
åtminstone ett av dem bör säljas så snabbt som möjligt. (Cederschiöld, M, 
Budgetdebatt 1997:241) 

Anita Habel, för det första tror vi faktiskt att det räcker med två stora kommunala 
bolag. Det är ändå ganska mycket lägenheter. (Broberg, Kd, Budgetdebatt 
2004:206) 

Man kan inte låta bli att bli lite förvirrad när det gäller bostadsdebatten. Det finns 
ingen vetenskap om att det behövs exakt tre stycken kommunala bostadsbolag 
som bedriver kommunal bostadsförmedling i den här staden för att klara alla de 
behov man har. Det finns många kommuner som varken har kommunala 
bostadsbolag eller bostadsförmedling och ändå klarar sitt sociala ansvarstagande 
och löser förmedlingen av bostäder. Vi i kd tycker faktiskt att man skulle kunna 
sälja ett av de tre bostadsbolagen. (Broberg, Kd, Yttranden 2005:118) 

Argumenten mot att kommunen ska äga Stockholmshem är att det räcker 
med att äga de två andra bostadsföretagen. Då kommunen redan äger ett stort 
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bostadsbestånd anses det vara tillräckligt. Det kan härledas till en uppfattning 
att det offentliga ska ägna sig åt vad som uppfattas som dess kärnverksamhet, 
bostadsföretag kan likväl drivas av privata aktörer på bostadsmarknaden. 
Under 1999 och framåt kommer ombildningarna av hyresrätter till bostads-
rätter att ta fart och frågan om försäljning av ett helt bostadsföretag nämns i 
mindre utsträckning. Ombildningarnas utbredning som privatiseringsstra-
tegi kan möjligtvis utgöra en anledning till att röster i debatten som före-
språkar försäljningen av ett bostadsföretag i sin helhet kommit att klinga av. 

De försäljningar som innebär att bostadsbeståndet säljs till privata fastig-
hetsägare diskuteras inte i så stor utsträckning i fullmäktigedebatten jämfört 
med debatten som fokuserar på ombildningar. Det lyfts i form av det man 
beskriver som ett behov att släppa in fler aktörer på marknaden. Däremot 
uppkommer det en debatt i enskilda yttranden kring dessa frågor. Under 
2008 genomförs försäljningar till andra privata fastighetsägare. Då det tas 
upp i debatten görs det ofta av de som är motståndare till denna typ av pri-
vatiseringar. 

Det som framkommer i direktiven till bostadsföretagen liknar argumen-
tationen i den politiska debatten, där affärsmässighet, blandade upplåtelse-
former samt en minskning av allmännyttans dominans framhålls. Att arbeta 
för ”förvärv, byten och försäljningar” är hur den aktiva fastighetsförvalt-
ningen framställs i debattmaterialet, varav ombildningar är en avgörande del. 
Men även det befintliga fastighetsbeståndet ska ”förädlas”, ”förändras” i 
”syfte att skapa tillväxt i värde och avkastning”. 

Exempel på ”förvärv, byten och försäljningar” utgörs 2008 av försäljningar 
till tre privata fastighetsägare: Ikano Bostäder Holding AB, Stena Fastigheter 
Öst AB samt Wallfast AB. År 2011 genomförs försäljningar till privata 
hyresvärdar i vad som kan liknas vid en sorts ”bytesköp”. I Stockholms-
förorten Kärrtorp säljs 2011 delar av det allmännyttiga hyresbeståndet, och 
den allmännyttiga ägaren köper i sin tur fastigheter av den privata hyresvär-
den i Hammarby Sjöstad. En liknande bytesaffär genomförs 2008 med 
samma fastighetsägare, Primula Byggnads AB, i Fredhäll och Blackeberg. 
År 2012 säljs 1 172 lägenheter i södra Stockholm till Ikano Bostäder Holding 
AB. I en annan affär, även den 2012, säljs 1 382 lägenheter i norra Stockholm 
till fastighetsbolaget Willhem AB som ägs av första AP-fonden (Utlåtande, 
2012:74:10). Dessa privatiseringar figurerar jämte ombildningarna, men de 
legitimeras inte uttalat som specifika privatiseringar; legitimeringarna av 
dem sker istället genom en aktiv fastighetsförvaltning där fastigheter för-
värvas, förädlas och byts. De beskrivs inte i detalj utan inbegrips som del i 
detta större förvaltningspaket. 
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Å ena sidan framhålls det att driva bostadsföretag som något som ligger 
utanför kommunens kärnverksamhet och därför bör ett av företagen säljas. 
Med tiden har dock debatten (och även den politiska praktiken) allt mer 
handlat om att kommunens bostadsföretag ska agera affärsmässigt i sin 
verksamhet och vara aktiva aktörer på bostadsmarknaden. Det finns således 
en dubbelhet kring vad den kommunala bostadspolitiken innebär. Efter 2006 
(och än mer efter 2010) innebär det snarare att bostadsföretagen utgör en 
lönsam tillgång för kommunen genom försäljningar. Vissa av de nya ägarna 
till de sålda hyresrätterna, har det visat sig, har inte blivit långsiktiga ägare 
utan sålt bostadsbeståndet vidare. Dessa affärer har främst beskrivits i mass-
media (se till exempel Eckerbom, Ulvesson & Newton, 2019; Görfelt, 2020; 
Törngren & Liderfors Westholm, 2019; Syrén, 2020). 

Värdeöverföringar som aktiv fastighetsförvaltning 
I avsnittet ovan beskrivs hur bostadsföretagen kan betraktas som lönsamma 
för kommunen. För att vara lönsam måste ägaren genomföra värdeöver-
föringar, och den nya Allbolagen SFS 2010:879 kommer att bidra till det 
genom att öppna för möjligheten till värdeöverföringar som vida överskrider 
dem som tidigare varit möjliga. Detta kommer att återspeglas i den förda 
debatten kring de allmännyttiga bostadsföretagen. 

Beslut om värdeöverföringarna40 tas i kommunfullmäktige. Som ägare till 
bostadsföretagen har kommunen alltid haft möjlighet att ta ut en viss del i 
form av utdelning; före 2010 har det då handlat om mindre summor per 
bostadsföretag då värdeöverföringarnas omfattning begränsades. Efter att 
Allbolagen SFS 2010:879 har implementerats öppnas fler möjligheter till 
värdeöverföring (se Boverket, 2011a). Allbolagen SFS 2010:879 skulle medge 
värdeöverföringar utifrån fler kriterier, vilka regleras i paragraferna 3, 4 och 
5. Dessa kriterier är centrala för att förstå debatten och de olika möjligheterna 
för värdeöverföring kommer övergripande gås igenom. 

Paragraf 3 är den utdelningsprincip som tidigare fanns i Allbolagen. Den 
innebär att överföringar får göras efter följande princip: 

[…] bostadsaktiebolags värdeöverföringar får under ett räkenskapsår inte över-
stiga ett belopp som motsvarar räntan på det kapital som kommunen eller kom-

— 
40 Begreppet värdeöverföring, som används framför utdelning, ”omfattar även till exempel 
nedsättning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägaren och andra affärshändelser som 
att bolagets förmögenhet minskar” (Stigendal & Grander, 2012:41). Värdeöverföring utgör 
således ett vidare begrepp. 
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munerna vid föregående räkenskapsårs utgång har skjutit till i bolaget som 
betalning för aktier. (Prop. 2009/10:185:6) 

Här utgörs räntesatsen av statslåneräntan plus en procent. I både paragraf 4 
och paragraf 5 undantas den begränsning av värdeöverföringens omfattning 
som föreligger i paragraf 3. Enligt paragraf 4 tillåts värdeöverföring på upp 
till hälften av det nettoöverskott som uppkommit vid försäljning av fasti-
gheter under föregående räkenskapsår. Denna värdeöverföring får dock inte 
överstiga nettoöverskottet och ska ha föregåtts av beslut av kommunfull-
mäktige. Det som paragraf 4 innebär är att ytterligare privatiseringar (det vill 
säga försäljningar) av fastigheter möjliggör ytterligare värdeöverföringar. 
Dessa värdeöverföringar (enligt § 4 i SFS 2010:879) är menade att bidra till 
kommande bostadsförsörjningsåtgärder genom att 

[…] finansiera utbyggnaden av nödvändig infrastruktur i planerade bostads-
områden. Bostadsbyggande handlar inte bara om att bygga hus utan nya bo-
stadsområden kräver dessutom investeringar i vägar, vatten, avlopp och andra 
grundläggande samhällsfunktioner. Genom utdelningen från stadens bostads-
bolag kan Stockholm hålla en hög takt i bostadsbyggandet. Det tjänar hela staden 
på men främst de invånare som tar del av och lever i den växande staden. 
(Utlåtande 2012:73:2–3) 

