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Förord 
Forskarutbildningen och arbetet med avhandlingen har varit en fascinerande 
upptäckts- och lärdomsresa. Den har gett mig nya perspektiv på samhällsut-
vecklingen. Avhandlingsarbetet har möjliggjorts genom stöd från hjälpsamma 
och konstruktiva människor. Det handlar om allt från synpunkter under det 
inledande arbetet med problemformulering till hjälp med praktiska problem i 
avhandlingsarbetets slutskedet. Jag räknar här inte upp alla som lämnat stöd. 
De skulle bli en mycket lång lista och risken finns att jag just nu, jagad av ett 
pressat tidschema, skulle glömma någon. I stället skall jag försöka nå fram till 
er alla med ett personligt tack. 
 
Här begränsar jag mig till att tacka min handledare Ronny Pettersson. Det är 
inte självklart meriterande i den akademiska världen att flera gånger och nog-
grant läsa utkast till avhandlingstext och lämna synpunkter på stort och smått 
till en doktorand, som tror att han är färdig trots att mycket återstår. Ronny 
har emellertid fullgjort den uppgiften på ett beundransvärt sätt. Han har kun-
skap inom ämnet ekonomisk historia och om angränsande forskning, som är 
både djup och bred, samtidigt som han har förmåga att uttala kritik på ett sätt 
som leder till konstruktiva lösningar. Tack för allt stöd Ronny! 
 
Båda mina föräldrar kände en stor glädje av att de kunde hjälpa mig till aka-
demiska studier. Min far är död sedan många år, men min mor förstod, trots 
ett alltmer sviktande minne, att jag vid mogen ålder försökte ”komplettera” 
mina tidigare studier med en doktorsexamen. Hon uttalade flera gånger för-
hoppningen att hon skulle få vara med när jag nådde fram till målet. Hon gick 
emellertid bort för något år sedan. Som ett symboliskt tack för allt hängivet 
stöd i livets olika skeden tillägnas denna avhandling det ljusa minnet av min 
mor och min far.  
 

   
 
 
Per Borg 
Kungsholmen i augusti 2004 
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Kapitel 1: FORSKNINGSUPPGIFTEN – 
HUVUDFRÅGAN  
 
Mina utgångspunkter1

 
Tröghet vid välfärdspolitiska förändringar 
År 1884 uttalade riksdagen att frågan om ålderspension till arbetare och jäm-
förbara personer borde utredas. Bakgrunden var det framväxande industri-
samhället och dess sociala problem. Riksdagens uttalande ledde till att flera 
genomarbetade förslag till pensionssystem lades fram. Riksdagen uttryckte 
under beslutsprocessen bestämda uppfattningar om hur ett pensionssystem 
borde utformas. Trots att regeringen tog detaljerad hänsyn till de uppfattning-
arna avslogs regeringens förslag. Det dröjde tre årtionden efter 1884 års utta-
lande innan ett nationellt pensionssystem infördes.  
 
Under 1900-talets första årtionden grundlades i Sverige ett mer långvarigt pro-
blem av bostadsbrist.2 Men riksdagen beslöt under 1920-talet att den aktiva 
bostadspolitik som då bedrevs skulle upphöra. Senare återupptogs politiken 
och decennier av offentliga satsningar på bostadsförsörjning följde, vilka kul-
minerade med miljonprogrammet. Det avslutades i mitten av 1970-talet. Då 
konstaterade riksdagen att målet för programmet hade nåtts. Det fanns till och 
med överskott på bostäder. Men riksdagen beslutade likväl att införa statliga 
subventioner till nyproduktion av bostäder, vilket medförde kraftigt stigande 
statsutgifter. Insatser upphörde således när problemen ökade (1920-talet) och 
ökade när problemen minskade (1970-talet), det vill säga en uppenbar tröghet i 
beslutsfattandet.  
 
Min avhandling syftar till att beskriva, förklara och förstå den tröghet som 
uppstår genom att ny verklighet och de problem den skapar först efter lång tid 
leder till välfärdspolitiska beslut.  
 
Varför analysera trögheter? 
Är det viktigt att analysera trögheter? Är inte det mest väsentliga att föränd-
ringar sker? Exakt när de sker kan tyckas vara av underordnad betydelse. I en 
mening är det naturligtvis så. Dock ledde exempelvis trögheten inom bostads-
politiken till att hundratals miljarder av skattebetalarnas pengar under slutet av 
1900-talet satsades på ifrågasatt subventionering av bostadsbyggande. Felsat-
sade investeringarna ledde så småningom till realiserade kreditförluster på 

                                              
1 I detta avsnitt tar jag upp mina personliga utgångspunkter för val av problem och angreppssätt. Jag 
refererar till andra författare i den efterföljande framställningen. Referenser i detta avsnitt förekommer 
blott i de fall jag då jag direkt stöder mig på litteraturavsnitt som jag senare inte refererar till.  
2 Bedömningen finns i Schön (2000), s. 278, varvid han tar utgångspunkt i den halvering av bostads-
byggandet som skedde mellan åren 1913 och 1918. 
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närmare 100 miljarder kr. Vi kan bara spekulera om hur många åldringar och 
invalider som skulle ha sluppit försörjning genom den förnedrande fattigvår-
den om ett pensionssystem hade införts tidigare.   
 
Tidigt eller sent beslutsfattande kan således vara av stor ekonomisk och social 
betydelse. Det finns anledning tro att svensk välfärdspolitik står inför betydan-
de omställningar.3 En intressant fråga är om framtida omställningar inom väl-
färdspolitiken kommer att ske till höga kostnader och med stora sociala upp-
offringar eller om de kommer att ske på ett sätt som minimerar sådana konse-
kvenser. Med kunskap om den historiska utvecklingen kan man mera insikts-
fullt betrakta och förstå framtida förändringar. Det är ett skäl till mitt val av 
problemområde.  
 
Stora förändringar  
Jag intresserar mig för stora förändringar, eftersom jag tror att det i framtiden 
handlar om sådana förändringar inom svensk välfärdspolitik. Men det viktiga i 
detta sammanhang är min bedömning att politiska beslut om stora förändring-
ar följer en annan logik än beslut om små förändringar. Små gradvisa anpass-
ningar till ny förhållanden (evolutionära förändringar) kan ibland vara besvärli-
ga och ta lång tid, men de utmanar normalt inte den grundläggande stabilite-
ten. Det förhåller sig annorlunda med stora (revolutionära) förändringar. Så-
dana beslut förutsätter definitionsmässigt en övergång till radikalt nya förhål-
landen. De risker och den osäkerhet som utmärker sådana övergångar är av 
annan karaktär än de som utmärker små förändringar.  
 
Stabilitet och tröghet 
Tröghet vid politiska beslut om stora institutionella förändringar uppstår enligt 
min uppfattning ur en motsättning mellan materiella och mentala strukturer. 
När den ekonomiska och sociala verkligheten ändras i en omfattning som ak-
tualiserar beslut om radikala samhällsförändringar så ändras tänkandet först 
med viss eftersläpning. Det förhållandet skapar handlingsmönster som medför 
tröghet. Vid små förändringar är sådan tröghet obetydlig, men den blir bety-
dande vid stora förändringar just för att de kräver radikalt omtänkande. Trög-
het finns även vid små förändringar. Sådan kan uppstå vid fördelning av nyt-
tigheter eller förmåner inom ramen för en etablerad ordning. Beslut om sådan 
fördelning kan föregås av långvariga konflikter. Det kan röra sig om maktstri-
der, intressekonflikter, prestigefrågor eller personliga motsättningar. Sådana 
förhållanden kan skapa utdragna beslutsprocesser vid både stora och små för-
ändringar. Men det är inte den typen av tröghet som jag vill fördjupa kunska-
pen om. 
 
Den tröghet som särskilt intresserar mig kan härledas från önskan om stabilitet 
och förutsebarhet. Ett samhälle som omedelbart anpassar sig till varje ny 
omständighet skulle vara mycket svårt att leva i. (Den motsatta ytterligheten är 
                                              
3Långtidsutredningen 2003/04 konstaterar exempelvis att på sikt kommer det att krävas förändringar 
av välfärdssystemen. Utredningen förespråkar en bred politisk diskussion de närmaste åren om dessa 
frågor. Se SOU 2004:19, s.171 ff. 
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ett stagnerande samhälle som aldrig anpassar sig till nya förutsättningar.) Där-
för är viss grundläggande stabilitet och förutsebarhet ett mycket eftersträvans-
värt förhållande. När denna strävan till stabilitet kommer i konflikt med beho-
vet av att göra stora förändringar går stabiliteten över i tröghet. Det beror på 
tankens tröghet. Vi håller alltför länge fast vid den rådande ordningen.  
 
Denna tankemässiga tröghet är sammanvävd med och påverkas av samhälls-
strukturen. Samhället är nämligen inte konstruerat för stora förändringar. Dess 
institutioner är till för att vidmakthålla stabilitet och förutsebarhet. De politiska 
maktförhållandena är en funktion av den rådande ordningen. Aktörer – orga-
nisationer och individer – har inrättat sig efter en denna. Deras mål, ambitio-
ner, intressen och handlingssätt har utformats efter förutsebara förhållanden – 
inte efter radikalt nya villkor.  
 
Samhället är således uppbyggt på ett sätt som tillåter evolutionära men inte 
revolutionära förändringar. Det gör att den aktör som försöker tänka om och 
vill verka för en radikalt ny ordning initialt möter en oförstående omgivning. 
Radikala förändringar kan inte genomföras förrän politiska beslutsfattare tan-
kemässigt vågat överge den rådande ordningen. Dessförinnan finns ingen 
jordmån för radikal förnyelse. Förslag i den riktningen upplevs som ett hot 
mot stabiliteten.  
 
De organisationer som verkar eller har intressen inom områden, där stora för-
ändringar aktualiseras, är en del av den etablerade ordningen. Deras motstånd 
mot en ny ordning kan svårligen isoleras från allt annat motstånd mot omtän-
kande, som finns i samhället. Om man lyckas mobilisera krafter inom samhäl-
let som bryter ned tron på den bestående ordningen och öppnar för en radikal 
förändring så blir motståndet från berörda organisationer en del av det all-
männa motståndet, inte det unika problemet.  
 
Det avgörande problemet inför stora förändringar är därför omtänkandet – att 
tankemässigt inse att den rådande ordningen måste ändras radikalt. Jag tonar 
därmed ned makt och intressen som tröghetsskapande faktorer och hävdar i 
stället tankens primat när det gäller att förstå tröghet vid politiska beslut om 
stora förändringar. Det är inte blott en fråga om intellektuell rörlighet utan det 
handlar om att tillräckligt många beslutsfattare i politiska församlingar skall 
våga inse att en radikalt ny ordning är nödvändig.  
 
Historie- eller samhällsvetenskap? 
Inom disciplinen historia är det vanligt att man definierar ett konkret problem 
och sedan väljer en teoretisk ram som kan användas för att beskriva och för-
klara problemet i det speciella sammanhang där det uppträder – kontexten. 
Inom samhällsvetenskaperna knyts istället intresset ofta till generaliserande 
teorier och lagbundenheter och de konkreta problemen utgör den empiri mot 
vilken teorierna skall prövas.4  

                                              
4 Karakteristiken utgår från Åmark – Palme (1999).  

 10



 
Mitt syfte vetter åt båda dessa håll. Jag vill öka kunskapen om tröghet vid någ-
ra välfärdspolitiska förändringar och studerar därför dessa. Men jag vill också 
utveckla en förklaringsmodell, som skulle kunna ges giltighet bortom de fall 
jag studerar. Huvudsyftet är dock att studera några utvalda välfärdspolitiska 
omställningar och jag väljer ett angreppssätt som utgår ifrån traditionella eko-
nomisk-historiska analysmetoder, som kompletteras med fördjupad analys av 
föreställningar och tankesätt.5 I avhandlingens avslutande kapitel skall jag åter-
komma till frågan om resultatet av mina studier skulle kunna ges generell gil-
tighet. 
 
Forskningsuppgiften 
Jag skall studera stora förändringar inom välfärdspolitiken i avsikt att beskriva, 
förklara och förstå vilka trögheter som uppstått och hur de brutits ned. Två 
deluppgifter kan urskiljas. Dessa utgör avhandlingens huvudfrågor. Den ena 
avser hur tröghet har uppstått vid de studerade förändringarna. Den andra hur 
den har brutits ned. Den första – hur trögheten har uppstått – är den primära, 
eftersom jag främst vill visa vilken avgörande roll som tankens tröghet spelar.  
 
För att fullfölja forskningsuppgiften måste jag identifiera beslut om stora för-
ändringar inom svensk välfärdspolitik, som är lämpliga att studera. Ett försök 
att historiskt studera processer som aldrig resulterat i beslut på grund av trög-
het skulle stöta på stora metodproblem. Därför måste det handla om beslutade 
förändringar. Därefter gäller det att ange vad som i detta sammanhang menas 
med tröghet och tankens tröghet.  
 
Resten av detta kapitel handlar om de just nämnda spörsmålen och framställ-
ningen utmynnar i hypoteser som skall prövas i avhandlingen. Avslutningsvis 
relaterar jag min studie till annan forskning om välfärdspolitik. I ett följande 
kapitel behandlar jag angreppssättet och fortsätter att precisera forskningsupp-
giften.  
 
Stora förändringar inom välfärdspolitiken 
Välfärdspolitik syftar till att tillförsäkra medborgarna vissa sociala rättigheter.6 
Dess kärna är relationen mellan stat och medborgare. Det är därför stora för-
ändringar i den relationen jag vill studera. Men vad betyder stora förändringar i 

                                              
5 Ett gott exempel på det jag kallar traditionell ekonomisk historisk metod redovisas i Pålsson Syll 
(1997). Sättet att förklara ekonomisk-historisk utveckling som där förespråkas kommer att återfinnas i 
denna uppsats.  Det gäller bland annat det institutionella synsättet samt utgångspunkten att se utveck-
lingen som en kamp mellan gammalt och nytt. Sökandet efter återkommande sekvenser i utvecklings-
förlopp är också fruktbart. Det räcker emellertid enligt min mening inte med att observera mätbara 
strukturella förhållanden för att förstå omställningsförlopp utan dessa måste också kompletteras med 
en fördjupad analys av tänkesätt och föreställningar.  
6 Jag skall i nästa kapitel återkomma till frågan om hur begreppet välfärdspolitik kan definieras och 
varför man kan betrakta den som ett antal institutioner som reglerar förhållandet mellan stat och 
medborgare. 
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detta fall? Går det att gradera sådan förändring med avseende på omfattning 
och storlek? 
 