Att köpa och sälja delar av hyresbeståndet beskrivs som en åtgärd inom 
ramen för att driva allmännyttan affärsmässigt. Möjligen går det att betrakta 
affärsmässigheten som en del av den aktiva fastighetsförvaltning som be-
skrivs ovan. Om en politisk majoritet bestämmer sig för att sälja fastigheter 
finns det i Allbolagen redskap för att föra över dessa tillgångar från bostads-
företagen till den kommunala verksamheten. Detta är även möjligt enligt 
paragraf 5, enligt vilka ytterligare överföringar är möjliga. Denna överför-
ingsprincip är innovativ i bemärkelsen att de kommunägda bostadsföretagen 
kan göra värdeöverföringar som är svåra att begränsa och som görs på vida 
grunder. Den femte paragrafen innebär att överskottet får användas 

för sådana åtgärder inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar som 
främjar integration och social sammanhållning eller som tillgodoser bostads-
behovet för personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar […] 
(SFS 2010:879) 

Dessa möjligheter till värdeöverföringar skulle innebära att de årsvisa värde-
överföringarna till ägaren från de kommunägda bostadsföretagen Stock-

198 



 
 

 

 

   
  

    
 

   
    

 

 

  
   

 
   

  
    

    
 

9. DET ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAGET I DEBATTEN 

holmshem, Familjebostäder och Svenska Bostäder ökade i storlek. Mellan 
2011 och 2013 uppgick de till totalt 6 miljarder kronor (Boverket, 2016a: 24). 

De ekonomiska möjligheterna till värdeöverföringar baseras på att de 
allmännyttiga bolagens tillgångar är stora eftersom bostadsföretagen har sålt 
delar av bostadsbeståndet, företrädelsevis i form av ombildning till bostads-
rätter. Men även andra intäkter torde gå att inkludera, såsom hyresintäkter. 
Värdeöverföringarna (som innebär utdelning till allmännyttans ägare, Stads-
hus AB) kan vidare göras till kommunen. Själva värdeöverföringarna dis-
kuteras inte uttryckligen i någon stor omfattning i fullmäktiges budgetdebatt, 
vilket kan uppfattas som anmärkningsvärt. Däremot utgör de en förutsätt-
ning för den affärsmässighet som framställs som central i debatten om all-
männyttan. 

Genom att sätta stopp för alla försäljningar och ombildningar riskerar bristen på 
kapital att bli uppenbar, och risken är stor att bostadsbolagen återigen blir tungt 
skuldsatta. (Slottner, Kd, Budgetdebatt 2014:184) 

Om man bara bygger och förvaltar får man en sämre ekonomi. Vad vi har haft 
för strategi under åtta år här med aktivt förvaltande är att hålla en god ekonomi. 
Vi har stambytt i princip allting, och vi har samtidigt kunnat bygga. Det beror 
också på att vi har ombildat och fått in pengar och kunnat vara i kontroll. 
(Nilsson, M, Budgetdebatt 2014:199) 

Att sluta privatisera framhålls som vanskligt då det påverkar de allmännyttiga 
bostadsföretagens ekonomi och möjligheter till att göra värdeöverföringar. 
Privatiseringarna beskrivs som realiseringar av olika möjligheter inom det 
allmännyttiga bostadsbeståndet (och för staden som helhet). Det kommer att 
möjliggöra stadsdelsförnyelse, nybyggnation, förutsättningar för en attraktiv 
stad, en förädling. I ett exempelgivande replikskifte där en politiker ur oppo-
sitionen för värdeöverföringarna på tal besvaras det med den aktiva fastig-
hetsförvaltningen. 

Vad ska ni använda de 1,3 miljarder som ni har tagit ut från hyresrätten för att 
finansiera vanlig verksamhet i staden? (Ruwaida, Mp, Budgetdebatt 2012:29) 

Låt mig ta ett exempel. Den så av er på den vänstra siden utskällda aktiva fastig-
hetsförvaltning som vi bedriver handlar om att vi gör affärer, strategiska sådana, 
med olika bolag och organisationer, och på så sätt får vi till nyproduktions-
områden som aldrig annars blivit av. Det gör vi med pengar som vi har fått in av 
de olika försäljningar vi gjort. Vi står ekonomiskt starka för att bedriva en aktiv 
nyproduktionspolitik. (Ljung, Fp, Budgetdebatt 2012:29) 
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DET LEGITIMA ÄGANDET 

Ljungs replik ovan är ett vanligt sätt att replikera kring utdelningarna som 
görs – genom att hänvisa till dem som (i detta fall) en aktiv fastighetsför-
valtning som ska bidra till en finansiering av olika bostadsrelaterade åtgärder. 
I första hand tas således värdeöverföringarna explicit upp av dess kritiker, 
medan de i debatten bemöts som, i första hand, en aktiv fastighetsförvaltning. 
Det kan ske genom att man legitimerar värdeöverföringarna genom att 
hänvisa till att de ska 

[…] gå till projekt inom bostadsförsörjningsansvar som främjar integration och 
social sammanhållning. […] medlen kommer att bidra till kommande bostads-
försörjningsåtgärder, bland annat genom att finansiera utbyggnaden av 
nödvändig infrastruktur i planerade bostadsområden. Bostadsbyggande handlar 
inte bara om att bygga hus utan nya bostadsområden kräver dessutom investe-
ringar i vägar, vatten, avlopp och andra grundläggande samhällsfunktioner. Det 
tjänar hela staden på men främst de invånare som tar del av och lever i den 
växande staden. (Utlåtande, 2012:73:2–3) 

De projekt som åsyftas ovan preciseras i ett exempel på kompletterande ägar-
direktiv för Svenska Bostäder där man mer detaljerat går igenom vad värde-
överföringarna verkligen är ämnade för. 

Värdeöverföringarna föreslås inom ramen för kommunfullmäktiges beslut från 
2012-05-28 avse ytterligare finansiering av projekt inom stadens långsiktiga 
visioner Vision Järva 2030 (Järvalyftet) och Vision Söderort 2030 (Söderorts-
visionen). Därutöver föreslås projekt i andra prioriterade områden utifrån 
stadens nämnders investeringsplaner för 2013. Projekten återfinns både i norr-
och söderort och avser investeringar i bostadsområden och idrottsanläggningar i 
ytterstaden i syfte att öka integration och sammanhållning. Stadens planerade 
förvärv av bostadsrätter för att tillhandahålla bostäder enligt lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS) och ett projekt med syfte att skapa nya 
studentbostäder föreslås också finansieras av värdeöverföringen. (Svenska 
Bostäder, 2013, bilaga 8:2) 

Värdeöverföringarna framställs som värdefulla för alla kommuninvånare 
och i ägardirektivet beskrivs mer detaljerat vad värdeöverföringarna ska 
finansiera. Det bryter mot en tidigare bostadspolitik då intäkterna även är 
tänkta att finansiera sådant som ligger utanför direkt bostadsproduktion. De 
är de ekonomiska musklerna som fördelas här. Kommunen agerar även som 
en marknadsaktör på den öppna bostadsmarknaden, ett perspektiv som 
aktualiseras då man föreslår att kommunen ska gå in och köpa bostadsrätter 
för att upplåta som LSS-boenden. Att upplåta LSS-boenden är inte det 
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9. DET ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAGET I DEBATTEN 

anmärkningsvärda, utan att kommunen går in och konkurrerar som speku-
lant på den öppna bostadsmarknaden för att köpa bostäder i ett välfärds-
politiskt syfte. Kritikerna till hur det nya ramverket för värdeöverföringar 
används menar att de inte vill 

[…] medverka till ett uttag ur allmännyttan som i största allmänhet syftar till att 
hjälpa Moderaterna att få ihop en vanlig driftbudget. Däremot hade vi varit 
beredda att diskutera hur stadens tillgångar bättre skulle kunna användas för att 
gentemot befintliga planer öka ambitionerna för ett socialt och ekologiskt hållbart 
byggande som långsiktigt stärker hyresrätten och allmännyttan. (PM, 2013:2, 
Wanngård, S) 

De pengar som är predestinerade till bostadsbyggande kan och bör användas 
direkt av bostadsbolagen för detta ändamål och behöver inte gå omvägen via 
utdelning. […] Detta svar från Sten Nordin torde tolkas som om man bara vill 
fylla på stadens kassakista, genom utförsäljning av stadens fastigheter och bolag, 
för att kunna sänka skatten. (Utlåtanden, 2012:73:2, Livh, V) 

Även om motståndarna är kritiska till värdeöverföringarna så menar de att 
dessa i och för sig kan användas, dock inom specifika ramar och av bostads-
företagen direkt. Åtgärder som långsiktigt ”stärker allmännyttan”, och som 
bidrar till ett ”hållbart byggande”. Det motstånd mot hur medlen ska fördelas 
uppfattas av de som förespråkar privatiseringarna som ett hot mot de all-
männyttiga bostadsföretagens ekonomiska ställning, och därmed finansiella 
muskler. Exempelvis att skuldsättningsgraden höjs och att förvaltningen av 
beståndet försämras. Försäljningarna beskrivs således som ett verktyg för att 
finansiera framtida byggande och underhåll av det befintliga bostadsbeståndet. 

Trots att detta utgör en stor förändring för hur kommuner får göra värde-
överföringar ur sina bostadsföretag så förekommer det förvånansvärt lite 
explicit debatt i fullmäktige kring detta. När värdeöverföringarna över-
huvudtaget nämns i debatten så är det främst av dess kritiker (T.ex. Livh (V), 
2013:91; Ruwaida (Mp), 2012:29). Utifrån kritiken väcks det inte en fortsatt 
debatt i sak. Det går dock att utläsa att det istället läggs vikt på syftet med 
värdeöverföringarna och de åtgärder som man önskar genomföra. Det lyfts 
också fram, utan explicit hänvisning till försäljningarna (privatiseringarna), 
att det nu finns ekonomisk möjlighet att genomföra dessa åtgärder. Värde-
överföringar som blir möjliga genom den så kallade aktiva fastighetsför-
valtningen skapar ekonomiska muskler för staden att renovera, energieffek-
tivisera och bygga om olika områden (se till exempel Slottner (Kd), 2013:99). 

I senare delen av det empiriska materialet finns det några ställen där 
värdeöverföringarna explicit tas upp och legitimeras. 
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DET LEGITIMA ÄGANDET 

Men nu är det så här att det inte är hyresgästerna som äger boendet eller fastig-
heterna. Det är ju själva poängen med en hyresrätt att det är någon annan som 
äger fastigheten. När det kommer till allmännyttan är det stockholmarna som 
äger fastigheterna. Säljer vi då fastigheter och gör reavinster kan inte det gå 
tillbaka som en allmosa till dem som har turen att råka bo i den hyresrätten, utan 
det måste ju gå till Stockholms utveckling. Ett exempel på vad det har gått till är 
underhåll och renoveringar och energieffektiviseringar av miljonprogrammen. 
(Slottner, Kd, Yttranden, 2015:40) 

Slottner (2015) utgår i exemplet ovan från att den enskilda individen ska ta 
del av värdeöverföringarna (vilket han också betraktar som orimligt), snarare 
än att vinsterna ska stanna på företagsnivå. Detta kan snarare tolkas som en 
sorts retorik från talarens sida. Dock är det en sorts retorik där han menar att 
pengarna skulle gå tillbaka som ”allmosa” och närmast utgöra en förolämp-
ning för hyresgästerna. 

Den aktiva fastighetsförvaltningen kan betraktas som en flerstegsraket 
som legitimerar privatiseringar men som inte alltid på ett explicit sätt sam-
manlänkar dem med praktiken. Att värdeöverföringarna är frånvarande i 
den förda debatten är i sig en intressant aspekt med tanke på hur omfattande 
de har varit, liksom att de sällan har bemötts som just värdeöverföringar utan 
genom en företagsekonomisk retorik, såsom en aktiv fastighetsförvaltning. 

En avpolitiserad bostadspolitik genom ett  
företagsekonomiskt språkbruk? 

Kapitlet speglar privatiseringar som främst genomförts under perioderna 
1995–1998 och 2006–2015 och där allmännyttan har varit föremålet för dessa 
förändringar. De privatiseringar som genomfördes 1995–1998 innebar i 
huvudsak förändringar av allmännyttans bestånd. Även om dessa genom-
drevs med sociala förevändningar, var det genom rationella legitimeringar de 
legitimerades. De senare förändringarna 2006–2015 grundades i en juridisk 
struktur. Där baserades ändringarna i de bostadspolitiska målen 2006 och 
med implementeringen av Allbolagen SFS 2010:879. 

Det centrala i den här typen av legitimeringar är att privatiseringarna 
framställs som sekundära. Istället är det de åtgärder som privatiseringarna 
ska kunna bidra till som är det centrala. Att därmed inte explicit tala om 
värdeöverföringar eller utdelningar utan istället beskriva dem med andra 
begrepp (grundade i en sorts företagsekonomisk förståelseram), innebär att 
ekonomiska tillgångar omfördelas genom politiska beslut men legitimeras 
som fastighetsförvaltning, valfrihet, aktivt förvaltande, förädling och affärs-
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mässighet. I linje med van Leeuwen (2008) kan detta förstås som ett rationellt 
förfarande där själva den politiska förändringen kommer i skymundan – det 
är resultatet som är det centrala. Försäljningar och privatiseringar framställs 
därmed som verktyg i en kommunal affärsmässighet som gör olika sociala 
åtgärder möjliga, såsom renoveringar och nybyggnation. De rationella legiti-
meringarna används genom att tona ner det explicit ideologiska för att istället 
fokusera på ett slutmål. Den aktiva fastighetsförvaltningen är inte endast en 
begreppsformation som förändrar den förda retoriken, den driver även på en 
praktik som får en reell påverkan för de boende, i deras vardag och boende-
situation, då den innebär att bostadspolitiken kan omformas, vilket den också 
gör. Det kan ske genom exempelvis privatiseringar, höjda inträdesbarriärer 
till vissa bostäder, förändringar av områdens karaktär, skuldsättning och 
ekonomiskt risktagande. 
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10. Legitimering av en ny bostadspolitik 

I avhandlingens inledande kapitel beskrivs ett kvarter i södra Stockholm för 
att illustrera privatiseringens gestaltning i det fysiska rummet – genom staket 
och en förändrad spatial utformning. Förändringen framställs som inkluder-
ande samtidigt som den också är exkluderande, då tillgången till en bostad 
allt mer fordrar ekonomiska tillgångar. Den som ska ha möjlighet att ta del 
av dessa bostäder förutsätts nu inneha ett ekonomiskt kapital för att kunna 
bo. En ”mångfald av ägande” verkar snarare bidra till större enformighet vad 
gäller vilka det är som ”äger”. Förändringarna inom bostadspolitiken blir 
därmed även en omvandling av ekonomiska och sociala strukturer. Det utgör 
effekten av politiska beslut, som har artikulerats och motiverats – och som 
har fått konsekvenser. Dessa frågor som har debatterats, konstruerats, förts 
fram och motiverats har påverkat hur vi kan bo, vem som kan bo och hur 
bostaden som begrepp har konstruerats. Förändringen har ackompanjerats 
av en retorik grundad i ekonomisk kommersialisering, valfrihet och med 
marknaden som måttstock. 

Legitimering av det privata ägandet 
Med utgångspunkt i avhandlingens övergripande syfte att bidra till kunska-
pen om hur privatiseringarna av allmännyttiga hyresrätter har legitimerats 
och att kritiskt granska ansvariga politikers konstruktioner av bostaden och 
specifikt ägandet av den beskrivs i de tidigare kapitlen hur olika diskursiva 
strategier för privatisering av allmännyttiga hyresrätter speglat ideologiska 
förskjutningar och konstruktioner. Kunskapen om hur politiker har legiti-
merat privatiseringarna går att summera med att legitimeringarna skiljer sig 
åt beroende på vilken aktör de riktar sig till det vill säga vilken typ av priva-
tisering det handlar om och när i tiden de skett. 

Med utgångspunkt i van Leeuwens legitimeringsmodell är det främst 
rationaliseringar och moraliseringar som utgör de framträdande legitime-
ringskategorierna i argumentationen. Dessa kommer till uttryck genom att 
olika anledningar till att privatisera framhålls, beroende på vilken aktör 
privatiseringen riktar sig till. Legitimeringarna för privatiseringar riktade till 
individer skiljer sig från de som riktas till privata företag på bostadsmark-
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naden. Skillnaderna yttrar sig i att moraliska legitimeringar främst fokuserar 
på individers beteenden medan rationella legitimeringar delvis fokuserar på 
hur företag bör agera – men till viss del även inkluderar individers agerande. 
Det finns även en diakron ansats i avhandlingens första forskningsfråga: Hur 
har privatiseringen av allmännyttiga hyresrätter legitimerats i Stockholms stad 
mellan åren 1990 och 2015? och med utgångspunkt i den ansatsen är den 
moraliska legitimeringsstrategin den initiala strategin i den studerade 
debatten. Under 2006 och framåt kommer den rationella legitimerings-
strategin att ta allt större plats i debatten. Det är viktigt att ha i åtanke att den 
uppdelning som görs här av dessa olika legitimeringar utgår från att de inne-
har en dominans i debatten. Legitimeringskategorierna i argumentationen 
vävs in i varandra och förekommer inte sällan parallellt, och utgör inte alltid 
helt tydliga kategorier. 

Även om det delvis besvaras i de separata analytiska kapitlen kommer de 
moraliska och rationella legitimeringsstrategierna nedan att analyseras för att 
besvara avhandlingens initiala forskningsfråga. 