Erfarenheter från andra områden 
Litteraturen ger dessvärre föga vägledning när det gäller att gradera förändring. 
Visserligen omtalas ibland att förändringar är av olika karaktär. De karakteri-
seras i termer av diskontinuerliga, revolutionära och evolutionära.7  
 
Institutionell förändring jämförs ibland med teknisk förändring och biologisk 
utveckling. Ekonomhistorikern Joel Mokyr har använt sådana analogier. Radi-
kala förändringarna inom de båda områdena kräver mutationer respektive nya 
kunskaper. De mest långtgående förändringarna kallar Mokyr makromutatio-
ner, som skapar nya arter, respektive makroinnovationer, som innebär diskon-
tinuerliga språng (leaps) och tekniska genombrott. Det handlar ofta om drama-
tiska förändringar. 8   
 
Synsättet att en begränsad omständighet, exempelvis ett tekniskt genombrott, 
blir avgörande för den fortsatta utvecklingen ligger nära uppfattningen att ett 
enstaka beslut inom ett politikområde kan utgöra ett formativt moment som 
präglar den efterföljande utvecklingen. Vägvalet vid det formativa momentet 
blir då en förändring av en högre ordning än de efterföljande besluten.9

 
Statsvetaren Peter Hall har utfört en empiriskt orienterad analys av olika gra-
der av förändring. Hans analys har avsett förändringar av ekonomisk politik 
med avseende på politikens mål och medel. Han urskiljer tre olika nivåer av 
förändring och skiljer dem åt med utgångspunkt i hur medlen används (precise 
settings of instruments), hur de utformas (policy instrument) samt vilka de 
övergripande målen (overarching goals) är. Den första nivån avser medelsan-
vändning, vilket är den minst omfattande förändringen. Det kan röra sig om 
exempelvis ränteförändringar. Den andra nivån innefattar nya medel. Ett ex-

                                              
7 Uttrycken finns exempelvis i Campbell (1997).  
8 Mokyr (1990). Ett exempel på en makroinnovation, enligt Mokyr, var idén/insikten att information 
kunde spridas med samma hastighet som elektrisk ström genom att kombinera elektricitet och magne-
tism. Den makroinnovationen följdes sedan av en alltmer förbättrad telegraf via gradvis utvecklad 
kabelteknik, vilken i sin tur följdes av trådlös kommunikation som förbättrades, först via långvåg och 
sedan via kortvåg. Hela denna utveckling av kommunikationssystem, som förutsatte successiva mikro-
innovationer, hade enligt Mokyr, inte varit möjlig utan den inledande makroinnovationen. 
Schumpeter har bland annat uppmärksammats för att han framhållit betydelsen av diskontinuerliga 
förändringar.  Med det menar han att en ny jämvikt inte kan nås ”by infinitesmal small steps”. I det 
sammanhanget använder han det talande exemplet att man kan lägga samman hur många diligenser 
som helst utan att de kommer att bli ett järnvägståg.  Se Schumpeter (2000), s. 64 f.  
Företagsekonomerna Ansoff-McDonell (1990), s. 488 anger förändring som diskontinuerlig när den 
inte kan hanteras av företagets historiska förmåga. Därmed understryker Ansoff-McDonell brytningen 
med den tidigare utvecklingen. 
9 Statsvetaren Bo Rothstein har vid flera tillfällen diskuterat dessa frågor och redovisat empiriskt un-
derlag. Mest slående är kanske hans analys av beslutet om mjölkprisreglering i juni 1932. Det beslutet 
kom enligt Rothstein att forma svensk politik för årtionden framåt. Se Rothstein (1992:b), redovisning 
av beslutet angående mjölkprisreglering finns särskilt i kap 6 och 18.  Ett annat exempel på analys av 
ett formativt moment finns i Rothstein (1992:a).  
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empel är införande av utgiftstak (cash limits) för att stärka utgiftskontrollen 
inom statsbudgeten.  
 
Den tredje nivån av förändring rör både mål och medel. Det exempel han an-
för på denna förändringsnivå är övergången från keynesiansk till monetaristisk 
ekonomisk politik. Den förändringen innebar enligt Hall ett byte av den tolk-
ningsram (interpretive framwork) som omgav ekonomisk politik. Han kallar 
sådana tolkningsramar för paradigmer.10 Perioder med olika paradigmer avlö-
ser varandra (”punctuated occasionally by the disjunctive experience of para-
digm shift”).11  
 
Synsättet med punkterad jämvikt innebär att långa perioder av stabilitet punk-
teras av kriser som relativt abrupt medför institutionell förändring, varefter 
stabilitet åter inträder.12 Termen punkterad synes stå för det förhållandet att 
stora förändringar aktualiseras genom kriser och exogena chocker.  
 
Det borde vara möjligt att använda de refererade synsätten för att finna grund-
läggande förändringar inom välfärdspolitiken. Jag skall då söka diskontinuerli-
ga och därmed radikala förändringarna i skiftet mellan två (jämvikts-) perioder. 
Under loppet av varje period kan de institutionella förhållandena i grund-
läggande avseenden förväntas vara likartade och samma paradigm råder, men 
perioderna uppvisar sinsemellan helt olika drag. Radikala förändringar sker 
sålunda vid periodskiften och dessa öppnar för utveckling i nya banor, de är 
formativa moment.  
 
Det gäller således att identifiera perioder med likartade förhållanden inom 
svensk välfärdspolitik och söka radikala förändringar vid skiftet mellan två 
sådana perioder. I anslutning till dessa förändringsbeslut bör tröghet ha upp-
stått.  
 
Perioder och brytpunkter i den svenska välfärdspolitiken  
Med utgångspunkt i att det är relationen mellan medborgare och stat som är 
mitt huvudintresse visar en översiktlig granskning att staten under 1800-talet 
och tiden dessförinnan inte bedrev någon egen välfärdspolitik direkt gentemot 
medborgarna.13 Större delen av 1900-talet var däremot en period med bety-
dande statligt ansvar för medborgarnas välfärd.  
 
Denna allmänna iakttagelse ger grund för att formulera kriterier hur relationen 
mellan stat och medborgare strukturellt och systemmässigt är utformade.  Den 
ena strukturen innebär att staten inte har någon direkt relation till medborgar-

                                              
10 Hall (1993), s. 278 ff. Han refererar till Thomas Kuhns välkända essä The Structure of Scientific Revolu-
tions, där begreppet vetenskapliga paradigmer är centralt. 
11 Hall (1993), s. 291. 
12 Thelen-Steinmo (1992), s. 15. 
13 Höjer (1953), s. 54 karakteriserar de socialpolitiska insatserna som att ”nästan ingenting blev emel-
lertid gjort under 1800-talet”. Man bör ta fasta på uttrycket ”nästan ingenting”. Det rådde nämligen 
ingen fullständig passivitet.  
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na. Det vill säga relationen är systemmässigt uppbyggd så att någon annan än 
staten – kommun eller familj – tar direkt ansvar för medborgarnas välfärd i 
den mån de behöver stöd. Den andra relationen är systemmässigt uppbyggd så 
att staten tar direkt ansvar för medborgarnas välfärd. Ordet direkt är viktigt, 
eftersom staten sedan århundraden tillbaka tagit någon form av (indirekt) an-
svar för medborgarnas välfärd.14  
 
En aspekt på dessa båda strukturer är hur statens engagemang utvecklas. Sta-
ten kan ta växande ansvar för medborgarnas välfärd, vilket förefaller ha karak-
teriserat en stor del av 1900-talet. Under senare delen av 1900-talet verkar ut-
vecklingen ha tagit en annan riktning. Staten tog ett minskat ansvar för med-
borgarnas välfärd.15 Relationen mellan stat och medborgare bestäms således 
systemmässigt inte bara av ett visst tillstånd (direkt eller icke-direkt relation till 
enskilda medborgare) utan också av en dynamisk dimension, det vill säga i 
vilken riktning som utveckling sker.  
 
Ovanstående leder till att relationen mellan medborgare och stat avseende 
välfärdspolitik kan karakteriseras på tre olika sätt. 
1. Indirekt relation till medborgarna, vilket var förhållandet under 1800-talet. 
2. Direkt relation till medborgarna med  

a. växande statligt ansvar för deras välfärd, vilket var förhållandet un-
der större delen av 1900-talet16 

b. avtagande statligt ansvar. Den relationen verkar ha inträtt under slu-
tet av 1900-talet. 

 
Den senare perioden är tidsmässigt alltför näraliggande för att möjliggöra an-
nan karakteristik än att statens ansvar har begränsats, men i vilken omfattning-
en den begränsningen består in på 2000-talet kan vi veta först om några årti-
onden.  
 
En fullständig klassificering borde vidare innehålla både a och b under punkt 1 
ovan, det vill säga växande eller avtagande indirekt ansvar. Som kommer att 
framgå av det följande uppstår den intressanta brytningen genom att staten 
övergår från att ta indirekt till att ta direkt ansvar för medborgarnas välfärd. 
Om det indirekta ansvaret under 1800-talet var avtagande eller stigande är inte 
                                              
14 Redan 1686 års kyrkolag hade klargjort församlingarnas ansvar för sina fattiga församlingsmedlem-
mar. Sedan år 1763 var fattigvården ett lagstadgat åliggande för församlingar. Se Jordansson (1998), s. 
87. Ekonomiskt stöd från staten kunde också utgå till bland annat sjukhus. Se exempelvis Eggeby 
(1996) angående statliga bidrag till Danvikens hospital och Hedenborg (2004), s. 148 angående stöd till 
Allmänna barnhuset. Sådant indirekt ansvar upphörde inte när staten började ta direkt ansvar. 
15 En sådan karakteristik finns i SOU 2001:79, s. 24. Där talas om årtionden av förhållandevis obruten 
och entydig expansion av den svenska välfärdstaten. Under 1990-talet hade emellertid utvecklingen 
präglats av begränsande beslut även om det, enligt utredningen, inte saknats inslag av såväl fortsatt 
uppbyggnad som återställande av tidigare nedskärningar. 
16 Staten kan naturligtvis också ta oförändrat ansvar. Över en längre tidsperiod bör det emellertid vara 
möjligt att bestämma en huvudinriktning som ökande eller minskande, vilket inte utesluter delperioder 
av oförändrat ansvar inom ramen för en huvudinriktning. Det kan t o m röra sig om inslag med mins-
kande ansvar inom ramen för en huvudinriktning med ökat ansvar. Jmf med karakteristiken enligt 
SOU 2001:79 ovan. 
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avgörande i detta sammanhang. Den saken är dessutom betydligt svårare att 
bedöma.17  
 
Begreppet jämviktsperiod är något otympligt. En period då viss institutionell 
struktur rått enligt ovanstående utgångspunkter kan i stället kallas strukturpe-
riod. Skiftet mellan två strukturperioder utgör en brytningstid och består av 
brytpunkter.18 Brytpunkterna karakteriseras av beslut om avgörande föränd-
ringar.  
 
De tre strukturperioder jag identifierat (varav den senaste dock är mera obe-
stämd) konstituerar två brytningstider, som bör vara intressanta i detta sam-
manhang. Den ena inföll under 1900-talets början den andra vid seklets slut.19 
Några brytpunkter under dessa brytningstider bör vara intressanta att analyse-
ra. Då bör radikala förändringar av välfärdspolitiken ha skett enligt synsättet 
med den punkterade jämvikten. 
 
Ovanstående kriterier och systematik bör passa de syften det här gäller. Det 
finns andra karakteristika som utmärker relationen mellan stat och medborga-
re, som är lämpliga i andra sammanhang. Den sannolikt vanligaste utgångs-
punkten för att karakterisera relationen mellan stat och medborgare är den 
effekt som politiken får för medborgarnas välfärd. När man talar om den 
svenska välfärdsstatens framväxt efter andra världskriget så är det oftast effek-
terna av statens insatser man tänker på. Det vill säga att breda kretsar av med-
borgare upplevde välfärdspolitiken som ett konkret och verksamt stöd.  
 
Om syftet är att studera markant brytning med tidigare ordning så kan emeller-
tid intresset komma att riktas på andra skeden än de som är intressanta för att 
studera effekter. Det är naturligtvis inte fråga om att det ena av dessa båda sätt 

                                              
17 Det förefallet emellertid som om staten bland annat genom beslut om 1800-talets fattigvårdförord-
ningar tog ett växande indirekt ansvar under 1800-talet. Och besluten om förordningarna framställs 
ofta som en brytningstid. Den bilden är dock inte entydig, eftersom exempelvis 1871 års fattigvårds-
förordning innebar försämringar för vårdtagarna. Se Nilsson, Göran (u.å.), s. 259. ff. Det bör i sam-
manhanget nämnas att staten i fattigvårdsförordningarna också utsträckte försörjningsskyldigheten för 
släktingar i rakt upp- och nedstigande led, vilket kan ses som ett växande indirekt ansvar. Se rskr. 
1871:67, s. 5. För en översikt och kritisk granskning av tidigare forskning om 1800-talets fattigvårds-
förordningar se Jordansson (1998), ss. 75-123 
18 Jag använder termen brytpunkt i stället för att tala om diskontinuerlig eller språngvis utveckling. Det 
förra uttrycket är inte så lyckat eftersom samhällsutvecklingen sällan är diskontinuerlig i begreppets 
matematiska betydelse. Begreppet brytpunkt indikerar radikal brytning med föregående period och 
inledning till en ny med andra kännetecken.  
19 Höjer (1953), s 53 betecknar 1900-taltets första två decennier som en socialpolitisk islossning.  
Johansson (2003), s. 12 talar om perioden 1891-1931 som den första brytningstiden i svensk socialpo-
litisk historia.  
Bergman-Johansson (2002), s. 8 formulerar det så att vid 1800-talets slut hade nya idéer formulerats 
kring mera långtgående socialpolitiska initiativ. Ett brytningsskede inleddes som kännetecknades av att 
statens ansvar kom att ändra karaktär och successivt öka i omfattning.  
Förhammar (2000), kap 3 konstaterar att kring förra sekelskiftet försköts uppfattningen om ansvaret 
för sociala frågor från starkt tro på frivilliga insatser och enskilt initiativ till uppslutning kring princi-
pen om det solidariskt starka samhället.  
I slutet av detta kapitel anges litteraturreferenser avseende det sena 1900-talets förändringar. Det sker i 
anslutning till att annan välfärdspolitisk forskning diskuteras.  
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att karakterisera relationen mellan stat och medborgare är rätt medan det andra 
är fel, utan det är en fråga om vad som i första hand skall belysas – effekter 
eller förnyelse. Ett klassiskt problem inom ekonomisk historia är sålunda när 
den industriella revolutionen inleddes. Var det när de tekniska innovationerna 
började spridas eller bör industrialiseringen dateras till den tidpunkt då dess 
effekter kunde mätas i ökad tillväxt? 20   
 
Ett annat kriterium för att karakterisera relationen mellan stat och medborgare 
är om det stöd som ges till medborgarna är generellt, det vill säga utgår till alla, 
eller är selektivt, det vill säga utgår till utvalda grupper.21 Ett sådant kriterium 
förefaller dock inte särskilja olika perioder i den svenska utvecklingen, varför 
jag inte valt det som utgångspunkt. Det fanns nämligen mycket tidigt både 
generella och selektiva inslag i välfärdspolitiken.22 Däremot anses graden av 
generella inslag skilja den skandinaviska välfärdspolitiken från den som bedri-
vits i vissa andra länder, vilket gör det kriteriet ändamålsenligt för internatio-
nella jämförelser.23   
 
Med de utgångspunkter jag valt för att identifiera brytpunkter så blir de två 
senare sätten att karakterisera relationen mellan stat och medborgare, det vill 
säga effekter och generalitet, underordnade mina kriterier i en logisk hierarki. 
Det är således först när staten har en direkt relation till medborgarna som man 
kan tala om vilka effekter som denna relation får eller om relationen präglas av 
generalitet eller selektivitet. På samma sätt är det först när man valt att återföra 
ansvar för välfärden till medborgarna som man kan tala om vilka effekter som 
denna återföring medför eller hur det minskande ansvaret fördelas – generellt 
eller selektivt. Av det skälet kan uttrycket grundstrukturer vara motiverat för 
de av mig valda utgångspunkterna – förekomsten av statligt ansvar samt ökan-
de eller minskande sådant. Inom ramen för dessa grundstrukturer beslutas 
sedan andra strukturella förändringar, som kan avse generella eller selektiva 
inslag. 
  
Fallstudieområden 
En utgångspunkt för att söka fallstudieområden är således att brytpunkter vid 
seklets början och slut skall studeras. Om jag lyckas finna lämpliga brytpunkter 
vid dessa skilda tidsperioder vinner jag också fördelen att kunna studera för-
ändringar som ligger långt ifrån varandra. Tendensen att se den i tid närmast 
                                              
20 Se Hobsbawm (1997), s. 117 för en intressant kritik av det senare synsättet. 
21 Enligt Rothstein (1994), s. 26 f. är selektiv socialpolitik sådan som inriktas mot de medborgare som 
inte genom egna resurser kan få grundläggande behov tillgodosedda. Den generella politiken inriktas 
mot hela befolkningen efter någorlunda enhetliga regler.  
22  Dock förefaller de selektiva inslagen ha varit mera framträdande under 1900-talets början. Se Berge 
(1998) och Berge (1999) för en diskussion om både de generella och de selektiva inslag som fanns i 
pensionssystemet under 1900-talets första hälft. Som kommer att framgå i det följande fanns det ett 
betydande selektivt drag i den tidiga sociala bostadspolitiken. 
23 Esping-Andersen (1990), s. 27 karakteriserar det han kallar den socialdemokratiska regimtypen med 
att ”the principles of universalism and decommodification of social rights were extended also to the 
new middle classes.” För en senare karakteristik av de nordiska välfärdsstaterna, där också universali-
teten framhålls se Kautto m fl (eds) (1999) s. 13 f. 
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liggande förändringen som unik och särskilt omfattande kan då motverkas.24 
Min ambition är därför att studera flera förändringstillfällen. Vid jämförelser 
av flera fall vidgas perspektivet över huvud taget. Sålunda kan en utveckling 
som vid ett tillfälle förefaller självklar framstå på ett annat sätt vid jämförelse 
med andra utvecklingsförlopp.  
  
En annan utgångspunkt för valet av fallstudieområden är att söka områden där 
beslutsprocesser avseende systemförändringar avlutats under 1900-talet, efter-
som avslutade processer är en förutsättning för framgångsrik historisk analys.  
 
Mot den angivna bakgrunden har jag valt två områden – pensioner och bo-
stadspolitik.25 Inom dessa områden har systemförändringar beslutats under 
1990-talet. Det handlar om ett bostadspolitiskt beslut år 1992 och ett pen-
sionsbeslut år 1994. Vid en ytlig betraktelse har jag inte kunnat finna några 
andra områden där så markanta systemförändringar skett under senare delen 
av 1900-talet.26 I den meningen är det inte fråga om ett urval utan jag studerar 
de båda fall där de mest radikala systemförändringarna skett. De fattade beslu-
ten verkar inte heller ifrågasättas av statsmakterna ett tiotal år efter beslutstill-
fällena.27  
 
Inom de båda valda områdena beslutades också under 1900-talets första de-
cennier om statliga insatser riktade direkt mot medborgarna, vilket uppfyller 
kravet om brytpunkter vid seklets början. Det handlar om ett beslut om natio-
nellt pensionssystem år 1913 och ett bostadspolitiskt beslut år 1935. Genom 
att välja samma områden vid seklets början och slut kan kontinuitet ges åt stu-
dierna. Jag kan nämligen, vid studiet av samma välfärdsområde, naturligt beak-
ta den expansion som skett från genombrotten vid förra sekelskiftet fram till 
1990-talet.28  

                                              
24 Kangas - Palme (1992) s. 33 f. menar att det finns perioder då samhällsinstitutioner är mer öppna 
för fundamental strukturering men pekar på benägenheten att överskatta den egna tidsperioden.  
25 Myles-Pierson (2001), s. 306 menar att pensionsområdet är ett ”locus classicus” för att studera stigbe-
roendeprocesser, eftersom tidigare val av system begränsar det framtida valet. Då avser författarna 
förändringar under det sena 1900-talet. Jag skall också undersöka om det fanns tröghet vid seklets 
början, det vill säga innan något val av system skett.  
26 Se Svensson (2001), s. 144-166 för en översikt. Svensson karakteriserar pensionsreformen som den 
mest genomgripande förändringen inom socialförsäkringsområdet. Han går också igenom beslutade 
förändringar inom offentlig serviceproduktion och konstaterar att förändringar skett mot det han 
kallar marknadsanpassning. Han menar att det är alltför tidigt att tala om systemskifte för den svenska 
modellen, men han finner att den ömsat skinn. Svensson har inte studerat bostadspolitik.    
27 Det är möjligt att en analys av utbildningspolitiken på grundskolenivå skulle kunna ha varit ett 
fallstudieområde. Ett problem är emellertid att debatten om 1990-talets förändringar alltfort förefaller 
betydande inom det området. En historisk studie mår väl av att bedrivas på visst avstånd från de ofta 
heta känslor som präglar stora förändringsbeslut. Det förefaller vidare inte uppenbart att man kan 
betrakta förändringarna inom skolområdet under 1980- och 1990-talen som systemskifte. Se Svensson 
(2001) enligt ovan.  
28 Min val av fallstudieområden bygger också på förutsättningen att det finns två markanta brytnings-
perioder och en mellanliggande expansionsperiod. Det utesluter inte att svåra förändringar med ut-
dragna beslutsprocesser har varit för handen även under expansionsperioden. Jag antar dock, som 
nämndes inledningsvis, att förändringslogiken är en annan vid expansion inom ramen för en institu-
tionell grundstruktur, än den är när man radikalt skall bryta med en tidigare ordning. Expansion drivs 
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Jag bedömer det inte som möjligt att studera flera fall. Då riskerar jag att studi-
erna inte får tillräckligt djup. Färre områden skulle å andra sidan begränsa möj-
ligheten att finna gemensamma mönster. 
 
Trögheten vid fyra beslutstillfällen skall således studeras och det reser frågan 
vad som menas med tröghet i detta sammanhang. 
 
Tröghet vid institutionell förändring 
Inom institutionell teori används uttrycket stigberoende (path dependence) för 
att beteckna tröghet vid institutionell förändring. Begreppet kommer ur-
sprungligen från studier av teknisk förändring, eller snarare brist på förändring. 
Det visade sig nämligen att utvecklingen låstes till vissa tekniker och den inlås-
ningen kunde inte förklaras genom att studera ekonomiska drivkrafter. Dessa 
tekniska inlåsningseffekter överflyttades sedan på institutionell utveckling.29

 
Stigberoende definieras som en begreppsmässig begränsning av antalet valmöj-
ligheter och kopplar samman olika beslut som fattats under en lång tid.30 Det 
handlar således om en mycket allmänt hållen definition, som kräver ytterligare 
precisering för de syften som här gäller.  
  
De båda ekonomerna S. Liebowitz och S. Margolis grupperar stigberoende i 
tre olika grader. Enligt den första kategorin (first degree path dependence) har 
visserligen den historiska bakgrunden styrt vägvalet men det ursprungliga väg-
valet saknar betydelse ur effektivitetssynpunkt.31 Den andra kategorin avser det 
fall då det rationella/optimala alternativet inte valts på grund av att man saknat 
information om konsekvenserna av visst vägval eller att kostnaderna varit för 
höga att senare ändra en redan vald inriktning. Den tredje kategorin är de fall 

                                                                                                                            
av höjda ambitioner och sker inom den rådande institutionella grundstrukturen. Om expansionen blir 
mycket kraftig vid ett tillfälle kan man naturligtvis tala om systemskifte. ATP-beslutet, som föregicks 
av en utdragen beslutsprocess, är enligt min mening ett sådant exempel.  
Ett exempel på svårt beslut under expansionsperioden var beslutet om att låta sjukförsäkringen ersätta 
inkomstbortfall. Alternativet under den beslutsprocessen var att ersättningen skulle utgå enligt minimi-
standardprincipen. Den slutligen valda vägen var ett avgörande vägval och det tog flera år att komma 
fram till det. Den långa beslutsprocessen hängde närmast samman med att dåvarande socialministern 
Möller drev en egen linje. När han avgick kom snabbt ett beslut som förverkligades, det vill säga trög-
heten grundades i någon utsträckning på personliga motsättningar. En i detta sammanhang intressant 
fråga är vidare om det beslut som fattades år 1955 var ett systemskifte. Jag anser snarare att det var ett 
val som anknöt ganska väl till tidigare ordning, bland annat kompenserade olycksfallsförsäkringen för 
inkomstbortfall sedan år 1916. Edebalk (1996) kap 8 behandlar frågor om reformering av sjukförsäk-
ringen utifrån de just nämnda utgångspunkterna. Han framhåller bland annat att inkomstbortfallsprin-
cipen var en accepterad del av socialförsäkringstanken redan under 1910-talets senare del (s. 154). 
29 Se exempelvis North (1993), s. 143 ff för en diskussion om denna analogi.  
Jag beskriver inte här den historiska utvecklingen av stigberoendebegreppet utan hänvisar till andra 
redogörelser. Inledningen till Pettersson (2000) innehåller en koncis redogörelse med betoning på dess 
ekonomisk-historiska betydelse. I Pierson (2000) finns en introduktion till stigberoendebegreppet 
utifrån främst ett statsvetenskapligt perspektiv 
30 Definition enligt North (1993), s. 151. 
31 Man brukar ofta använda frågan om höger- eller vänstertrafik som exempel på sådant stigberoende. 
Det spelar ingen roll vilken vägsida som ursprungligen valdes så länge som alla kör på samma sida. 
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då man följt en ursprungligen vald väg trots att kunskap om bättre och möjliga 
(”remediable”) alternativ funnits.32  
 
Liebowitz och Margolis kategorisering ger uppslag till precisering av vilken 
tröghet som är aktuell för denna studie. Den första kategorin är knappast in-
tressant. Den andra kategorin av tröghet antyder att det finns tröghet som är 
naturlig och önskvärd (rationell om man så vill). Liebowitz och Margolis pekar 
på informationsbristen. Det kan således behövas tid för att hämta in informa-
tion innan beslut fattas.  
 
När regering eller riksdag erfar att rådande ordning inte längre är effektiv så 
tillsätts normalt en utredning som samlar information och bedömer om änd-
ringar är önskvärda och lämnar förslag till beslut. Därefter vidtar remissbe-
handling och öppen debatt. En tid efter att ett möjligt problem identifierats 
följer ett statsmaktsbeslut eller ett icke-beslut. Sådan tidsförskjutning förklaras 
av den tid som behövs för informationsinhämtning och överväganden och är 
en naturlig (och normalt önskvärd) tröghet.  
 
Vidare finns en tröghet, som också ansluter till Liebowitz och Margolis andra 
gruppering i den meningen att de möjliga handlingsvägarna är begränsade med 
hänsyn till den rådande ordningen. Innehållet hos framtida beslut bestäms på 
ett påtagligt sätt av tidigare beslut. Hos Liebowitz och Margolis handlar det om 
kostnader och osäkerhet.  
 
Ett i detta sammanhang aktuellt exempel är 1994 års pensionsbeslut som in-
nebar att ATP-systemet i grunden förändrades. Vid det beslutstillfället hade 
många människor byggt upp sin privatekonomi på förutsättningen att de skulle 
få ATP. En radikal förändring av den förutsättningen hade varit ett löftesbrott 
från staten – en kostnad för berörda medborgare om man vill använda Liebo-
witz och Margolis terminologi. Det förhållandet begränsade möjligheterna att 
ändra i ATP-systemet.  Vid beslut år 1994 medförde den typen av tröghet att 
reformen inte blev så radikal som många kan ha önskat.33  Sådan tröghet be-
gränsar uppenbarligen förändringars inriktning och omfattning, men avgör 
inte nödvändigtvis om beslut fattas sent eller tidigt under beslutsprocessen.  
 
De slag av tröghet som just exemplifierats kan enligt min mening ses som en 
del av den stabilitet som definitionsmässigt inordnas i institutionsbegreppet. 
Önskan om stabilitet gör det naturligt att inte ändra institutioner förrän man 
med rimlig säkerhet vet att uppoffringarna för att åstadkomma ändring inte 
blir för omfattande eller att informationen om alternativ utformning är så ut-
förlig att man kan förutse att aktualiserad ändring medför förbättring. Den 
institution som kortsiktigt anpassas till varje yttre impuls skulle snarare bli ett 
osäkerhetsmoment som aktörerna måste gardera sig mot. Ett av mina inledan-
                                              
32 Liebowitz-Margolis (1995), s. 206 f. Författarna menar att detta tredje alternativ inträffar sällan. Se 
exempelvis avslutande resonemang s. 224. 
33 Lundberg (2001), s. 29 f, och Lindbom (2001:b), s. 56 ff. och s. 63 ff. framhåller hur själva konstruk-
tionen av ATP-systemet på detta sätt begränsade handlingsmöjligheterna när systemet skulle ändras.  
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de antaganden var att sådan strävan efter stabilitet är en viktig utgångspunkt 
för att förstå tröghet vid stora förändringar.34  
 
De nämnda slagen av tröghet är lätta att förstå innebörden av och bakgrunden 
till. De kräver normalt ingen ytterligare förklaring. Det är därför inte sådan 
tröghet jag vill studera. Det är i stället den tredje kategorin, enligt Liebowitz 
och Margolis kategorisering, som särskilt intresserar mig. Det vill säga besluts-
fattaren följer en ursprungligen vald väg trots att kunskap om bättre och möj-
liga alternativ finns. Den tröghet uppträder först när skälen till förändring är 
tydliga och andra och bättre alternativ är kända.35 Den kommer till uttryck ge-
nom en utdragen beslutsprocess, som är längre än vad som krävs för informa-
tionsinhämtning och överväganden. I brist på bättre uttryck talar jag om den 
utdragna tiden som tidsutdräkt.  
 
Begreppen tidsutdräkt och tröghet är således nära sammankopplade i denna 
studie. Stigberoende handlar både om när anpassning till nya förhållanden sker 
och vilken ny väg som väljs. Det handlar således om både hastighet och rikt-
ning hos en förändring. Den första faktorn, det vill säga den tidsmässiga an-
passningen till nya förhållanden, är mitt primära studieobjekt, inte vilken ny 
inriktning som väljs. Statsvetaren Mark Blyth har studerat stora förändringar 
inom ekonomisk politik. Min ansats har flera beröringspunkter med Blyths 
studie eftersom han studerar förändringar vid skilda perioder och tillmäter 
tankar och idéer stor roll. Han studerar emellertid främst vilken riktning som 
utvecklingen tar och vilken roll som idéer spelar när beslut skall fattas om ny 
inriktning.36  
 
Jag använder i fortsättningen termen tröghet bland annat för att markera att 
studien inte avser hela det etablerade begreppet stigberoende. Det bör emeller-
tid påpekas att förändringens riktning är viktig även i mina analyser. Sålunda 
har jag valt att studera tröghet vid sådana förändringar som innebär att en väl-

                                              
34 En gemensam nämnare för all användning av institutionsbegreppet förefaller vara det förhållandet 
att termen betecknar ett tillstånd då ett visst handlingsmönster mellan olika aktörer har nått ett till-
stånd av fasthet – ett stabilt och förutsebart handlingsmönster har etablerats. 
Idéhistorikern Sven-Eric Liedman menar att institutioner är idéer som stelnat i ett regelverk och en 
institution visar en märklig resistens, vilket är just det förhållandet som gör den till en institution.  Se 
Liedman (1997), s. 51.  
Från flera utgångspunkter hävdas att behovet av stabila institutioner är ett naturligt behov hos männi-
skan. Notebom (1997), s. 64 f. anser sig sålunda med utgångspunkt i hjärnans biologiska konstruktion 
kunna konstatera att lärandet sker i förutbestämda banor (”paths”) som ändras och kopplas samman 
beroende på yttre stimulis. Det senare synsättet kommer nära den så kallade kognitiva synen på insti-
tutionell förändring. Den förutsätter att individen har en medfödd tolkningsmall (”interpretative 
scheme”), med vars hjälp individen uppfattar omgivningen. Den modifieras dock särskilt när nya 
komplexa situationer uppstår. Se Rizzello (1997), s. 106 f.  Den kognitiva synen på mänskligt beteende 
är också utgångspunkten för Denzau - North (1994) när de förklarar icke-optimalt beteende, det vill 
säga stigberoende, med förekomsten av gemensamma mentala modeller.  
En argumentation för att organisatorisk tröghet är ett naturligt och på många sätt önskvärt tillstånd 
finns i Ahrne-Papakostas (2002), kap 3.  
35 Formuleringen ansluter till ett av ekonomhistorikern Thomas Petterssons kriterier för stigberoende 
som han använt vid studiet av tröghet inom transportstöd. Se Pettersson (1999), s. 34. 
36 Blyth (2002). 
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färdsinstitution ges en radikalt ny inriktning. Betydande brytning med tidigare 
ordning är därför en restriktion för val av förändringstillfällen. Också i andra 
avseenden finns kopplingar mellan tid och riktning, vilket kommer att framgå 
av fallstudierna. 
 