Moraliska legitimeringar 
De retoriska strategier som omgärdade bostadspolitiken under det bostads-
politiska systemskiftet i början av 1990-talet, ramades in i en kontext av 
individualiserade lösningar. Det betyder att privatiseringarna konstruerades 
som integrationsfrämjande åtgärder som förväntades påverka enskilda indi-
vider att agera på ett visst sätt och just individen är fokus för de moraliska 
legitimeringarna.  

Ökad valfrihet i boendet är en av de mest tongivande legitimeringarna för 
privatiseringspraktiken och drivs av moraliska legitimeringar. Det kan 
handla om föreställningen om individens valfrihet, möjligheter och kund-
nytta, där det rådande bostadssystemet utmålas som stelbent och liknas vid 
Östeuropas socialistiska planekonomier. Kopplingen till bostadsmarknaden 
görs genom att den allmännyttiga hyresrätten förknippas med vad som 
beskrivs som negativa egenskaper, såsom tröghet, maktlöshet och överstat-
lighet. Visst skulle delar av denna argumentation kunna härledas till en 
rationell legitimeringsstrategi, genom beskrivningar av vad som fungerar och 
vad som inte fungerar. Snarare relateras privatiseringar till positiva aspekter, 
såsom valfrihet, trygghet, en möjlig karriärväg och till att en viss utformning 
av bostadsmarknadens ägarstruktur frammanar olika personliga egenskaper 
hos individer. Betänk till exempel hur det privata ägandet framställs som en 
demokratisk kraft med emancipatoriska effekter som hjälper till att sprida 
ägandet och frigör individen från en rådande ”betongpolitik”. 
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10. LEGITIMERING AV EN NY BOSTADSPOLITK 

I tidigare kapitel beskriver jag hur privatiseringarna framställs som emanci-
patoriska där fokus allt mer hamnar på individen som konsument och att de 
existerande problemen inom bostadspolitiken i större utsträckning bör lösas 
med hjälp av marknaden som institution. Att privatiseringarna framhålls som 
positiva och emancipatoriska utgör en paradox då den största delen av de 
ombildningar som genomförts i Stockholm har skett i ekonomiskt välmående 
områden, men det är inte dessa välmående områden som används som politisk 
legitimeringsgrund. Snarare är det de förortsområden med socioekonomiskt 
utsatta hushåll som lyfts i argumentationen och som är den uttalade legiti-
meringen för att genomföra privatiseringar. Andersson och Kährik (2015:10) 
beskriver just fördelningen av var ombildningar har genomförts. 

Due to the high and rising price level of cooperative housing,41 the effect of con-
versions on affordability and accessibility is most dramatic in inner-city and 
inner-suburb neighbourhoods. In contrast, multifamily outer-city housing 
estates have remained more accessible to lower income groups and immigrants. 
It would of course be surprising if the rapid expansion of housing distributed on 
market terms (i.e., cooperatives and home ownership) did not lead to stronger 
social segmentation across tenure types as well as increases in socioeconomic 
segregation. (Andersson & Kährik, 2015:10–11) 

Andersson och Kährik framhåller att segregationen har förstärkts genom 
ombildningar och stigande prisnivå på bostäder. Detta har skett under den 
andra hälften av den tidsperiod som analyseras i avhandlingen, trots en stark 
retorik som argumenterar mot segregation och för sociala åtgärder. Det som 
ovan skildras av Andersson och Kährik visar att ombildningarna förstärkt, 
snarare än motat, segregation. I den politiska debatten har de moraliska 
legitimeringarna haft en betydande roll för hur privatiseringar har legit-
imerats av politiker, som trots ett uttalat fokus på utsatta grupper snara har 
gynnat redan priviligierade grupper. 

Rationella legitimeringar 
Den andra huvudsakliga legitimeringsstrategin är den rationella, en strategi 
som blir allt mer vanlig under och efter 2006 års budgetdebatt (och fram till 
2015). Den rationella legitimeringen kan till en början uppfattas som ett rakt 
rättfärdigande av en praktik, genom att referera till de gynnsamma effekter 
de beskrivs leda till. Men denna typ av rationalisering fyller en ideologisk 

— 
41 Bostadsrätt översätts här till cooperative housing, min anm. 
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funktion då den rättfärdigar och bidrar till praktiker som i sin tur är bärare 
av ideologisk förändring utan att det är tydligt. 

De moraliska legitimeringarna kan förstås som formade utifrån idéer 
kring privatiseringar, som bidragit till en ideologisk förskjutning kring upp-
fattningar om ägande. På så vis går det att betrakta de rationella legitimering-
arna utifrån en ny social praktik bestående av juridiska och institutionella 
förändringar. Det vill säga, det finns en konkret plattform för olika politiska 
beslut och så även för den politiska diskursen. När politikerna i debatten 
under den här perioden får förändrade förutsättningar för hur privat-
iseringarna kan användas, skapas det också en ny berättelse ur detta. 
Privatiseringarna ska genomföras, inte främst för att de är bra eller rätt, 
istället ska de drivas som delsteg i en större förändring. Legitimeringarna är 
pragmatiska och beskrivs som en del av den ”aktiva fastighetsförvaltningen”. 

Den aktiva fastighetsförvaltningen konstrueras i debatten som en teknisk 
lösning, en teknikalitet, på de problem som bostadspolitiken står inför och som 
anger riktningen för den kommunala bostadspolitiken. Den ska inbringa ”eko-
nomiska muskler”, möjliggöra renoveringar och skapa nya bostäder. Dessa 
strategier kan dölja att politiken bakom ”delstegen” baseras på politiska beslut 
– som inte sker per automatik. Det tydligaste exemplet är hur försäljningarna 
legitimeras genom att de ska finansiera ett fortsatt bostadsbyggande – vilket 
kräver ytterligare politiska beslut de sker inte av sig självt. Intäkterna kan lika 
gärna gå till att finansiera andra verksamheter och projekt utanför en 
bostadspolitisk kontext. 

I de fall försäljningar av delar av hyresbeståndet har gjorts till privata 
fastighetsägare relateras det till ett affärsmässigt agerande där bostads-
beståndet ska förädlas, skapa tillväxt och ge avkastning. Som Chouliaraki och 
Fairclough (1999:85) framhåller, framställs resultaten av handlingarna som 
det centrala, inte vad de åstadkommer på vägen dit. Detta är en avpolitisering 
av politiska beslut genom rationella legitimeringar, där det som vid första 
anblick uppfattas som en förändring av en juridisk teknikalitet, snarare är en 
ideologisk sådan. Kjellström (2015:105) talar om en sorts ”juridifiering” och 
att frågan har ”berövats sin politiska dynamik” (2015:105), vilket betecknar 
det som händer när politiska beslut flyttas till juridiska instanser. I och med 
det går besluten att uppfatta som avpolitiserade. Implementeringen av 
Allbolagen 2010 är ett exempel på det och ett steg mot omfattande förän-
dringar av hur de allmännyttiga bostadsföretagen kan användas som poli-
tiska verktyg, men utanför en politisk kontext. 

Vad som går att ta med sig från de två strategierna för legitimering som 
beskrivs ovan, är hur de bidrar till en ökande individualisering av ansvar för 
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boendet. Även om retoriken är emancipatorisk, formas en föreställning om att 
individer som misslyckas trots att förutsättningar antas finnas har sig själva att 
skylla. Dessa strategier har även skapat legitimitet för privatiseringsförfarandet 
när det framställs som en social åtgärd för att komma till bukt med problem i 
socioekonomiskt utsatta stadsdelar, trots att privatiseringar främst genomförts 
i mer välmående stadsdelar. De utsatta hushållen har på så sätt använts som en 
legitimerande murbräcka för privatiseringar annorstädes. 

Utöver en ökad individualisering är en ytterligare aspekt att de rationella 
legitimeringarna bidragit till en avpolitisering av privatiseringarna. Privati-
seringarna är inte längre uttalade, utan istället framställs de som ett affärs-
mässigt agerande vilket understöds av en diskursordning centrerad runt 
”ekonomisering” (vilket diskuteras mer ingående nedan). Rationalisering-
arna döljer på så sätt de ideologiska bevekelsegrunderna bakom privatise-
ringarna, då de betraktas som tekniska förändringar. Dessa legitimeringar 
kontextualiseras i olika diskursordningar i nästa avsnitt. 