Vad menas med tankens tröghet? 
Min inledande utgångspunkt var att tröghet vid stora förändringar konstitueras 
av tankens tröghet. Vad betyder det? Vad är det för trögtänkt beslutsfattare jag 
skall analysera? Det är inte rimligt att utgå från den i traditionell neoklassisk 
mening rationelle beslutsfattaren.37  Denne skulle ju, efter informationsinhämt-
ning och överväganden, fatta de beslut som den ekonomiska verkligheten 
krävde om inga påtagliga skäl talade däremot. I den meningen måste jag utgå 
ifrån en ”icke-rationell” beslutsfattare.38  
 
Diskussionen om tröghet och stigberoende ryms inom ett institutionellt syn-
sätt. Det finns olika institutionella skolor. Skillnaden mellan dem anges oftast 
med utgångspunkt i den roll som rationaliteten spelar vid beslutsfattande.39 En 
av dessa skolor, den så kallad historiska institutionalismen, vill belysa det poli-
tiska beslutsfattandet med utgångspunkt i den institutionella miljö i vilket den 
äger rum. Den skolan utgår inte från att den politiske aktören är en allvetande 
rationell maximerare, utan ser denne som en regelföljare med ambitionen att 
tillfredställa vissa ambitioner.40 Det förhållandet att aktörer följer regler i stället 
för att vid varje tillfälle anpassa sig till en förändrad situation ansluter till min 
utgångspunkt att samhället eftersträvar stabilitet.  
 
Företrädare för den historiska institutionalismen ägnar särskilt intresse åt insti-
tutionell förändring och de tillfällen då man lämnar etablerade mönster. Skolan 
ser sålunda den politiska utvecklingen som en ”path or branching process and 

                                              
37 En slutsats som också finner stöd hos Magnusson (2001), s. 114 f. Magnussons menar att den tredje 
kategorin enligt Liebowitz och Margolis kategorisering, vilken han betecknar som genuin regelföljning, 
inte kan behandlas tillfredsställande inom de neoklassiska ramarna. 
38 Denne är inte rationell i den traditionella neoklassiska meningen, men inte nödvändigtvis enligt 
andra definitioner. Begreppet rationalitet anger en egenskap hos aktörer, medan uttrycket effektivitet 
används för att karakterisera organisationer och institutioner. Rationalitet i detta sammanhang är att 
aktörer beslutar om effektiva institutioner och inte tolererar ineffektiva sådana. Både rationalitet och 
effektivitet är i princip kvoten mellan det önskvärda/preferenserna/målen och de uppoffring-
ar/resursinsatser som görs för att nå dessa. Ju högre värde på kvoten desto högre rationali-
tet/effektivitet (även om det finns en tendens att tala om rationalitet i termer av rationell och icke-
rationell). Täljare och nämnare, vilka konstituerar denna kvot, kan definieras, insamlas, värderas, tolkas 
och upplevas på olika sätt. Det leder till att rationalitet kan ha många betydelser och litteraturen om 
dessa frågor är omfattande.  
39 Se Kato (1996) för en analys av rationalitet och institutionellt tänkande. Hall-Taylor (1996) diskute-
rar de tre skolorna: historisk, rational choice och sociologisk institutionalism och deras användbarhet 
vid analys av bland annat politiska beslut. Gemensamt för de båda artiklarna är att de vill tona ned 
skillnaderna mellan olika skolor. Se Kato s. 561.  och Hall-Taylor (1996) s. 957. Se vidare Thelen 
(1999), som också analyserar skillnaden mellan de tre skolorna. Hennes slutsats är att nyckeln till att 
förstå stabilitet och förändring är att bättre specificera reproduktionsmekanismerna bakom institutio-
ner (s. 400). Min tes att tankens tröghet är den avgörande tröghetsfaktorn kan, om den verifieras, 
möjligen bidra till sådan specificering. 
40Se Thelen-Steinmo (1992), s. 2 och s. 7 f.  
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the study of the points of departure from established patterns (‘critical junc-
tures’ of institutional choice) becomes essential…”.41   
 
Det är uppenbart att den historiska institutionalismen fokuserar på en typ av 
förändring som jag vill analysera och betonar vikten av institutionell stabilitet 
och de svårigheter som uppstår då man radikalt måste avvika från etablerat 
mönster.42  
 
Inom statsvetenskapen har James March och Johan Olsen setts som nytänkare 
vad gäller att se politiskt beslutsfattande som en anpassning till normer, regler, 
rutiner och konventioner i stället för att försöka nå bästa möjliga utfall.43 Även 
hos ekonomer som utgår ifrån rationellt beslutsfattande finns uppfattningen 
att handlingsregler begränsar vissa beslut. Ekonomen och sociologen Victor 
Vanberg skiljer sålunda mellan rationalitet i varje enskild åtgärd och rationalitet 
genom anpassning till handlingsregler. Han argumenterar för en teori om att 
regelföljande beteende bättre svarar mot empirisk kunskap om mänskligt bete-
ende.44  
 
Jag använder i fortsättningen uttrycken tankestrukturer eller handlingsregler 
som sammanfattande benämning på normer, regler, rutiner och konventioner 
som styr beslutsfattandet. I nästa kapitel kommer den mera precisa innebörden 
av dessa uttryck att diskuteras.   
 
Det finns flera författare som empiriskt behandlar det förhållandet att tanke-
strukturer styr politiska beslut, även om de inte använder just de beteckningar-
na. Statsvetaren Bo Bengtssons har studerat svensk bostadspolitik och använ-
der begreppet policyteori för att ange en sammanhållen uppsättning normativa 
och deskriptiva föreställningar inom ett politikområde.45 Han har emellertid 
inte explicit studerat tröghet. Jag återkommer i nästa kapitel att till hans arbete, 
eftersom han det också är intressant ur metodsynpunkt.  
                                              
41Thelen-Steinmo (1992), s. 27.   
42 En plädering för den historiska institutionalismen från närmast ontologiska utgångspunkter finns i 
Rothstein – Steinmo (2002), s. 16 f.  
En berättigad invändning mot den historiska institutionalismen och särskilt analogin med punkterad 
jämvikt är att den förklarar allt till den inte förklarar något. Se Thelen-Steinmo (1992), s. 15. Det vill 
säga den rådande institutionella ordningen förklarar aktörers beteende, men när den ordningen bryts 
ned, det vill säga punkteras, förklaras inget längre. Blyth (2002), s. 23 tar bland annat fasta på den 
typen av invändning och utformar en egen teori för stor (great) institutionell förändring. Den avgö-
rande skillnaden mellan Blyth:s studie och min är att han studerar vilken riktning som den institutio-
nella utveckling tar efter förändring, medan jag studerar trögheten i form av tidsutdräkt. Jag är intres-
serad av processen fram till att jämviktstillståndet punkteras. Han är intresserad av vad som hände 
därefter. För mina syften duger metaforen med punkterad jämvikt.    
43 March-Olsen (1989), se särskilt kapitel 2. En aktuell översikt av den statsvetenskapliga utvecklingen 
avseende dessa frågor finns i Persson (2003). March-Olsens betydelse i det sammanhanget behandlas 
bland annat på s. 17 och s. 57 ff. En översiktlig framställning om olika aspekter på beslutsfattande 
finns i March (1994). Ett helt kapitel (nr 2) ägnas åt ”Rule Following”, vilket han nära kopplar till 
identitet.  
44 Vanberg (1994), s. 26 och s. 37 f. I en senare artikel – Vanberg (2002) – har dessa tankar utvecklats 
ytterligare. Han talar där om ”program-based behavior”. 
45 Bengtsson (1995), s. 24. 

 22



 
En analys, som ligger mycket nära mina utgångspunkter också i den meningen 
att tröghet studeras är statsvetaren Jacob Torfings undersökning av stigbero-
ende inom dansk välfärdspolitik i slutet av 1900-talet. Torfing använder ter-
men ”Policy Path”, med vilken han menar”… a relatively entrenched way of 
unifying, organizing, and regulating a certain policy field.” 46 Denna företeelse 
utövar ett påtagligt inflytande på en ny handlingslinje (”The institutional rem-
nants of the old policy will have at decisive impact on the shaping and reshap-
ing of new policy path.”). Därför kan man se historiska förändringar som en 
evolutionär process som tillåter tillfällig (occasional) förnyelse men inte radika-
la brott. Torfing tycker sig se en paradox i det förhållandet att möjligheterna 
till revolutionär förändring är villkorad av den handlingslinje (policy path) från 
vilken den radikalt skall avvika. Han ser dessa förhållanden som en viktig 
framtida forskningsuppgift.47  
 
Min ambition är att kasta något ljus över den paradox Torfing beskriver. Jag 
vill för den skull tydligt härleda tankestrukturen till rådande institutionella för-
hållanden. Min utgångspunkt är att den rådande institutionella ordningen, det 
vill säga strävan efter institutionell stabilitet, låser tanken beträffande framtida 
förändringar. Och det är den låsningen som leder till tröghet vid behov av 
stora förändringar. Torfings framställning kan tolkas som att det även är hans 
utgångspunkt. Men han är också något svävande när han diskuterar hur tanke-
strukturen (policy path) formas. Han talar om ett komplext samspel mellan 
medveten design, långa traditioner, lärprocesser och tillfälliga upptäckter.48  
 
Min inledande förutsättning var att beslut om institutionell utveckling styrs av 
handlingsregler som skapats av den gällande ordningen. Att följa sådana regler 
innebär dock inte nödvändigtvis tröghet. Sådan uppstår först när beslutfattarna 
blir medvetna om att bättre alternativ till den rådande ordningen finns, men 
trots den insikten inte ändrar den. Innan en hypotes med sådan innebörd for-
muleras bör emellertid synen på det politiska beslutsfattandet som en lärpro-
cess kommenteras. Det synsättet handlar i grunden också om tröghet vid be-
slutsfattande. Det är ett alternativt synsätt till det stadietänkande och den me-
tafor med punkterad jämvikt som är en del av den historiska institutionalis-
men.  
 
Nationalekonomen Lars Jonung har genomfört en studie av svensk ekonomisk 
politik mellan åren 1970 och 1995 och resultatet av hans studie antyds av titeln 
på hans publikation, vilken är Med backspegeln som kompass. Han visar att en 
                                              
46 Torfing (2001), s. 286 och s. 289.   
47 Torfing (2001), s. 306 f.  
48 Torfing (2001), s. 287. Samtidigt diskuterar Torfing möjligheten av en syntes mellan den historiska 
institutionalismen och det han kallar socialt konstruerad institutionalism (SCI). Den senare tolkar jag 
som liggande nära den sociologiska institutionalism. Torfing redovisar att företrädare för SCI menar 
att institutioner är svåra att ändra därför att de styr också hur aktörer värderar existerande institutioner 
och överväger förändringar. Se Torfing (2001), s. 284. De senare synsättet ansluter helt till mina ut-
gångspunkter, men brukar också se som en del av den historiska institutionalismen. Se Thelen-
Steinmo (1992), s. 7 f. 
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makroekonomisk störning med viss eftersläpning leder till åtgärder för att 
motverka störningen. Dessa åtgärder styrs av lärdomarna från närmast föregå-
ende period/kris.  Jonungs genomgång av den svenska ekonomiska politiken 
är således också en studie av tröghet, där den aktuella politiken blir en åter-
spegling av lärdomarna från gårdagen.49  
 
Även ekonomhistorikern Henrik Lindberg tar utgångspunkt i synen att poli-
tikbyten kan ses som en lärprocess.50 Synen på politikskifte som ett lärande har 
också använts inom det utrikes- och säkerhetspolitiska området.51  
 
Vad skiljer lärprocessansatsen från mitt angreppssätt? I båda fallen handlar det 
om något slags tröghet. Dock bör ett par skillnader framhållas.  Begreppet 
lärprocess indikerar brist på kunskap, vilket jag inte förutsätter. Istället är min 
utgångspunkt att tröghet uppstår först när beslutsfattarna är medvetna om att 
andra och bättre alternativ finns. Lärprocessansatsen innefattar vidare ett nå-
got annat tröghetsbegrepp än det jag använder 
 
En annan skillnad är att jag söker radikala förändringar och avgörande bryt-
punkter. Inom områden där yttre händelser framtvingar kontinuerliga anpass-
ningar av politiken, vilket synes vara fallet inom ekonomisk politik och utrikes- 
och säkerhetspolitik, förefaller synen med lärprocess vara en lämplig modell 
för att analysera tröghet. Den förutsätter successivt lärande och anpassning till 
nya förhållanden. Jag har antagit att förhållandena är annorlunda vid grund-
läggande institutionell förändring av välfärdspolitik. Sådan förutsätts inte ha 
skett genom att många små förändringar adderas utan genom en avgörande 
förändring. Den fortsatta prövningen får visa om det antagandet är rimligt. 
 
Framställningen kan så här långt sammanfattas enligt följande. Tröghet inne-
bär att beslut om institutionell förändring inte fattas trots att skälen till sådan 
förändring finns och andra och bättre alternativ är kända. Den manifesteras 
genom en utdragen beslutsprocess, som sträcker sig bortom den tid som be-
hövs för informationsinhämtning och överväganden. Tankens tröghet innebär 
att beslutfattaren styrs av tankestrukturer och handlingsregler, vilka hindrar 
beslut om en bättre ordning. Och min utgångspunkt är att de hindrande tanke-
strukturerna och handlingsreglerna har sin grund i rådande institutionella ord-
ning. Jag är därmed redo att formulera hypoteser. 
 
 
 
                                              
49 Jonung (1999), s. 44. 
50 Lindberg (2002), s. 31 f. 
51 En bra genomgång av lärandets karaktär och de olika definitioner som görs av lärande finns i Levy 
(1994). Han analyserar bland annat sambandet mellan lärande och politikförändring samt diskuterar 
skillnaden mellan individuellt lärande och det lärande som sker inom beslutande politiska organisatio-
ner. Han visar med exempel från det utrikespolitiska området hur politikförändring kan ses som läran-
de. Ett intressant mönster i dessa lärprocesser är att man lär mer från misslyckanden än från framgång 
(s. 304). 

 24



Hypoteser  
Följande hypoteser skall prövas vid den empiriska genomgången.52

En institutionell grundstruktur inom ett välfärdspolitiskt område genererar tankestrukturer 
och handlingsregler, vilka styr det politiska beslutsfattandet. Detta leder till tröghet i form av 
utdragna beslutsprocesser när beslut skall fattas om ändrad grundstruktur. Först när dessa 
tankestrukturer brutits ned kan den institutionella grundstrukturen ändras.  
 
För att pröva hypoteserna måste visas att tre omständigheter varit för handen 
vid de aktuella brytpunkterna: 
1. Trögheter skall ha manifesterats som utdragna beslutsprocesser trots att 

beslutsfattarna manifesterat en ambition att ändra rådande institutionella 
struktur. Beslutsprocesserna skall vara längre än vad som behövs för in-
formationsinhämtning och överväganden.  

2. Under beslutsprocessen skall beslutsfattandet styras av tankestrukturer och 
handlingsregler, som kan härledas till eller åtminstone är förenliga med rå-
dande institutionella förhållanden, dess struktur, tillkomsthistoria och till-
lämpning.  

3. De styrande tankestrukturerna skall brytas ned under beslutsprocessen. 
Först efter sådan nedbrytning skall beslut fattas om ändrad grundstruktur. 

 
Jag skall i nästa kapitel diskutera hur jag skall visa att de tre omständigheter 
varit för handen vid de studerade brytpunkterna. Det bör med en gång fram-
hållas att problemen i det avseendet är uppenbara. Det är inte lätt att klara ut 
hur beslutsfattare tänker. Det gäller emellertid också att utgå från rimliga ambi-
tioner. Det handlar i detta fall om att förstå ett mänskligt handlande – att tolka 
ett handlingsmönster i begripliga termer.  
 
En prövning av ovanstående hypoteser svarar på den primära frågan i avhand-
lingen, det vill säga om tröghet funnits och hur den kan förklaras och förstås. 
Däremot kastas inte nödvändigtvis något ljus över den andra delen av min 
forskningsuppgift nämligen frågan om hur trögheten brutits ned. Förklaringen 
till nedbrytningen bör sökas hos förhållanden som beslutens utformning och 
motivering samt olika aktörers påverkan. Hur sådana förhållanden skall analy-
seras hänger nära samman med vilket angreppssätt jag väljer för att besvara 
den primära frågan och det är ett väsentligt tema i nästa kapitel.   
 
Forskning om välfärdspolitik 
De två dominerande forskningsområdena avseende välfärdspolitik verkar vara 
att förklara varför politiken har vuxit fram samt vilka effekter den i olika avse-
enden har medfört för samhälle och medborgare. Jag studerar inte någon av de 
frågorna, men forskning med de inriktningarna utgör viktig bakgrund även för 
mitt avhandlingsarbete. Det gäller särskilt de förhållanden som drivit fram 
välfärdspolitiken. Detta avsnitt inleds med en bred bakgrundsteckning avseen-

                                              
52 Frågan är om det är en eller flera hypoteser som formulerats. Mer korrekt vore kanske att i detta fall 
tala om en process som styrs från vissa hypotetiska utgångspunkter.
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de forskning om välfärdspolitik för att sedan successivt närma sig sådan forsk-
ning som har uppenbara beröringspunkter med min.  
 
Utvecklingens drivkrafter 
Sociologen Stefan Svallfors har summariskt identifierat tre olika tolkningar av 
den socialpolitiska utvecklingen.53 Den ena kallar han den heroiska. Enligt det 
synsättet bryter en utvecklad institutionell socialpolitik lönearbetarnas beroen-
de av marknadskrafterna.  Arbetarklassens maktresurser ökar i takt med att 
marknadsberoendet minskar. De viktigaste aktörerna enligt det synsättet är 
klassbaserade organisationer och partier. Walter Korpi och Gösta Esping-
Andersen är, enligt Svallfors, exempel på företrädare för den tolkningen. En 
antites till den tolkningen är det cyniska perspektivet, framför allt manifesterat 
i Public Choice-skolans teser. Enligt den tolkningen ser man byråkrater och 
klienter i ohelig allians för att öka budgetar och bidrag.54 Den tredje tolkningen 
betonar riskerna med modern marknadsförsörjning. Enligt det synsättet skall 
socialpolitiken tolkas som en strävan efter integration och ett undvikande av 
marginalisering.55  
 
Mitt intryck är att den heroiska tolkningen har spelat stor roll för forskning om 
svensk välfärdspolitik. Den handlar nämligen i betydande utsträckning om 
välfärdsstatens framväxt efter andra världskriget med arbetarrörelsen som do-
minerande aktör. Detta är föga förvånande eftersom den periodens expansion 
fick betydande effekter för samhälle och medborgare och socialdemokratin var 
den dominerade politiska kraften. All forskning utifrån de utgångspunkterna 
bör emellertid inte rubriceras som heroisk, eftersom det också finns forskning 
som kritiserar socialdemokratin.56  

                                              
53 Ibland används termen socialpolitik i litteraturen istället för välfärdspolitik. Det senare begreppet är 
en anomali när det används för hela den period jag behandlar. Under 1800-talets behandling av sociala 
problem används inte den termen. Man talade då bland annat om den sociala frågan. Jag använder 
emellertid konsekvent begreppet välfärdspolitik. Det skulle sannolikt vara mer förvirrande om jag 
ändrade terminologin beroende på vilken tidsperiod jag behandlar. 
54 Närbesläktad med denna tolkning är den som hävdar att välfärsstaten är en produkt av självbedräge-
ri (”Logic of conceit”) och/eller egenintresse (”Logic of Opportunism”). Se Karlsson (1993).  
55 Svallfors (1996), s. 20 ff.  
Premfors (2000), s. 148 ff. diskutera också olika tolkningar av utvecklingen och har den svenska mo-
dellen som diskussionsobjekt. Han gör en uppdelning mellan den ekonomiska och politiska versionen 
av den svenska utvecklingen. Hans ambition är att fördjupa en historisk-institutionell tolkning av den 
svenska modellens framväxt, vilket torde ligga i linje med min ansats.  
56 Esping-Andersen – Korpi (1987), s. 46 är ett gott exempel på den heroiska synen. De båda förfat-
tarna fokuserar på den så kallade institutionella välfärdspolitiken som börjar införas från 1930-talet, 
efter det socialdemokratiska maktövertagandet. Perioden dessförinnan framställs som en fattigvårdens 
tid. Även om författarna erkänner att denna reformerades och socialförsäkringar började införas. 
Författarna nämner i förbigående bostadspolitiken före andra världskriget (s. 63).  
Esping-Andersen har emellertid i annat sammanhang också diskuterat synsättet att den svenska väl-
färdsstaten hade blivit densamma även om Sverige från 1930-talet hade haft borgerliga regeringar. Den 
svenska välfärdsstaten skulle med det synsättet vara en produkt av den svenska historien. Se Esping-
Andersen (1988), s. 246. ff.  
Ett annat utpräglat exempel på forskning avseende den socialdemokratiska expansionsperioden är 
Svensson (1994) med den betecknande titeln Socialdemokratins dominans. Tropp (1999), s. 48 f. är ett 
exempel på motiv till varför just expansionsperioden analyseras. Det handlar om intresset av att stude-
ra ”de gyllene åren” och ”skördetiden”. Tropp analyserar tiden fram till år 1985, eftersom han från 
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Min studie inriktas mot företeelser som ligger utanför den socialdemokratiska 
expansionsperioden. Två av de aktuella besluten fattades nämligen före denna 
expansionsperiod (åren 1913 och 1935) och motsvarande beslutsprocesser 
ligger i allt väsentligt före den tidsperiod då arbetarrörelsen dominerat politi-
ken, det vill säga före år 1932. Man kan också hävda att vid inträdet i 1990-
talet upphörde expansionsperioden. De beslut jag skall analysera, som fattades 
under 1990-talet, togs vidare under en borgerlig regeringstid.  
 
Svallfors karakteristik är slagkraftig men också förenklad. Ett annat sätt att 
beskriva teorier om och drivkrafterna bakom välfärdsstaters framväxt finns i 
de länderjämförelser avseende välfärdspolitik som gjorts av flera författare. 
Följande bakgrundsvariabler brukar finns med när välfärdspolitikens framväxt 
skall analyseras i så kallade ”crosscutting perspectives”, det vill säga utveck-
lingen i flera länder jämförs.  
 
En förklaring handlar om socioekonomiska faktorer, det vill säga att ekono-
misk tillväxt och social utveckling skapar välfärdspolitik. En konsekvens av 
den teorin borde vara konvergens mellan olika välfärdssystem. Eftersom dessa 
trots allt är olika har också en kultur- och värderingsfaktor förts in som för-
klaring till de skilda utvecklingarna i olika länder. En tredje kategori av förklar-
ingar handlar om partipolitiska förhållanden och klasskampsfrågor. Delvis i 
polemik mot, eller som komplement till, den senare förklaringen har också ett 
korporativistiskt förhållningssätt förts in. Sådana förhållanden anses ha påver-
kat välfärdspolitikens skilda utvecklingsspår i olika länder. Slutligen har en 
förklaringsgrund varit politiskt-institutionella förhållanden, det vill säga det 
historiska mönster och de institutionella förhållanden som präglat staters age-
rande.57  
 
Min forskningsuppgift skiljer sig från näraliggande forskning framför allt ge-
nom att den avser strukturell tröghet. Det vill säga jag analyserar inte varför 
utvecklingen tagit en viss riktning och vilka effekter politiken fått utan varför 
tröghet manifesterats vid brott mot tidigare utveckling. Hur den bakomliggan-
de verklighetsuppfattningen formades och vilka drivkrafter som funnits är 
också viktiga i detta sammanhang. Men oberoende av vilka krafter som drivit 
fram den moderna välfärdspolitiken har dessa, enligt mitt synsätt, mött återhål-

                                                                                                                            
mitten av 1970-talet ser en brytning med avseende på både ekonomi och politik. Det är inte självklart 
att Svensson och Tropp kan inordnas under rubriken heroisk, trots att de studerar olika aspekter på 
socialdemokratisk expansionspolitik.  Ett exempel på en framställning med en utpräglat kritisk grund-
inställning till den förda expansionspolitiken är analysen av bostadspolitiken i Meyersson-Ståhl-
Wickman (1990).  
57 Heidenheimer—Heclo – Teich Adams (1990), s. 6 ff.  
En mera aktuell och utförlig redogörelse för sådana teorier finns i en doktorsavhandling som Eero 
Carrroll utarbetat vid Institutet för social forskning. Hans genomgång är intressant för att den utmyn-
nar i viss kritik av gjorda länderjämförelser. Carrol efterlyser historisk-institutionell analys av orsaks-
sambanden. Se Carroll (1999), särskilt kapitel 1.  
För en allmän och aktuell översikt avseende forskningen och teorier om social- och välfärdspolitik 
utifrån ett politiskt-filosofiskt perspektiv se Criscenti (2000), inledningskapitlet. 
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lande krafter i form av tankstrukturer som bromsat utvecklingen och därmed 
skapat tröghet. Dessa återhållande krafter är mitt studieobjekt. 
 
Olika jämförelser 
Jag har inte funnit någon framställning som systematiskt jämfört välfärdspoli-
tiken i Sverige vid 1900-talets början och slut.58 Uppenbarligen har inte de båda 
perioderna kopplats samman på det sättet jag gör utan andra jämförelser görs. 
Vanligt är att jämföra beslutsprocesser i Sverige med motsvarande i andra län-
der.59 Än vanligare torde emellertid vara att jämföra med expansionsperioden. 
Den moderna välfärdstatsforskningen handlar sålunda i betydande omfattning 
om brytningen mellan expansionsperioden och den efterföljande perioden. 
Min förhoppning är att kunna förmedla en något annorlunda bild av svensk 
välfärdspolitik genom att koppla samman seklets början och slut på ett sätt 
som inte tidigare skett.   
 
Över huvud taget är det slående vilken betydelse expansionsperioden har som 
bedömningsgrund i forskningen. Den perioden blir nämligen måttstock för 
bedömningen av förändringarna vid seklets början och slut. Förändringarna 
vid seklets början framstår som små och obetydliga medan de vi seklets slut 
framstår som brott mot den ”naturliga” expansionen. Det är naturligtvis inte 
självklart att den perioden skall ges sådan betydelse. Jag kommer inte helt ifrån 
sådana bedömningar vid analysen av de fyra brytpunkterna. Men i princip in-
nebär min uppläggning att jag i någon mening ”hoppar över” expansionsperi-
oden, eftersom de fyra brytpunkterna ligger före och efter den.  
 
Inom näraliggande politikområden finns jämförelser mellan seklets början och 
slut. Det finns också översikter som behandlar välfärdspolitiken både vid sek-
lets början och vid dess slut utan att särskilt jämföra dem.60 Det finns också 
annan forskning som behandlat var och en av de fyra beslutsprocesser jag ana-
lyserat. Men de har haft andra utgångspunkter än trögheten vid beslutsfattan-
det. De kommenteras när respektive brytpunkt behandlas.  
 

                                              
58 Jag kommer dock i kapitel 3 att nämna en forskare (Berge) som inspirerats av 1990-talets utveckling 
inom välfärdspolitiken till fördjupade studier av 1900-talets början. 
59 Johansson (2003) jämför exempelvis den studerade svenska beslutsprocessen rörande sjukförsäk-
ringssystem med den motsvarande i Norge. Heclo (1974), där Sverige och Storbritannien jämförs, är 
ett annat exempel på sådan länderjämförelse. 
60 Vissa institutionella jämförelser har gjorts mellan seklets tidigare och senare del inom områden som 
ligger nära välfärdspolitiken Det gäller exempelvis löneförhandlingar – ett område som brukar ses som 
en central del av det som kallas den svenska modellen. Elvander (2002) har sålunda pekat på både 
likheter och skillnader beträffande tillkomsten av och innehållet i de avtal som kallas Saltsjöbadsavtal 
(1938) och Industriavtal (1997). Se också Lundh (2002) avseende den långsiktiga institutionella utveck-
lingen inom detta område. Ohlsson-Olofsson (1998) har behandlat arbetsmarknads- och arbetslös-
hetspolitiken i ett långsiktigt perspektiv och funnit gemensamma drag i utvecklingen under både 1800- 
och 1900-talen.  
Det finns välfärdspolitiska översikter som omfattar hela 1900-talet. Men de jämför inte särskilt seklets 
början och slut. Ett exempel är Lundberg-Åmark (2001), som är en översikt avseende den svenska 
välfärdspolitiska utvecklingen under hela 1900-talet, där vissa inslag analyseras särskilt. Det gäller 
exempelvis graden av generell välfärdspolitik. 
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Även om tidigare forskning inte kopplat samman seklets början och slut så har 
den ägnat stort intresse år brytningen mellan expansionsperioden och den pe-
riod som inträdde under slutet av 1900-talet.  Löpande publiceras ny litteratur 
om det sena 1900-talets utveckling och neddragning inom välfärdsstaten – ofta 
med statsvetare, sociologer eller sociala forskare som författare. Härvid be-
skrivs ofta välfärdstatens utveckling i termer av ”dismantling” och ”retrench-
ment”.  Som orsak till sådana förändringar anges ofta globalisering. Dock åter-
kommer ofta synpunkten att det var statsfinansiella förhållanden som aktuali-
serade neddragningar inom välfärdssystemen i olika länder. De statsfinansiella 
problemen härleds till den förändring av västländernas ekonomier som skedde 
från och med 1970-talet.  
 