I relation till tidigare forskning utgör avhandlingen ett övergripande 
bidrag till forskningen om bostadspolitikens förändring med ett fördjupat 
fokus på den allmännyttiga hyresrätten. I det här avsnittet där avhandlingens 
första forskningsfråga har besvarats ges både ett metodologiskt och ett 
teoretiskt bidrag till denna forskning. Det metodologiska bidraget utgörs 
främst av hur det diskursanalytiska perspektivet använts i kombination med 
det material som har studerats. Med KDA och van Leeuwens modell för 
legitimeringsanalys kommer även en teoretisk riktning som bygger på 
perspektiv kring makt och hegemoni och bidrar till en fördjupad förståelse 
för hur privatiseringar har legitimerats och med vilka typer av språkliga 
konstruktioner. Avhandlingen bidrar till att bredda den befintliga priva-
tiseringsforskningen, genom att studera begreppsanvändning och diskursiva 
konstruktioner vid privatiseringar. Även det empiriska bidraget bör belysas, 
då det kommunala material som ligger till grund för studien inte använts i 
liknande syfte. Avhandlingen bidrar på flera sätt till forskningen om priva-
tiseringar, bostäder och forskning genom att studera och analysera detta 
material genom ett diskursanalytiskt angreppssätt. Dessa bidrag kommer att 
formuleras och fördjupas mer i kommande avsnitt. 

Den nya bostadspolitikens diskursordning 
Avhandlingens andra forskningsfråga: Hur har de använda legitimerings-
strategierna påverkat det diskursiva ramverket för den nya bostadspolitiken? 
förankras i en kritisk diskursanalytisk ansats, där begreppet diskursordning 
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fungerar som guidande ramverk. Diskursordningar är områden inom vilka 
det skapas en specifik diskursiv logik. Dessa områden består av olika dis-
kurstyper vilka inbegriper specifika diskurser och genrer (Chouliaraki & 
Fairclough, 1999:114). Inom dessa diskursordningar finns vissa uppfatt-
ningar som görs mer rimliga än andra och som blir dominanta. Inom KDA 
betraktas detta som mer än endast retoriska formuleringar, eftersom språket 
antas befinna sig i en dialektisk relation till den socioekonomiska och kultur-
ella kontext som det formas av (och formar). En förändring av språk och om-
formuleringar av förståelseramar innebär även att den omgärdande sociala 
praktiken förhåller sig till det – och vice versa. 

Diskursordningar har i materialet identifierats med i första hand diskurser 
som går att härleda till andra kontexter än bostadsrelaterade kontexter. När 
det sker en förflyttning av olika diskurser blir det en potentiell interdiskursiv 
förflyttning. En sådan förflyttning utgörs av konstruktionen av den allmän-
nyttiga bostaden som en marknadsvara, där de diskurser och genrer som 
blandas, utgörs av företagsekonomiska konstruktioner kring hur bilden av 
bostaden beskrivs och byggs upp i materialet. 

Nedan kommer de diskursordningar som identifierats i den studerade 
debatten att presenteras. 

Individualiseringens diskursordning 
Inom det jag valt att kategorisera som den individualiserade diskursordningen, 
finns en dominans av i huvudsak två diskurser: en integrationsdiskurs, en 
marknadsliberal diskurs. Dessa diskurser både griper in i och förutsätter var-
andra och anknyter främst till den moraliska legitimeringsstrategin. 

Inom integrationsdiskursen ges ägandet av bostaden en integrations-
främjande funktion. I kombination med den marknadsliberala diskurs, som 
bygger på ett språk baserat på marknadsliberala värden, konstrueras enskilda 
individer som konsumenter som väljer på en marknad; agerar de bra ger det 
utdelning, går det sämre har de presterat dåligt. Det effektiva med den 
enskilda egendomsrätten grundar sig i föreställningen om att det spelar roll 
vad de enskilda boendesubjekten gör och hur de ”spelar sina kort”. Det 
implicerar att boendesubjekten har makt över sina handlingar och de genom 
det enskilda ägandet kan realisera sina boenderelaterade förutsättningar. 
Exempel på hur olika diskussioner går ihop är att denna typ av argumen-
tation verkar vara speciellt viktig för de hushåll som bor i segregerade och 
socioekonomiskt utmanade områden. I debatten beskrivs hur de boende i de 
så kallade miljonprogrammen skulle få möjlighet att ta större ansvar för sin 
livssituation om de ägde sin bostad. Denna uppfattning underbyggs inte bara 
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med hänvisning till praktiska fördelar, utan förmedlar även en moralisk 
position, där det enskilda ägandets möjligheter sträcker sig till individens 
förmåga att vara en moralisk förebild för sina barn, eller att agera som 
förväntas av en skötsam medborgare. Detta förstärker även bilden av att de 
boende i ”dessa områden”, speciellt de med invandrarbakgrund, inte tar 
tillräckligt ansvar för sin situation. I debatten konstrueras subjekten genom 
specifika förväntningar kopplade till deras boendesituation. 

Individens möjlighet att ta eget ansvar framställs i debatten som kring-
skuren av politikers klåfingrighet, där hushållen hämmas och kommer i kläm i 
ett system som liknas vid de forna Östeuropeiska planekonomierna. Valfrihets-
diskursen upprätthålls, förespråkas och drivs med argument som förordar ett 
enskilt ägande även för de hushåll som inte har ekonomiska förutsättningar för 
det. McKee med flera (2017:328) beskriver det som en valfrihetens bedräglighet 
(fallacy of choice), där narrativet som omger det enskilda ägandet är starkare 
än de faktiska möjligheterna hos olika samhällsgrupper (unga, låginkomst-
tagare, invandrare) att faktiskt uppnå det. Uppdelningen av stadsrummet som 
skett genom ombildningar i Stockholm, och som framhålls i tidigare studier, 
har bidragit till residualisering. Detta pekar på en social praktik där valfriheten 
kraftigt begränsats eller uteblivit för vissa grupper i motsats till hur frågan har 
framställts i den politiska debatten. Tidigare beskrevs hur den moraliska 
legitimeringsstrategin har gjort individen till den främsta bäraren av bostads-
ansvaret där syftet med denna praktik har varit att motivera privatiseringar av 
allmännyttiga hyresrätter. Hyresrätten blir då en begränsning i strävan mot 
självbestämmande och självförverkligande. Friheten att välja är i praktiken 
synonymt med att välja det enskilt ägda boendet, förändringsriktningen är 
enkelriktad. Och trots att motståndarna mot privatiseringar framhåller att 
valfriheten är av vikt (även om de delvis har andra utgångspunkter i relation 
till begreppet) sker inte detta oberoende av hur privatiseringsförespråkarna 
använder valfrihetsbegreppet. Det finns delvis ett samförstånd kring valfri-
heten, det vill säga att man förespråkar den. Men det man lägger i begreppet är 
inte samstämmigt i debatten. 

De moraliska legitimeringarna har varit ett retoriskt verktyg för att 
konstruera en diskurs byggd på den enskilda individens ansvar och fördjupar 
uppfattningen om vissa gruppers svårigheter på bostadsmarknaden som ett 
individuellt problem. Det sker därmed en distansering från uppfattningen 
om dessa problem som gemensamma problem med gemensamma lösningar. 
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Det ekonomiserade språket kring bostaden 
Genom den rationella legitimeringsstrategin som blir tongivande i debatten 
efter 2005, utkristalliseras en företagsekonomisk diskursordning. Den 
influeras av en tilltagande managementretorik där privatiseringarna främst 
konstrueras som rationella förändringar. Debatten blir bärare av ett narrativ 
med ekonomiska referensramar. Exempel på en sådan förändring utgörs av 
2007-års omformulering av de bostadspolitiska målen från 1967, där man 
betonar den enskilda bostadskonsumentens roll på marknaden. Det ratio-
nella blev en bostadspolitik med affärsmässighet som logisk grund, och de 
allmännyttiga bostadsföretagen skulle efter 2011, i enlighet med den nya All-
bolagen SFS 2010:879, drivas enligt affärsmässiga principer och samtidigt 
verka i ett allmännyttigt syfte. Detta kläds i en managementretorisk språk-
dräkt och speglar en förändring i synen på bostadsmarknadens funktion. 

I den kommunala kontexten, där de bostadspolitiska målen kan kon-
kretiseras, används denna managementretorik och den blir starkare över tid, 
med ett allt mer ekonomiserat förhållningssätt till individens relation till sitt 
boende. Kampanjen Bilda Bostad utgör en del av en argumentation där 
bostaden blir ett medel för att främja individens agerande som ekonomiskt 
subjekt. Fram träder en sorts bostadens economic man som genom sitt 
boende investerar, skapar tillväxt, etablerar bankrelationer och tar del av en 
prisutveckling. Det är främst dessa aspekter som används som legitimeringar, 
snarare än sociala utgångspunkter.  

Även den aktiva fastighetsförvaltningen ryms inom den företagsekono-
miska argumentationslinjen, men som legitimering riktas fokus mot bostads-
företagens förändring. Detta fokus bygger på ett rationellt förhållningssätt 
där man frigör angeläget kapital, förädlar fastigheter och arbetar med 
värdetillväxt. Oavsett om det i debatten är den enskilda individen eller ett 
bostadsföretag som betonas, görs det utifrån ekonomiska ramar inom vilka 
de som agerar gör så som aktiva och planerande subjekt. 