Vid de förändringar som aktualiserades under denna period anses ett betydan-
de stigberoende ha uppträtt. Tidigare politik styrde och begränsade hand-
lingsmöjligheterna. Det medförde att utvecklingen i de olika länderna följde 
nationella spår och att det fanns ett historiskt arv som bestämde utvecklingen 
och begränsade beslutsfattarnas handlingsutrymme.61 Min forskningsuppgift är 
att analysera detta historiska arv och försöka tränga djupare in i några besluts-
processer än vad de nämnda översikterna kunnat göra. Jag refererade tidigare 
till statsvetaren Kathleen Thelens bedömning att nyckeln till att förstå stabilitet 
och förändring är att bättre specificera reproduktionsmekanismerna bakom 
institutioner. Den bedömningen pekar mot en avgörande utgångspunkt för 
mina studier. Min forskningsuppgift är inte att förklara varför välfärdsinstitu-
tioner konstitueras utan att försöka förstå varför de reproduceras trots att de 
yttre förhållandena ändrats. Jag begränsar mig dock inte enbart till det sena 
1900-talet. 
 
Vid de länderjämförelser som görs avseende det sena 1900-talet blir slutsatsen 
ofta att det är komplexa förändringar som sker. De kan inte enkelt beskrivas i 
termer av neddragning eller krympning. En återkommande bedömning är att 
välfärdsstaterna har förändrats, men i princip överlevt det sena 1900-talets 
ekonomiska problem.62 I flera av dessa framställningar beskrivs också de poli-
tiska processer som föregår besluten. Jag vill särskilt nämna Paul Piersons ana-
lys av neddragningar inom välfärdsprogrammen under Thatcher- och Reagan-
åren, eftersom de avsåg just pensioner och bostadspolitik. Jag kommenterar 
det arbetet i det avslutande kapitlet.63  
 

                                              
61 Se exempelvis Taylor-Gooby (2001), s. 1 ff. När Pierson sammanfattar ett antal uppsatser som 
diskuterar bland annat stigberoende framhåller han särskilt ”… the massive implication of previous 
patterns of policy development in particular countries.”. Pierson (2001), s. 12. 
62 Denna sammanfattning av internationella studier finns hos Pierson (2001), s. 12 f. men slutsatserna 
underbyggs i ett antal uppsatser i samma verk och återkommer i de flesta analyser av detta slag. Sam-
ma författare återkommer ofta i de olika antologierna.  
63 Pierson (1994). En av de utförliga forskningsrapporterna, som publicerats om 1990-talets svenska 
neddragningar är amerikansk nämligen Anderson (1998). Den behandlar också beslutsprocesserna och 
jag skall återkomma även till den. 
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Jämförande studier är vanliga men det finns naturligtvis även studier som avser 
ett enda land och som behandlar stigberoende.64 Beträffande utvecklingen i 
Sverige framhävs ofta att betydande förändringar skett men i allt väsentligt 
består den svenska välfärdstaten.65  
 
Makro- eller mikrostudier 
Efter denna genomgång av näraliggande forskning skall jag nu mera konkret 
relatera min studie till ett par andra, nyligen utförda, studier, som behandlat 
stigberoende. Avsikten är att visa hur min ansats skiljer sig från dessa studier.  
Det handlar om hur tröghet och stigberoende kan studeras på makro- och 
mikronivå. 
 
Det ena exemplet är en institutionell analys av stigberoende utförd av Walter 
Korpi. Den handlar om välfärdsstaters ursprung och stigberoende. Korpi dis-
kuterar bland annat ”The black box of path dependency…” och konstaterar 
att den innehåller många moment. Ett sådant är den ursprungligen valda orga-
nisationen, ett annat är den institutionella uppbyggnaden. Den senare tenderar 
att kanalisera intressen på ett sådant sätt att byte av välfärdspolitisk regim för-
svårats. Korpi visar hur välfärdsregimer utvecklats i olika länder och i vilken 
utsträckning som utvecklingen varit stigberoende. Ett par tablåer bildar ut-
gångspunkt för slutsatser beträffande hur sociala försäkringssystem (sjuk- och 
ålderspension) utvecklats i 18 länder och vilken stabilitet som utvecklingen 
genomgående uppvisat. 66     
 
Det andra exemplet, där stigberoende är en viktig förklaringsfaktor, är en in-
ternationell jämförande studie som utförts av de båda amerikanska statsvetarna 
Evelyn Huber och John Stephens. Den omfattar välfärdsstaten i en bredare 
mening och innefattar exempelvis ekonomisk politik, löneförhandlingar och 
liknande (från svensk utgångspunkt kan man hävda att de studerat den svenska 
modellen). De arbetar med kvantitativa variabler och konstruerar mått på fak-
torer som ekonomins öppenhet, partipolitisk färg på regeringar, grad av kor-
porativism och så vidare. Till skillnad från många andra översikter av detta slag 
finns också genomgående ett genusperspektiv på välfärdsstaters utveckling. 
Författarparets huvudförklaring till utvecklingen i skilda länder är de partipoli-
tiska förhållandena (”partisan politics”). De konstaterar ett stigberoende, men 
                                              
64 Torfing (2001) och analysen av den danska utvecklingen har tidigare nämnts. Han talar om ”….the 
failure  of welfare retrenchment in the 1980s and the relatively successful restructuring of the welfare 
states in the 1990s” (s. 277). Torfings analyser sker till betydande del i termer av opinioner och parti-
politik. Han bekräftar verkligen uttryckssätet ”history matters” när han nämner att traditionen från N. 
F. S. Grundtvig (1783-1892) bidrog till att förhindrade ”the neoliberal crusade” under det sena 1900-
talet (s. 301 f.).   
65 Se exempelvis Lindblom (2001). I sammanhanget bör också nämnas den bedömning av utveckling-
en av människors välfärd under 1990-talet som gjorts av Kommittén Välfärdsbokslut. Kommittén 
konstaterar att allt större grupper har upplevt ekonomiska svårigheter och låga inkomster men fram-
håller också att förbättringar skett eller att välfärden varit oförändrad. SOU 2001:79, s. 9. Kommitténs 
bedömningar bygger på ett stort antal forskningsrapporter. 
66 Korpi (2001), citatet på s. 270. Tablåerna finns på sidorna 257 ff. Teori- och metodmässigt är upp-
satsen intressant därför att den söker kombinera traditionella maktaspekter med de nya institutionella 
skolorna. 
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tenderar att tona ned den faktorn till förmån för ett aktörsperspektiv. De 
framhåller nämligen att regeringar med annan politisk färg än en tidigare kan 
föra utvecklingen in på nya stigar.67  
 
Min studie skiljer sig ifrån de båda nämnda genom att dessa är bredare i sina 
uppläggningar. De omfattar flera länder och arbetar med en bred förklarings-
bakgrund till institutionell förändring, vilken exempelvis innefattar skilda poli-
tiska system, maktgrupperingar och så vidare. Man kan betrakta studier av det 
slag jag just exemplifierat som makrostudier, medan min inriktning är mot 
mikrostudier. Jag fokuserar på att förklara tröghet vid några enstaka beslut i 
Sverige, varvid jag prövar en hypotes och dess giltighet vid en viss typ av för-
ändring.  
 
Min ansats strider inte mot den typen av makrostudier som just exemplifierats. 
Tvärtom, den är mycket väl förenlig med de förklaringsgrunder som kommit 
fram genom sådana makrostudierna. Dessa innefattar nämligen också att eta-
blerade tankstrukturer påverkar utvecklingen. Dock har jag inte funnit att man 
vid översiktliga analyser anger den precisa innebörden av dessa, utan man hän-
visar allmänt till kultur, föreställningar, historiska kopplingar och liknande be-
grepp. Jag hävdar inte heller att enbart tankestrukturer förklarar institutionell 
tröghet utan är medveten om att maktförhållanden och intressen också påver-
kar trögheten vid institutionella förändringar.  
 
En av veteranerna vad gäller studier av välfärdsstaters utveckling, den norske 
statsvetaren Stein Kuhlne, har framhållit att ” … analysis at the macrolevel can 
only take us a certain distance on the way to a full understanding of how legis-
lative developments came about. For such an understanding we would have to 
study the process of actual decision making…”68 Det är denna djupare förstå-
else av utvecklingen och dess tröghet som jag skall försöka bidra till genom att 
studera några beslutsprocesser.  
 
Historikern Nils Edling har kritiserat förklaringsvärdet hos översiktliga kvanti-
tativa länderjämförelser. Edling menar att breda framställningar kan reducera 
väsentliga skillnader, vilket leder till generella modeller med väldigt dålig histo-
risk förankring. Kontexter och regelverk riskerar att försvinna.69  
 
Edlings farhågor kan man självfallet inte bortse ifrån, men det vore fel att 
principiellt måla upp någon motsättning mellan dessa skilda typer av studier 

                                              
67 Huber-Stephens (2001), s. 1 ff. Stephens är även professor i sociologi. 
68 Kuhlne (1981), s. 145. 
69 Edling (2002), se särskilt s. 25. Hans kritik är särskilt riktad mot Hicks (1999). Denne statsvetare 
redogör för välfärdsstatens drivkrafter på ett sätt som inte principiellt skiljer sig ifrån den som gjorts 
av Heidenheimer—Heclo–Teich Adams. Hicks framställningen är dock något modernare. Han anger 
bland annat hur olika krafter (globalisering, socialdemokratin, korporativism mm) har påverkat frågan 
om välfärdstatens krympning (retrenchment). Han huvudperspektiv är socialdemokratins roll. 
En speciella utgångspunkt för diskussion om mikro- versus makrostudier finns i Tropp (1999), s. 44 
ff. Där handlar det om lokala studier gentemot nationella och frågan om sådana mikrostudiers repre-
sentativitet. 
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och kritisera den ena typen som mindre meningsfull än den andra. Det handlar 
om vilken skala man använder när kartan över verklighetens landskap ritas. 
Vem hävdar att det inte finns något behov av översiktskartor (makrostudier) 
och vem hävdar att det inte behövs detaljkartor (mikrostudier)? Det är inte 
särskilt meningsfullt att beklaga att man inte ser detaljer på en översiktskarta 
och inte får någon överblick på detaljkartan.  
 
Edling har själv ritat en mycket detaljrik karta över egnahemspolitiken vid 
1900-talets början. Och den är fascinerande just på grund av sin detaljrike-
dom.70 De omfattande länderöversikterna innehåller självklart färre enskildhe-
ter. Men de förmedlar intressant kunskap just på grund av att man skönjer de 
stora internationella sammanhangen. Jag ritar en mera översiktlig karta än Ed-
ling och den har följaktligen färre enskildheter. Jag kan dock inte tävla med de 
stora länderöversikterna när det gäller att förmedla översikt, eftersom min 
studie är begränsad till vissa aspekter på fyra beslutsprocesser inom svensk 
välfärdspolitik.  
 
Avslutande kommentar 
Slutligen vill jag nämna mitt intryck att det är sällsynt att ekonomisk-historisk 
forskning empiriskt försöker tränga in i frågan hur tankestrukturer påverkar 
politiska beslut. Sådana strukturer finns ofta med i allmänna resonemang på 
den teoretiska nivån. Där kan de ges en stor betydelse men steget att empiriskt 
belägga dem tas mera sällan.71 Möjligtvis kan ett ökat forskningsintresse iakttas 
i Sverige. Jag har tidigare nämnt några exempel på sådana avhandlingar inom 
ekonomisk historia (Pettersson, Lindberg och Andersson).72 Skälet till denna 
brist på empirisk forskning kan mycket väl vara att det är svårt att identifiera 
tankestrukturer och informella institutioner. Men om man tror att sådana är 
viktiga för att förstå den ekonomiska och sociala utvecklingen får det förhål-
landet att de är svåra att empiriskt belägga inte hindra att man försöker.  
 

                                              
70 Edling (1996). 
71 Alston – Eggertsson – North (1996), s. 1 f. bekräftar den uppfattningen när de talar om bristen på 
empirisk forskning om institutionell förändring över huvud taget. Norths framställningar under senare 
år är ett exempel på allmänna teoretiska/hypotetiska resonemang om föreställningar och kognitiva 
modeller som avgörande för ekonomisk utveckling, men han gör halt vid empirin.  
72 Junestav (2002) är ett exempel på att flera avhandlingar på temat är på väg. 
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Kapitel 2: ANGREPPSSÄTT OCH 
FÖLJDFRÅGOR  
 
Det kan förefalla självklart att statliga pensioner och bostadspolitik är en del av 
svensk välfärdspolitik. Det har dock funnits statliga pensioner långt före folk-
pensionssystemet och den första statliga bostadspolitiken syftade närmast till 
att stödja landsbygden. Är sådan verksamhet också välfärdspolitik? Det finns 
anledning till precisering. Eftersom jag frekvent kommer att använda begrep-
pen institution och struktur och de begreppen kan ges skilda betydelser finns 
anledning att även definiera de begreppen.73   
 
Välfärdspolitik 
I förra kapitlet angavs att välfärdspolitik syftar till att tillförsäkra medborgarna 
vissa sociala rättigheter och viss standard och att dess kärna är relationen mel-
lan stat och medborgare. Flertalet moderna definitioner av välfärdspolitik an-
sluter till den engelske historikern och sociologen T H Marshall. Dennes tes är 
att medborgarskapet har utvecklats i tre olika faser: Den civila (exempelvis 
likhet inför lagen), den politiska (exempelvis rösträtt) och den sociala (exem-
pelvis rätt till utbildning och sjukvård).74 Begreppet sociala rättigheter brukar 
därför vara centralt när innebörden av välfärdspolitik skall preciseras.  
 
Civilrättsjuristen Anna Christensen har diskuterat begreppet social från den 
utgångspunkten. Hon konstaterar att alla rättigheter är sociala i betydelsen att 
de grundas på sociala konventioner. Men när man talar om sociala rättigheter 
brukar man enligt henne mena något annat, nämligen att rättigheterna skall 
tillgodose vissa grundläggande behov hos stora delar av befolkningen. Dessa 
rättigheter fördelas enligt andra principer än de som följer av det marknads-
ekonomiska systemet. Ibland används uttrycket primära nyttigheter i stället för 
grundläggande behov.75 Beträffande fördelningen menar Esping-Andersen att 
sociala rättigheter ”.. entail a decommodification of the status of individuals 
vis-à-vis the market.”76  
 

                                              
73 Ett exempel på begrepps mångtydighet är att i en av de avhandlingar som jag använt mig av – Niva 
(1989) – ges begreppet institutioner fyra skilda betydelser. Författaren talar om att bostadsförsörjning-
en institutionaliserades när organisationen Bostadsstyrelsen bildades (s. 31). Vidare definierar han 
bostadsproduktionens finansiering, byggherrekategorier, entreprenadformer samt ägande och upplå-
telseformer som bostadsproduktionens institutionella förhållanden (s. 111). I en allmän översikt avse-
ende välfärdspolitiken diskuterar han betydelsen av den institutionella välfärdspolitiken. Härmed avses 
uppenbarligen den generella välfärdspolitiken med offentlig finansiering (s. 12). När han diskuterar 
politisk-institutionella förklaringar till välfärdsstatens expansion avses vilket/vilka partier som innehaft 
regeringsmakten (s. 21). 
74 Marshall (1991). 
75 Christensen (1994), s. 2. Rothstein (1994), s. 62 använder uttrycket primära nyttigheter . 
76 Esping-Andersen (1990), s. 21. 
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Det är således det sociala syftet, vilket innefattar både nyttigheters karaktär och 
principerna för deras fördelning, som avgör om ett politikområde kan rubrice-
ras som välfärdspolitik eller inte. Frågan om ett område präglas av en sådan 
överordnad social inriktning måste avgöras genom en bedömning av vilka in-
tentioner som styrt besluten, det vill säga om intentionerna är sociala eller inte.  
 