När både de boende och de allmännyttiga bostadsföretagen kläs i en före-
tagsekonomisk språkdräkt möjliggör det också en förändrad social praktik 
med nya förhållningssätt i form av kundrelationen hyresgäst och hyresvärd. 
En kund konsumerar, kan reklamera och i en kundrelation är betalnings-
förmågan central. Förändringar inom den sociala praktiken får hjälp genom 
denna typ av diskurs om hur det är möjligt och önskvärt att agera. På samma 
sätt öppnar den aktiva fastighetsförvaltningen för motsvarande agerande för 
bostadsföretagen genom en diskurs som påbjuder en specifik praktik guidad 
av affärsmässiga principer. 
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Diskursiva konstruktioner svävar inte över den ”verkliga världen” som 
abstrakta moln, utan konstituerar (och konstitueras av) praktiker som 
påverkar det sätt på vilket vi lever våra liv. Diskursordningarna går att förstå 
som uttryck för ideologisk förändring av ekonomiska och sociala strukturer, 
avhandlingen kompletterar därmed forskning om diskursiva konstruktioner 
av stad(en) (Tunström, 2009; Loit, 2014). Men avhandlingen fokuserar även 
på privatiseringar och hur ägande av bostaden framställs i denna diskursiva 
konstruktion. Avhandlingen är därmed en brygga till privatiseringsforskning 
och till den forskning som bygger på konstruktivistiska perspektiv i relation 
till bostäder och stad. Utifrån ett företagsekonomiskt forskningsperspektiv 
blir därmed bidraget en fördjupad förståelse hur privatiseringar både 
möjliggör och genererar abstrakta ideologiska perspektiv. Samtidigt är detta 
en förändring som konkret påverkar hushåll och områden, ett perspektiv 
som fördjupas i nästa avsnitt. 

Systemskiftets subjekt, en separerad bostadspolitik  
och en fragmenterad stad 

Tidigare i avhandlingen konstateras att de ombildade och försålda hyres-
rätterna har omfördelats på vad som kan uppfattas som ett slumpmässigt sätt. 
Frågan är hur slumpmässig omfördelningen har varit. Vid närmare anblick 
verkar de ha gynnat en medelklass som ombildat hyresrätter belägna i 
Stockholms mer attraktiva lägen, eller privata fastighetsägare som köpt in sig 
i stadens 1960- och 70-talsbestånd i Stockholms förortsområden. Trots detta 
har andra grupper i samhället utgjort argumentationens subjekt i debatten om 
privatiseringar, där förväntningar och konstruktioner läggs på olika subjekt 
vilket påverkar deras förväntade beteende.  

Argumentationens subjekt 
Den debatt som har analyserats i avhandlingen utgör en del av det bostads-
politiska systemskifte som lyfts i avhandlingens inledande kapitel, ett system-
skifte som inte bara går att förstå som en bostadspolitisk förändring utan 
även som en del av en global politisk och ekonomisk omläggning. De dis-
kursordningar som utkristalliseras under denna omläggning innebär att 
bostaden som i allt större utsträckning ses som en marknadsvara och allt 
mindre som social rättighet. Genom retoriska strategier har individens eko-
nomiska skuld och risk i relation till bostaden förstärkts och normaliserats 
samtidigt som ansvaret har individualiserats. I debatten är det ett specifikt 
subjekt som ansvaret och reformagendan förläggs till, boende i socio-
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ekonomiskt utsatta områden. Genom att fokusera på vissa områden framför 
andra förväntas förändringarna genomföras just där. Åtgärderna för detta ser 
olika ut beroende på politisk orientering, men denna grupp utgör debattens 
nav. Trots att diskurserna handlar om satsningar i ”ytterstaden” och i 
”miljonprogrammen” är det inte där privatiseringar i form av ombildningar 
huvudsakligen har genomförts. Istället har de utgjort en legitimering för 
ombildningar i andra delar av staden. En specifik retorik har drivit, upp-
rätthållit och legitimerat ett socialt narrativ. Subjektet som i detta narrativ 
legitimerar privatiseringarna har själv inte tagit del av själva privatisering-
arna. Snarare utgör de själva argumentationens subjekt. 

En separering av bostadspolitiken som fragmenterar staden 
Privatisering av bostäder kan lätt uppfattas som en materiell process genom 
vilken fastigheter köps och säljs. Kanske utgör hus och byggnader något av 
det mest konkreta i vår omgivning. De står fast förankrade i marken, tysta 
och förväntas fylla sin funktion under lång tid. Men genom att uppmärk-
samma olika attribut går det att förstå vem som bebor husen, vilken 
verksamhet som försiggår däri och var i staden de är belägna. Husen talar till 
oss trots att de står tysta. 

Betraktas privatiseringar som endast materiella processer riskerar man att 
missa viktiga perspektiv där privatiseringar förstås som språkliga konstruk-
tioner, i behov av ett legitimt språk för att kunna genomföras. Samtidigt 
bygger legitimiteten också på de juridiska ramverk som sanktionerar och 
möjliggör privatiseringarna. 

Allmännyttan ska, genom den Allbolagen SFS 2010:879, bidra till social 
sammanhållning och integration genom de öppningar som lagen medger för 
värdeöverföringar från bostadsföretagen till dess ägare, Stockholms stad. All-
bolagen utgör en förutsättning för möjligheterna att omfördela ekonomiska 
resurser. Den blir därför en viktig utgångspunkt för det fortsatta reso-
nemanget. 

Inom den tidigare forskningen relateras residualisering till en förändrad 
bostadspolitik, och till en allt mer avskalad socialpolitik. Holmqvist (2009) 
framhåller bostadspolitiken som allt mer konsumtionsdriven där staten har 
dragit sig tillbaka och bostaden överges som socialpolitiskt verktyg. Ett allt 
större ansvar lägg på kommunerna, och de enskilda bostadsföretagen, att lösa 
de problem som uppkommer – bostadsrelaterade såväl som sociala. Här går 
det att framhålla Allbolagen SFS 2010:879 som ett verktyg för det. Finan-
sieringen av olika åtgärder i staden, inte bara i de utsatta områdena, blir 
möjliga genom de värdeöverföringar som görs från de allmännyttiga bostads-
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företagen med tillgångar som byggts upp genom försäljningar av beståndet. 
Denna typ av finansieringsmodell för kommunala åtaganden väcker frågor 
huruvida det kan innebära att de så kallade problemområdena får stå för sin 
egen räddning. Genom att bostadsföretag i utsatta områden finansierar 
sociala reformer i specifika områden, skapas en uppfattning om att det är 
problem som inte berör hela staden. Om lösningarna på bostadspolitikens 
problem har individualiserats i diskursen, har samma sak skett på stadsnivå, 
då lösningen på sociala problem avgränsats till olika geografiska områden. 
De delar av Allbolagen som ska arbeta för social sammanhållning innebär 
snarare en fragmentering av ansvaret att lösa och finansiera existerande 
problem. I praktiken kan det innebära att omfördelning av resurser sker på 
detta sätt, framför en höjning av kommunalskatten. 

Samtidigt har de sociala skillnaderna mellan grupper ökat i samhället och 
de har även blivit allt mer geografiskt bundna. Spänningen mellan å ena sidan 
social sammanhållning och å andra sidan ökad segregation utgör en paradox 
i debatten om privatiseringar av hyresrätter. Debatten bygger, som visas 
tidigare i avhandlingen, på ett starkt socialt narrativ kring ägande. Med fokus 
på utsatta grupper har ägandet av bostaden uppburits av föreställningar kring 
vad det innebär att äga och vad egendomsrätten är och vad den har för inne-
boende egenskaper. Genom att ägandet framställs som rimliga lösningar för 
alla grupper i samhället ges det ägda boendet en ställning av självklarhet. Det 
går även att förstå som egendomsrättens dominans, delvis i den politiska 
debatten men främst i den bostadspolitiska praktiken. Inkorporerandet av 
”fattiga” i denna bostadspolitiska debatt och genom konstruktionen av dem 
som potentiella ägare av sina bostäder förstärker dess legitimitet men även 
egendomsrättens hegemoni. De röster som i debatten förespråkar ett större 
offentligt ägande och åtagande har svårighet att slå igenom. Detta visar sig 
främst i bostadspolitikens praktik, och i de fall där dessa röster får majoritet 
i fullmäktige kan de på sin höjd bromsa privatiseringarna – de kan inte 
förbjuda dem. Dessa beslut ligger på en högre politisk nivå där olika politiskt 
färgade regeringar sedan 1991 har bidragit till försvagningen av hyresrättens 
ställning som upplåtelseform. Istället har man konstant gynnat det ägda 
boendet och därmed bidragit till dess hegemoniska ställning. 