Sociologen Staffan Marklund diskuterar olika definitioner och anser att pro-
blemet med intentionella definitioner är att man måste undersöka om inten-
tionerna verkligen effektuerats.77 Min ambition är att bedöma om ett visst be-
slut haft ett överordnat socialt syfte, det vill säga om ett sådant syfte uttalats 
och styrt besluten. Det är naturligtvis också viktigt att följa upp huruvida aktu-
ellt beslut verkligen genomförts. Däremot anser jag mig inte behöva följa upp i 
vilken omfattning som ursprungligt syfte på sikt uppfyllts. I anslutning till be-
handlingen av bostadspolitiken vid seklets slut kommer jag emellertid att dis-
kutera om den förda politiken genom tröghet fjärmades från sitt ursprungliga 
syfte i sådan omfattning att den inte längre förtjänade beteckningen välfärds-
politik.  
  
För att tillförsäkra medborgarna rättigheter och resurser beslutas även om åt-
gärder inom välfärdspolitiken, som inte direkt rör relationen till medborgarna. 
Det kan handla om att fonder byggs upp för att klara en viss pensionsnivå eller 
om att offentligt ägda företag skall utföra vissa uppgifter för att medborgarna 
skall tillförsäkras en viss bostadsstandard. Med min uppläggning blir sådana 
åtgärder sekundära. Mitt primära intresse är vilket ansvar som staten tar för 
medborgarnas välfärd.  Studien skall inte inriktas på de kringarrangemang som 
krävs för att staten skall kunna ta visst ansvar. 
 
Min fokusering på den statliga välfärdspolitiken innebär ingen underskattning 
av kommunernas betydelse. Den kommunala fattigvården var grunden för den 
moderna välfärdspolitiken och kommunerna har idag det primära ansvaret för 
viktiga välfärdsområden. Icke desto mindre måste staten bedömas som den 
centrala aktören när man betraktar 1900-talets välfärdspolitik. Statens ambitio-
ner och de uppgifter den tilldelat andra, inklusive kommunerna, har varit avgö-
rande för välfärdspolitikens utveckling i Sverige. Den framtida utvecklingen 
inom välfärdspolitiken bestäms både av kommunala och statliga beslut, men 
vilken väg, som i framtiden kommer att väljas, bestäms sannolikt ytterst ge-
nom statliga beslut. Därför inriktas denna studie på den statliga politiken. 
 

Institution 
Som nämndes i förra kapitlet kan välfärdspolitiken ses som institutioner. De 
reglerar exempelvis vilka bostäder som skall byggas, vad medborgaren behöver 
betala för dessa, vilken levnadsstandard som en pensionär skall ha och lik-
nande. Institutionerna inom välfärdspolitiken sätter gränser för aktörer men 

                                              
77 Marklund (1982), s. 13. 
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skapar också möjligheter – att skaffa en bostad med viss standard, att kunna 
känna trygghet inför ålderdomen och så vidare.  
 
Institutioner kan förstås som regler. De utgör spelreglerna i ett samhälle ge-
nom att ange de restriktioner som finns för mänsklig samverkan.78 Jag ser insti-
tutioner som ett slags kraftfält som styr aktörernas handlande i viss riktning 
och därmed begränsar handlingsmöjligheterna. Hur aktörerna påverkas av det 
tänkta kraftfältet beror på dess styrka och riktning men också på hur varje ak-
tör reagerar och låter sig påverkas.79 Institutionernas funktion i samhället är att 
minska osäkerheten och ge struktur åt vardagslivet.80 De möjliggör ett ordnat 
samhällsliv. De är ett centralt inslag i den strävan efter stabilitet och förutse-
barhet som jag diskuterade inledningsvis i förra kapitlet.  
 
Mitt intresse är emellertid inte primärt välfärdsinstitutionernas effekter och 
verkan utan hur de byggs upp och förändras och de trögheter som då visar sig.  
Eftersom de förändras genom politiska beslut – de är politiska institutioner81 – 
gäller det att analysera vilka institutionella kraftfält som påverkar de politiska 
aktörerna vid beslut om välfärdspolitiska institutioner. Min ambition är att visa 
att vid grundläggande förändringar av välfärdsinstitutioner så uppträder en 
tröghet som kan förklaras med att beslutfattandet anpassas till regler som är 
sprungna ur de existerande välfärdsinstitutionerna. Det handlar om ett slags 
metainstitutioner som styr den institutionella utvecklingen.82

 
Skillnaden mellan institution och organisation upplevs ibland som oklar. Det 
senare begreppet står för grupper av individer som strävar mot gemensamma 
mål.83 Organisationer är, till skillnad från institutioner, aktörer. Det utesluter 
inte att organisationer också är institutioner. Ekonom-historikern Stefan Car-
lén har uttryckt förhållandet så att organisationer alltid är institutioner, men 
institutioner behöver inte nödvändigtvis vara organisationer.84  
 

                                              
78  En definition som ansluter till North (1993), s. 16 .  
79 Min metafor med kraftfält skiljer sig inte i något väsentligt avseende från andra tolkningar, vilket 
framgår av referenserna. Det är dock en bild som hjälpt mig att analysera aktör-/strukturfrågan, vilken 
är ett av samhällsvetenskapens ”perenna” problem enligt Rothstein (1991), s. 102. Den centrala frågan 
i det avseendet är om aktörer styrs av institutioner och regler eller om det handlar om individuella 
”fria” val utgående ifrån egna preferenser. Det finns inte något enkelt svar på den frågan. Ibland styr 
regler vårt agerande, det vill säga kraftfältet är mycket starkt. Vid andra tillfällen finns betydande indi-
viduellt handlingsutrymme. Kraftfältet är då svagt eller verkar mot en aktör som inte låter sig påverkas.   
I Persson (2003), kap 2, finns en intressant sammanfattning av diskussionen om dessa frågor inom 
statsvetenskapen.  
80 North (1993), s. 17. 
81 Termen brukar används för politiskt beslutade institutioner. Rothstein (1996), s. 145 talar om politi-
ska institutioner som ”.. rules that have been decided upon in a political process”. Rothstein framhål-
ler också andra, vidare definitioner. 
82 Majone (1989), s. 166 talar om metapolicy, vilket enligt honom är politikens intellektuella överstruk-
tur.  
83 North (1993), s. 18 f.  
84 Carlén (1997), s. 13, not 16. 
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Denna avhandling bygger på studier av riksdagsbeslut. Riksdagen kan betrak-
tas både som en organisation och en institution. Om man betonar det institu-
tionella perspektivet så tar man fasta på reglerna för riksdagens arbete och dess 
roll som central arena för mötet mellan olika politiska krafter och aktörer. Or-
ganisationsperspektivet fokuserar på vad som presteras i form av exempelvis 
beslutsfattande.  
 
Institutioner kan vara formella eller informella. Med det senare uttrycket me-
nas att de utgörs av konventioner och beteendenormer. 85 De formella institu-
tionerna är formellt beslutade och dokumenterade.86 Välfärdsinstitutioner är 
huvudsakligen formella eftersom de beslutats av riksdagen. Jag kommer emel-
lertid i första hand att analysera informella institutioner. När jag talar om tan-
kens tröghet så innebär det att informella institutioner, som är tröga att ändra, 
styr beslutsfattandet. Jag skall analysera hur sådana institutioner styrt riksdags-
besluten inom välfärdspolitiken. 
  
Struktur 
Ibland kan skillnaden mellan struktur och institution upplevas som oklar. Jag 
använder begreppet struktur som liktydigt med system. Det vill säga en helhet 
bestående av delar (element eller delsystem) som på ett meningsfullt sätt häng-
er samman och bildar ett mönster.  
 
Jag har redan börjat använda begreppet tankestruktur. Det begreppet står för 
det mönster och de föreställningar som finns i en aktörs medvetande, hur 
denne systemmässigt tänker. Andra begrepp som jag upplever som synonymer 
med begreppet tankestruktur är mentala modeller, tankemodeller, tankefigurer, 
mentala kartor, paradigmer och tolkningsramar. Uttrycket kulturella strukturer 
används ofta som en allmän beteckning på att det finns vissa fasta mönster 
(system) hos vårt tänkande. Just den benämningen upplever jag inte som lämp-
lig i detta sammanhang, eftersom uttrycket tankestruktur främst kommer att 
användas för de mönster och föreställningar som påverkar politiska aktörers 
beslutsfattande. Det känns inte helt naturligt att tala om kulturella strukturer, 
som påverkar politiska beslut. Att tankestrukturer påverkar politiken förefaller 
mig vara ett mera lämpligt uttryckssätt. 
 
Det finns också andra slag av strukturer. Jag kommer ibland att tala om eko-
nomisk och social struktur.87 Härmed avses samhällets och ekonomins upp-
                                              
85 North (1993), s. 17. 
86 Rothstein (1996), s. 145 talar om ”laws and written regulations”. 
87 De olika strukturbegreppen är inspirerade av en uppdelning som den norske historikern Kjeldstadli 
gjort. Kjeldstadli (1998), s. 32 definierar struktur utifrån det historiska och sociala sammanhang i vilket 
handlingar sker. ”Med struktur menas mönstren i ett system, mönster som anger hur enskilda element 
är placerade i helheten, som rör de återkommande eller bestående grunddragen i systemet och som är 
givna för den enskilda aktören innan hon handlar.”  Kjeldstadli talar om fyra olika arter av strukturer: 
materiella (exempelvis transportsystem), sociala (exempelvis lönearbete), kulturella (exempelvis det 
förhållandet att världsbild och handlande är helt genomsyrat av kristen religiositet) eller naturgivna 
förhållanden som har betydelse för människor (exempelvis klimatförsämringar). Jag benämner och 
grupperar dem något olika för att anpassa dem till här aktuella syften. 
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byggnad som den kan beskrivas i materiella termer som befolknings- och klas-
struktur, urbant och ruralt samhälle, industrisamhälle, jordbrukssamhälle, när-
ingslivets branschvisa sammansättning och liknande förhållanden. Det handlar 
således om den systemmässiga uppbyggnaden av de ekonomiska och sociala 
förhållandena. Det är ytterst sådana förhållanden som är grunden för hur väl-
färdspolitiken kan och bör utformas. Jag kommer ofta att använda begreppet 
den ekonomiska och sociala verkligheten, eller ibland bara verkligheten, för att 
beteckna sådana förhållanden.88 Begreppet verklighetsuppfattning blir således 
ett kortare sätt att ange att det är fråga om en aktörs uppfattning om den eko-
nomiska och sociala strukturen. 
 
Uttrycket institutionell struktur anger hur institutionerna är uppbyggda sy-
stemmässigt, det vill säga hur olika element utformas och fogas samman inom 
en institution (ibland talar man om institutionellt arrangemang). Eftersom in-
stitutioner i princip är regler medan struktur är liktydigt med system är institu-
tionell struktur en fråga om hur ett regelverk systemmässigt är uppbyggt. Man 
kan således skilja mellan strukturella och icke-strukturella förändringar av väl-
färdsinstitutioner. Ett väsentligt element i exempelvis dagens barnbidragssy-
stem är att lika stort bidrag ges till alla barn i viss ålder. Om reglerna ändrades 
så att bidraget blev inkomstprövat så skulle det enligt en sådan definition vara 
en strukturell förändring. Elementet ”generellt” skulle ändras till ”selektivt”. 
Barnbidragsinstitutionen, det vill säga de regler som gäller för barnbidrag, skul-
le få en systemmässigt ny utformning. Däremot skulle en höjning av barnbi-
dragsbeloppet med någon eller några procent inte vara en strukturell föränd-
ring. Det vore en förändring inom oförändrad institutionell struktur.  
 
Begreppen institution och tankestruktur kan tyckas sammanfalla. Det intrycket 
skapas av det förhållandet att en tankestruktur inte bara bestämmer hur en 
aktör tänker utan också hur denne handlar. Tankestrukturen blir därmed en 
institution – en handlingsregel. Enligt min uppfattning är begreppet tanke-
struktur en vidare benämning än begreppet institution i den meningen att en 
tankestruktur normalt bildar bakgrund till och formar en institution, det vill 
säga hur man tänker avgör hur man handlar.89 I fortsättningen skiljer jag dock 
                                              
88 Det är något oegentligt eftersom även tankar och regler är en del av verkligheten. Men begreppet 
torde associera till det konkreta och materiella till skillnad mot de abstrakta tankarna.  
89 Beteckning kulturell struktur, som Kjeldstadli använder, understryker bredden hos begreppet.  
Statsvetaren Bo Bengtsson arbetar, som tidigare nämndes, med begreppet policyteori varmed avses 
normativa förställningar inom ett politikområde. Enligt Bengtsson (1995), s. 24 är begreppet policyte-
ori liktydigt med kultur. I så måtto ansluter Bengtsson till Kjeldstadlis terminologi. Bengtsson använ-
der dock benämningen kulturell struktur endast för att bestämma karaktären på begreppet policyteori. 
I sin framställning talar han genomgående om policyteori, inte om en kulturell struktur, vilket förefal-
ler ansluta till min ovilja att tala om en kulturell struktur som styr politiska beslut.  Däremot använder 
han formuleringen ”vår politiska kultur” för att beteckna den sociala kontext i vilken policyteorin 
definieras. Se Bengtsson (1995), s. 25. Jag uppfattar Bengtssons sätt att använda begreppet kultur som 
ett stöd för min uppfattning att tankestruktur (eller den alternativa benämningen kulturell struktur) är 
ett vidare begrepp än institution/handlingsregel och att tankestrukturer utgör bakgrund till och formar 
handlingsregler.  
Företagsekonomerna Ansoff-McDonell (1990), s. 62 använder begreppet kultur som en beteckning på 
den kollektiva mentaliteten i ett företag. De tillmäter den faktorn stor betydelse vid förändringar inom 
företag.  
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normalt inte på begreppen tankestruktur och handlingsregel. De båda termer-
na får beteckna samma slag av informell institutionell styrning. 
 
Jag använder i fortsättningen benämningen dold handlingsregel (omväxlande 
med tankestruktur eller bara handlingsregel). Det förhållandet att handlings-
regler är informella och outtalade och att beslutsfattarna kanske inte ens är 
medvetna om deras existens talar för epitet dold, vilket således inte hindrar att 
man i vissa fall öppet kan referera till dem.90  
  
Jag kommer att använda uttrycket system som synonymt med struktur. Det 
finns rent språkliga skäl härtill. I vissa sammanhang blir nämligen olika sam-
mansättningar med ordet system mera naturliga än samma sammansättningar 
med ordet struktur. Det förhållandet att man går över till en ny institutionell 
struktur kan med fördel kallas systemskifte eller systembyte, men ordet struk-
turskifte eller strukturbyte faller inte lika naturligt.  
 