Systemskiftets osynliga subjekt 
Parallellt med detta har även den grupp som gynnats av att äga sina bostäder 
saknats som subjekt i debatten. Det går att förstå denna grupps position som 
påverkad av hur andra grupper, den grupp jag ovan benämner som argu-
mentationers subjekt, har framställts i debatten. 
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Dessa, systemskiftets osynliga subjekt, menar jag utgörs av boende i 
egnahem och bostadsrätter. När förslag på förändring förs fram i debatten är 
det i huvudsak områden som består av hyresrätter som ska reformeras, eller 
de som bebor hyresrätterna. Hyresrätten som boendeform konstrueras inte 
som normen, utan blir ett delsteg, ett temporärt boende, ett smörjmedel för 
näringslivets arbetsmarknad, eller en kvarleva från det gamla och omoderna. 
Detta går att spegla med Håkan Forsells beskrivning av hur den allmän-
nyttiga hyresrätten ”genomgått en politiskt motiverad massiv nedvärdering. 
Eller en total make–over […]” (2013:204, kursivering i original). De allmän-
nyttiga bostadsföretagen har varit historiskt viktiga för att tillgodose bostads-
behovet i kommunerna, men har blivit allt mer affärsmässigt inriktade. 
Samtidigt omges de av en retorik som bygger på främjande av integration och 
social sammanhållning. Om man utgår från att alla gruppers representation 
i staden och dess olika delar är en förutsättning för en demokratisk stad, blir 
det också viktigt att grupper med begränsade ekonomiska resurser får 
möjligheter att bosätta sig där de önskar. Men trots den betydelsekoncensus 
som upprättas i debatten där det enskilda ägandet sägs gynna alla har osynliga 
staket uppförts, där betalningsförmågan är biljetten in. Trots att det skapats 
ekonomiska fördelar med att äga sitt boende, utgör det även grund för ett 
beroende av den finansiella marknaden och således en finansiell risk. De 
subjekt jag ovan framställer som osynliga och därmed gynnade behöver inte 
befinna sig i en gynnsam situation. De finansiella risker som föreligger med 
att äga sin bostad, såsom beroendet av finansmarknadens förändringar och 
förändrade räntenivåer, lyfts sällan. Även här skapas ett individualiserat 
ansvar för sin egen situation, trots att de är beroende av risker som är svåra 
för den enskilda (individen, bostadsrättsföreningen) att påverka. 

Avslutningsvis bidrar avhandlingen till förståelsen för hur konstruktioner 
inom politiska diskurser fungerar som maktinstrument. I detta fall genom att 
man i debatten använder sig av begreppsformationer och ger en viss del av 
befolkningen funktionen att öppna upp för en ekonomisk praktik, vari de 
själva inte deltar. Därigenom går de att betrakta som legitimerande subjekt 
vid privatiseringar av hyresrätter. En praktik som istället har blivit gynnsam 
för anda grupper. I ljuset av det här resonemanget vill jag lyfta det Rose 
(1994) framhåller som det språkiga och berättelsens styrka i att upprätthålla 
bilden om vad ett ägande är och vad det innebär. 
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10. LEGITIMERING AV EN NY BOSTADSPOLITK 

Områden för fortsatt forskning 
Denna studie leder till frågor och möjligheter till ytterligare fördjupning. 
Med fokus på just språkets roll för hur privatiseringar har blivit etablerade 
praktiker utgör en fortsatt riktning att tidsmässigt utöka studien kring 
privatiseringars diskursiva konstruktion – och att även applicera den inom 
andra sektorer än bostadssektorn. Specifikt utgör en forskningsinriktning en 
fördjupning i vilka subjektspositioner som uppkommer i de diskurser som 
skapas kring privatiseringspraktikerna. I den här avhandlingen studeras en 
tidsperiod som slutar 2015, men det är ju inte slutet på historien. I skrivande 
stund har den politiska blå-gröna majoriteten återigen öppnat för att tillåta 
privatiseringar i form av ombildningar av det allmännyttiga bostadsbestån-
det. Hur ser de legitimeringar ut som man där använder sig av? Går det att se 
samma legitimeringsstrategier som i den debatt som har studerats i avhand-
lingen? Eller går de att förstå utifrån andra teoretiska ramar och hur kan det 
förstås i relation till den omgärdande sociala praktiken. 

Andra riktningar för fortsatt forskning anknyter till allmännyttans 
uttalade affärsmässighet vars praktiska genomförande och konsekvenser inte 
är helt genomlysta. Den vaghet som finns inom ramen för Allbolagen SFS 
2010:879 öppnar för fler frågor än vad som kan besvaras i denna avhandling. 
Specifikt finns det en otydlighet i hur affärsmässigheten ska tolkas och vilken 
aktör som på operationell nivå ska göra, eller gör den tolkningen. Windell 
(2015:127) lyfter den otydlighet som föreligger runt affärsmässighet och 
affärsmässiga principer, trots att de utgör centrala legitimeringar i den stu-
derade debatten. Därmed finns det å ena sidan utrymme att empiriskt studera 
hur denna affärsmässighet har tolkats, förståtts och motiverats av både 
politiker och tjänstemännen i de allmännyttiga bostadsföretagens. Å andra 
sidan öppnar det för frågeställningar som anknyter till affärsmässighet och 
socialt ansvar och hur dessas relation kan problematiseras, både ur ett före-
tagsperspektiv men även på samhällsnivå. Det finns således både en empirisk 
riktning och en riktning som öppnar för att teoretisk problematisera affärs-
mässigheten i de allmännyttiga bostadsföretagen. 

Under senare år delar har det vuxit fram andra intressenter vars roll för-
stärkts i relation till bostaden. Det är finansiella aktörer, ofta globala, som 
köper delar av det allmännyttiga hyresbeståndet. Boendet knyts allt mer till 
en finansiell relation där den enskilda individen ånyo befinner sig i en 
relation till en storhet – från ett offentligt ägande till ett privat ägande, där är 
distansen mellan ägare och boende vidgas. De globala företagens ägarintresse 
av allmännyttan förenar förändringen av den allmännyttiga bostadsmark-
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naden med förändringen av andra delar av välfärdssektorn där finansiella 
aktörer har ökat sitt ägande och marknadsdeltagande. Ur det aktualiseras 
ytterligare frågor som handlar om demokrati och förändrade ägandestruk-
turer. Marknadsaspekten kring valfriheten och individens val av välfärds-
tjänster ställs mot ett ägande som är distanserat från individen och hushållen. 
Även om avhandlingen fokuserar på privatiseringar och förändringar i 
ägandeformer inom det allmännyttiga bostadsbeståndet, framkommer inte 
hur dessa globala företags ägandestruktur ser ut, hur utbredd den är, even-
tuella regionala skillnader eller hur den har förändrats över tid. Kunskap om 
hur ägandet av staden är fördelat och vem som finns bakom namnen på 
inmutningarna, anknyter till frågan om makt och inflytande och vad som 
betraktas som ett legitimt ägande. 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Ombildningsprocessen  
– ombildning från allmännyttig hyresrätt till bostadsrätt 

Att ombilda en allmännyttig hyresrätt är en process som består av flera olika 
steg. Processerna varierar beroende på när i tiden de genomförts, Utgångs-
punkten här är processerna från 2000 (se SOU 2001:27 bilaga 6) och framåt.  

När en ombildning initieras startar en ombildningsprocess. Det är en 
process som kan pågå under en lång period. Enligt uppskattning som görs av 
den genomsnittliga tiden från en ombildnings början till dess slut är att den 
tar nio till tolv månader (Sabo, 2007:19). Enligt Sabo (Sveriges allmännyttiga 
bostadsföretag, 2007:12, 14–15) kan man beskriva ombildningsprocessen i 
sex olika steg. Processen initieras i två steg genom att minst två tredjedelar av 
de boende i en fastighet visar intresse för en bostadsrättsombildning och 
genom att de lämnar in en intresseanmälan om att köpa hyresfastigheten. 
(Vid senare ombildningar från och med 2018, skulle det räcka med att hälften 
av hyresgästerna gjorde en intresseanmälan). Nästa steg innebär att bostads-
företaget utreder, analyserar och beslutar om att gå vidare. I det här steget 
anlitas ett så kallat värderingsföretag. I ett fjärde steg sker det en marknads-
värdering. Värderingsföretaget värderar då fastigheten till ett pris som sedan 
är det pris som bostadsföretaget utgår från. I slutet av den här delen av 
processen ska även kommunfullmäktige besluta om och godkänna fastighets-
försäljningen. Det femte steget innebär att bostadsrättsföreningen får ett 
erbjudande om köp och de inleder då en beslutsprocess. Här ansöker före-
ningen och de olika enskilda köparna (medlemmarna i bostadsrättsförenin-
gen) om lån och i det här steget sker även röstningen inom föreningen om 
huruvida ombildningen ska genomföras. Röstar två tredjedelar av hyres-
gästerna ja kan en ombildning genomföras. (Vid de senare ombildningarna 
från 2018 måste minst 50 procent av hyresgästerna tecknat ett förhandsavtal 
med föreningen om att köpa sin bostadsrätt.) I det sista steget sker en 
försäljning och även en förändring av bostadens upplåtelseform. Det är 
viktigt att poängtera att den som efter en genomförd ombildning formal-
juridiskt står som ägare till fastigheten alltid är en bostadsrättsförening, inte 
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de enskilda bostadsrättsägarna. De innehar istället rätten att bo i den enskilda 
bostaden. 

Det är sju olika aktörer som är delaktiga i en ombildningsprocess. Det är 
1) kommunledningen i form av kommunfullmäktige, 2) hyresgästerna, 3) 
bostadsrättsföreningen, 4) bostadsföretagets styrelse, 5) bostadsföretagets 
ledning och projektgrupp, 6) alla anställda i (hyres)bostadsföretaget 7) vär-
deringsföretaget. 

Det finns ytterligare en grupp som kan bistå en bostadsrättsförening vid 
en ombildningsprocess, och den utgörs av så kallade ombildningskonsulter 
som i sin tur anlitas av bostadsrättsföreningarna. Dessa får ofta en ersättning 
som bestäms utifrån huruvida en ombildningsprocess genomförs eller inte. 
Om den inte genomförs, det vill säga om hyresrätterna fortsätter att vara 
hyresrätter (det kan ske om ombildningen röstas ned av de boende eller om 
banken inte är villig att ge lån till tillräckligt många hushåll i föreningen), 
utgår det ingen ersättning till ombildningskonsulten. Av den anledningen är 
de ofta angelägna om att en ombildning genomförs. Konsulterna arbetar för 
ombildningsföretag som inte sällan har kopplingar till mäklarbranschen. 
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Bilaga 2 – Allbolagen 2010:879 
SFS 2010:879 
Lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag; utfärdad den 23 juni 
2010. Enligt riksdagens beslut föreskrivs följande: 

Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag  
1 § Med allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag avses i denna lag ett 
aktiebolag som en kommun eller flera kommuner gemensamt har det 
bestämmande inflytandet över och som i allmännyttigt syfte  
1. i sin verksamhet huvudsakligen förvaltar fastigheter i vilka bostadslägen-
heter upplåts med hyresrätt, 
2. främjar bostadsförsörjningen i den eller de kommuner som är ägare till 
bolaget, och 
3. erbjuder hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bo-
laget. Med bestämmande inflytande avses att en kommun eller flera kom-
muner gemensamt äger aktier i ett aktiebolag med mer än hälften av samtliga 
röster i bolaget och också förfogar över så många röster. Det inflytande som 
utövas av ett bolag över vilket en kommun eller flera kommuner har ett 
bestämmande inflytande ska anses utövat av kommunen eller flera kom-
muner gemensamt. 
2 § Ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag ska bedriva verksam-
heten enligt affärsmässiga principer trots 2 kap. 7 § och 8 kap. 3 c § Kom-
munallagen (1991:900). Första stycket hindrar inte att det lämnas sådant stöd 
till ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag som 
1. har godkänts av Europeiska kommissionen, eller 2. har lämnats enligt 
sådana förordningar som Europeiska kommissionen beslutat enligt arti-
kel 108.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, eller 
3. har lämnats enligt villkor för stöd som har fastställts av Europeiska kom-
missionen och som anses förenligt med den gemensamma marknaden samt 
är undantaget från kravet på anmälan i artikel 108.3 i fördraget om Euro-
peiska unionens funktionssätt. 

Värdeöverföringar 
3 § Ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolags värdeöverföringar får 
under ett räkenskapsår inte överstiga ett belopp som motsvarar räntan på det 
kapital som kommunen eller kommunerna vid föregående räkenskapsårs 
utgång har skjutit till i bolaget som betalning för aktier. Räntesatsen ska där-
vid utgöras av den genomsnittliga statslåneräntan under föregående räken-
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skapsår med tillägg av en procentenhet. Värdeöverföringar under ett räken-
skapsår får dock inte överstiga ett belopp som motsvarar hälften av bolagets 
resultat för föregående räkenskapsår. 
4 § Begränsningen av värdeöverföringar i 3 § gäller inte för överföring av 
sådant nettoöverskott som uppkommit vid avyttring av fastigheter under 
föregående räkenskapsår. Med nettoöverskott avses skillnaden mellan en 
fastighets försäljningspris och dess bokförda värde med tillägg för försälj-
ningskostnader. Värdeöverföringar enligt första stycket får dock inte över-
stiga hälften av nettoöverskottet och ska ha föregåtts av kommunfullmäktiges 
beslut. 
5 § Begränsningen av värdeöverföringar i 3 § gäller inte för överföring av 
överskott som uppkommit under föregående räkenskapsår 1. om överskottet 
används för sådana åtgärder inom ramen för kommunens bostadsförsörj-
ningsansvar som främjar integration och social sammanhållning eller som 
tillgodoser bostadsbehovet för personer för vilka kommunen har ett särskilt 
ansvar, eller 2. om värdeöverföringen görs mellan allmännyttiga kommunala 
bostadsaktiebolag inom samma koncern.  
6 § Ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag ska skriftligen varje år till 
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer lämna uppgifter 
om beslutade värdeöverföringar och hur de har beräknats. 

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011. 
2. Genom lagen upphävs lagen (2002:102) om allmännyttiga bostadsföretag.  
3. Den upphävda lagen gäller dock fortfarande för begränsad vinstutdelning 
och rapportering av sådan utdelning som avses i 1 kap. 1 och 4 §§ den lagen 
under det räkenskapsår som har inletts före ikraftträdandet. 
På regeringens vägnar 
FREDRIK REINFELDT 
MATS ODELL  
(Finansdepartementet) 
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BILAGOR 

Bilaga 3 – Mandatfördelning och politisk representation i 
kommunfullmäktige Stockholms stad under avhandlingsperioden 

Valår V S MP FI SD SP NYD C L KD M 

1988 11 36 8 5 13 28 

1991 9 33 2 3 6 1 12 3 32 

1994 11 37 8 2 5 9 29 

1998 13 29 6 3 9 6 35 

2002 11 35 6 17 5 27 

2006 9 27 10 1 10 3 41 

2010 8 25 16 3 10 1 38 

2014 10 24 16 3 6 3 9 2 28 
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Bilaga 4 – Samlad förändring av hyresrätter i flerbostadshus, 
1990–2011 i Storstockholm 

Källa: Bild hämtad från Boverket (2012: 67) 
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Bilaga 5 – Köpare av privatiserade allmännyttiga hyresrätter i 
Stockholm mellan åren 2006–2018 

Källa: Bostadsmarknadsenkäten 2000–2020 (Boverket, 2020) 
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Bilaga 6 – Låneskulder i procent av disponibel inkomst, netto 
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Under 1900-talets sista decennier påbörjades en omfattande förändring av väl-
färdspolitiken och, som en del av den, bostadspolitiken. Det skulle innebära att 
en betydande del av den kommunala allmännyttans hyreslägenheter privatiserades 
genom politiska beslut. I vissa fall har detta inneburit stora förändringar för män-
niskors tillgång till bostäder. Den här avhandlingen handlar om dessa privatiseringar 
och de förändringar de har inneburit. 

Privatiseringarna har varit särskilt påtagliga i Stockholm, som därför är huvud-
fokus för avhandlingen. Studien har ett fördjupat empiriskt fokus genom en 
analys av budgetdebatten i Stockholms stads kommunfullmäktige mellan åren 
1990 och 2015. Ytterligare material utgörs av kampanjmaterial, material från 
de allmännyttiga bostadsbolagen samt propositioner och SOU:er för den mer 
övergripande analysen. Med ett kritiskt diskursteoretiskt angreppssätt analyseras 
det empiriska materialet med utgångspunkt i en modell för legitimeringsanalys 
baserad på van Leeuwen (2008). 

Studien visar hur förändringar har legitimerats med hänvisning till integration 
och förbättrade förutsättningar för invånare i utsatta områden, grupper som inte 
i första hand har gynnats av den förda privatiseringspraktiken. Det glapp som här 
uppkommer mellan de som har tjänat på den förda politiken och de som inte har 
gjort det, visar att det är en politik som har behövt rättfärdigas och därmed krävt 
en legitimerande diskurs. Avhandlingen bidrar till forskning med fokus på hur 
privatiseringar formas och förstås genom diskursiva ordningar och konstruktioner. 

Helena Löfgren är verksam vid Institutionen för samhällsvetenskaper vid Söder-
törns högskola. Det legitima ägandet – Politiska konstruktioner av allmänn-
yttans privatisering i Stockholms stad 1990–2015, är hennes doktorsavhandling i 
företagsekonomi. 
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