Jag använde tidigare uttrycket ändring av grundstrukturen för att beteckna det 
förhållandet att det statliga ansvaret gentemot medborgarna ändras radikalt. 
Termerna ändring av den institutionella grundstrukturen är liktydigt med ett 
systemskifte. Båda begreppen betecknar, på det sätt jag använder dem, en så 
stor förändring att man kan tala om byte av system. Det är inte fråga om ett 
helt nytt system, för element från en gammal ordning torde finnas med även i 
ett system som betecknas som nytt. På samma sätt finns efter en grundläggan-
de strukturell förändring rester kvar av den föregående strukturen.  
 
Analysmodellen 
Centralt vid analys av institutionell förändring är de krafter som driver fram 
förändringen. Det brukar handla om strukturella förändringar av den verklig-
het som den studerade institutionen skall reglera.91 Synsättet med punkterad 
jämvikt tar på samma sätt utgångspunkt i en situation där de yttre förhållande-
na ändrats så att den rådande institutionella ordningen inte längre upplevs som 
ändamålsenlig. Min analysmodell bör på samma sätt ta utgångspunkt i det för-
hållandet att den ekonomiska och sociala strukturen ändrats i en omfattning 
som uppfordrar till radikal ändring av välfärdsinstitutionerna.  
 
Statsvetaren Stephen Krasner framhåller att en viktig fråga när man utgår ifrån 
metaforen med punkterad jämvikt är tidsförskjutningen mellan förändringar i 
omgivningen och förändringar i de institutionella arrangemangen.92 Min ut-
                                              
90 Campbell (1998), s. 384 hävdar att det finns underliggande föreställningar som utgör bakgrund vid 
politiskt beslutfattande som är så självklara att de är osynliga (invisible). Bengtsson (1995), s. 39 påpe-
kar det skenbart paradoxala förhållandet att ju mer etablerad en föreställning är desto mindre anled-
ning finns det att formulera den explicit och argumentera för den. Jag undviker uttrycket osynlig hand-
lingsregel. Det leder till en alltför stark betoning av någonting som är gömt och förborgat. 
91 Exempel på sådan analysmodell finns i Telasuo (2000), s. 43. Hon har studerat valutamarknadens 
avreglering. Modellen tar utgångspunkt i att förändring av exogena (exempelvis internationalisering av 
näringslivet) och endogena förhållanden (exempelvis kapitalmarknadsutvecklingen inom det studerade 
landet) skapar ett förändringstryck.  
92 Krasner (1984), s. 243. 
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gångspunkt, att tröghet tar sig uttryck i utdragna beslutsprocesser, ansluter till 
Krasners tal om tidsförskjutning.  
 
Det gäller således att skapa en analysmodell som tar fasta på att ny ekonomisk 
och social verklighet skapar ett spänningsförhållande till den rådande institu-
tionella ordningen. Efter en viss tidsförskjutning resulterar detta i beslut om ny 
institutionell struktur. En sådan analysmodell skall också utgå ifrån min defini-
tion av tröghet. Det vill säga att beslut om institutionell förändring inte fattas 
trots att skälen till sådan förändring finns och andra och bättre alternativ är 
kända. Vidare skall analysmodellen möjliggöra prövning av hypotesen vars 
innebörd är att det är tankestrukturer som leder till tröghet. 
 
En beslutsprocess där två krafter ställs mot varandra 
Den förändringskraft som kommer från ny ekonomisk och social struktur skall 
föras upp på den politiska agendan, det vill säga bli en riksdags- eller åtminsto-
ne regeringsfråga. Beslutsfattarna skall således uppleva ett förändringsbehov. 
Ett viktigt inslag i analysmodellen är därför beslutsfattarnas verklighetsupp-
fattning. Är den sådan att den utgör skäl till förändring? Begreppet verklig-
hetsuppfattning blir därmed liktydigt med problemuppfattning. Först när be-
slutsfattarna upplever att verkligheten utgör ett problem som motiverar för-
ändring uppfylls en förutsättning för att tala om tröghet – skäl till förändring 
finns.  
 
Vidare måste andra och bättre alternativ vara kända. Det skall således finnas 
förslag till lösning av de identifierade problemen. Den nya verkligheten skall 
sålunda inte bara föras upp på dagordningen utan också medföra att förslag till 
ny politik tas fram med ambitioner och konkreta åtgärder fotade i en ny verk-
lighetsuppfattning. Man kan också tänka sig en situation där beslutsfattarna 
funnit skäl till förändring och haft tid och möjlighet att låta utarbeta förslag till 
ny politik men avstått. Det blir då en bedömningsfråga om andra och bättre 
förslag kan sägas vara kända även om de inte är konkret utarbetade. 
 
Mot den förändringskraft som formas av den ekonomiska och sociala verklig-
heten verkar en motkraft som enligt hypotesen skall kunna knytas till en tanke-
struktur som är förenlig med den rådande institutionella ordningen. Motkraf-
ten håller tillbaka förändringskraften och fördröjer beslut. Modellen kan illu-
streras på följande sätt. 
Figur 1: Illustration av analysmodellen 
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Mötet mellan de båda krafterna, vilket sker i riksdagen eller i anslutning till 
denna, leder enligt hypoteserna till en beslutsprocess under vilken tankestruk-
turen inledningsvis förhindrar beslut, eller blott medger beslut i begränsad 
omfattning. Tankestrukturerna bryts dock så småningom ned och då fattas 
beslut om grundläggande strukturförändring.  
 
Det är inte självklart att analysmodellen skall byggas upp som två krafter som 
ställs mot varandra. Flera författare, som velat belysa tankestrukturers betydel-
se vid beslutsfattande, har valt metaforen att kunskap om förändringsbehov 
filtreras fram till beslutsfattarna. Den information som så småningom styr be-
sluten påverkas av ett filter som konstitueras av tankestrukturer.93 Jag väljer 
inte filteranalogin utan istället en modell med två krafter som står mot var-
andra. Därmed understryks att tröghet kan ses som en motsättning mellan det 
materiella och det mentala, men också som en motsättning mellan det nya 
(verkligheten) och det gamla (tankesättet).94  
        
Finns olika grader av tröghet?  
En fråga som skall uppmärksammas i den fortsatta analysen är om det finns 
olika grader av tröghet. Som antyddes tidigare kan tröghet inte bara framträda 
när man avstår från beslut under en tid. Den kan också manifesteras när skäl 
till förändring finns, men det förhållandet endast leder till åtgärder i begränsad 
omfattning. En sådan situation konstituerar rimligtvis en mindre grad av trög-
het.  
 
Det viktiga kriteriet för tröghet är att det finns en diskrepans mellan bedömt 
behov av åtgärder och de insatser som faktiskt görs. Trögheten får anses vara 
                                              
93   Statsvetaren Hinnfors analys av familjepolitiken utgår ifrån en ansats som innebär att en aktörers 
val av handlingslinje sker inom strukturellt begränsade ramar. Dessa ramar utgör filter. Se Hinnfors 
(1991), s. 29 ff. Även inom företagsekonomin finns likartade synsätt. Ansoff-McDonell (1990), s. 60 ff 
identifierar också filter som informationen skall passera på sin väg från verkligheten till beslut. Ett av 
dessa kallas mentalitetsfilter och utgörs av de föreställningar (mindsets) som finns om vad som skapar 
framgång för företaget.   
94 I ett vidare perspektiv kan man se min studie som ett exempel på att idéer och inte materiella förhål-
landen styr beslutsfattandet. Denna motsättning mellan idéer och materiella förhållanden som be-
stämningsfaktorer har diskuterats särskilt livligt i anslutning till studier inom det utrikes- och säker-
hetspolitiska området. Se exempelvis Goldstein-Keohande, eds (1993) och Katzenstein, ed (1996).  
Goldstein-Keohande (1993), s. 8ff. anger olika slag av idéer och hur de påverkar beslutsfattandet. Den 
idépåverkan jag talar om (tankestrukturer och dolda  handlingsregler) skulle, uttryckt i deras termino-
logi, vara fråga om att idéer institutionaliserats och bäddats in i regler och normer. Det är åtminstone 
min tolkning av deras framställning. 
Jag är emellertid angelägen understryka att min analysmodell förutsätter att idéer/tankestrukturer 
under en begränsad period förhindrar att hänsyn tas till materiella förhållanden vid beslutsfattande. 
Min analysmodell förutsätter dock är att de materiella förhållandena och den makt och de intressen 
som de genererar så småningom ”vinner”. Det bör i sammanhanget nämnas att de författare som 
hävdar idéers betydelse inom utrikes- och säkerhetspolitiken genomgående också framhåller betydel-
sen av materiella förhållanden i form av exempelvis styrkeförhållanden. Se exempelvis Goldstein-
Keohande (1993), s. 13. De menar att makt och intressen endast kan förstås när analysen av de förhål-
landena kombineras med en stor förståelse för mänskliga föreställningar (beliefs) 
Det bör slutligen också nämnas att tankestrukturer i min analysmodell framställs som en nega-
tiv/hindrande företeelse på den högra sidan i modellen. Om tankestrukturer betraktas som idéer och 
föreställningar som bestämmer politiken, så finns naturligtvis sådana även som drivkraft bakom den 
vänstra pilen.  
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mindre i det fall att beslut fattas om begränsade åtgärder för att lösa ett upp-
levt problem än om man inte gör något alls för att lösa dem. Över huvud taget 
så måste tröghet bedömas utifrån problemuppfattning, insatta åtgärder och 
tidsutdräkt. Tydlig problembild, lång tidsutdräkt och inga åtgärder indikerar 
stor tröghet. Beslut om åtgärder efter begränsad tidsutdräkt tyder på liten 
tröghet. Frågor om graden av institutionell förändring och tröghet är områden 
där tidigare empiri och teori inte ger mycket stöd. Det är ”jungfrulig mark”, 
vilket kräver bedömningar i varje enskilt fall utifrån sådana allmänt hållna kri-
terier som just angetts.  
 
Nedbrytning av tankestrukturen – framgångsfakto-
rerna  
Analysmodellen ger ett till synes trivialt svar på frågan varför trögheten över-
vinns. Kraften som representeras av den vänstra pilen blir helt enkelt starkare 
är den högra. Det till synes triviala svaret innebär dock att tröghet bryts ned 
när ny ekonomisk och social verklighet och de värderingar och ambitioner 
som den genererar så småningom blir allt mer oförenlig med den rådande in-
stitutionella strukturen. Jag har ingen ambition att beskriva sådana värderings-
förskjutningar och de eventuella händelser som i varje särskilt fall ledde till att 
beslut fattas vid en viss tidpunkt. Att en social bostadspolitik fick sitt genom-
brott just 1935 kan exempelvis till någon del förklaras med debatten om be-
folkningsfrågan som då pågick. I några fall antyder jag, med stöd av andra för-
fattare, vilka förhållanden av det slaget som kan förklara beslutstidpunkten. 
 
Jag kommer istället att fokusera på beslut och beslutsprocess i avsikt att utröna 
om tankestrukturer bryts ned på grund av vissa återkommande inslag hos des-
sa vid de olika brytpunkterna. I detta avsnitt diskuteras vilka förhållanden som 
ur den synpunkten skall observeras under fallstudierna. Aktörers inverkan kan 
vara ett sådant förhållande. De kan bidra till att tröghet övervinns. Men de kan 
också förstärka tröghet. Därför behandlar jag aktörers påverkan samlat i nästa 
avsnitt. I detta avsnitt behandlas faktorer hos beslut och beslutsprocess, som 
vid sidan av aktörers påverkan, är viktiga för att förstå hur tankestrukturer 
bryts ned. Man kan beteckna sådana förhållanden som nedbrytningsfaktorer, 
men jag föredrar termen framgångsfaktorer. Det vill säga faktorer som med-
verkar till att beslut i eftersträvad riktning så småningom kan fattas. 
 
Pierson har vid studiet av krympning av välfärdsstaten under det sena 1900-
talet funnit ett antal förhållanden som gör neddragningsambitioner framgångs-
rika. Hans utgångspunkt är att neddragningsbeslut är impopulära och att poli-
tiska beslutsfattare därför strävar efter att undvika ansvaret och skulden för 
sådana beslut (blame avoidance). Beslutsprocesserna kan därför kännetecknas 
av att beslutsfattarna döljer konsekvenserna av neddragningsbesluten för väl-
jarna eller förminskar det egna ansvaret genom gradvisa förändringar. Det kan 
enligt Pierson ske genom att exempelvis inte fullt ut kompensera för prisök-
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ningar eller genom att hänvisa till en kris som nödvändiggör neddragningar i 
välfärdssystemen för att över huvud taget kunna rädda välfärdstaten.95  
 
Piersons och andras analyser av detta slag avser beslutsprocesser under det 
sena 1900-talet.96 Författarna framhåller ofta att neddragningspolitiken, dess 
förklaringsbakgrund och framgångsfaktorer är något helt annat än den expan-
sionspolitik som bedrevs under den så kallade guldåldern.97 Piersons analys 
avser således inte primärt radikala förändringar men innehåller likväl en del 
uppslag när det gäller att identifiera framgångsfaktorer vid sådana förändring-
ar. Det gäller bland annat hur konsekvenserna av förändringar hanteras under 
en beslutsprocess och krisers roll. 
 
Enligt analogin med punkterad jämvikt utmärks radikal institutionell föränd-
ring av kriser eller exogena chocker. Långa perioder av institutionell stabilitet 
punkteras av kriser. Krisbegreppet är en central del av synsättet med punkte-
rad jämvikt.  Uttrycket ”exogenous shocks” används ofta.98 Sådana omständig-
heter kan ses som framgångsfaktorer i den meningen att kriser framtvingar 
beslut. Krisen gör att den radikala förändringen blir en praktisk åtgärd för att 
hindra krisens konsekvenser. Därmed kan en kris bidra till att bryta ned tanke-
strukturer. Krisers inverkan på de studerade beslutsprocesserna skall självfallet 
analyseras. Man kan hävda att exogena kriser är framgångsfaktorer som så att 
säga ställs till beslutfattarnas förfogande för att driva fram förändring. Besluts-
fattarna kan naturligtvis också själva skapa framgångsfaktorer genom det sätt 
på vilket de utformar och presenterar sina beslut.  
 
Sociologen John Campbell menar att även till synes revolutionära förändringar 
ofta innefattar evolutionära drag.99 En framgångsfaktor skulle kunna vara att 
den revolutionära förändringen ges en evolutionär utformning.100 Det vill säga 
det revolutionära och radikala tonas ned och det evolutionära och kontinui-
tetsskapande hålls fram av beslutsfattarna. Det förutsätter att det revolutionära 
inslaget, i meningen stor förändring på kort tid, är det som skapar tvekan och 
tröghet.  
 
Det evolutionära draget kan ta sig uttryck antingen genom att man begränsar 
förändringens omfattning och låter inslag hos en äldre ordning bestå eller 

                                              
95 Pierson (1996). Se särskilt s. 177 ff.  
96 Möller (2001) innehåller en översiktlig redogörelse för erfarenheter av välfärdsreformer. Möllers 
avslutande analys tar i betydande utsträckning sikte på demokratiaspekter och politisk legitimitet vid 
förändringar. Möller diskuterar dock i betydligt högre utsträckning än Pierson stora förändringar.  
97 Pierson (1996) har just den utgångspunkten. Se exempelvis s. 143 ff 
98 Se exempelvis Pierson (2000), s. 266.  
99 Campbell (1997), s. 28. 
100 Termen revolutionär är lika olämplig här som den är i benämningen industriell revolution. Se Ca-
meron (2001), s. 206 f. för en kritik av det begreppet. Det är normalt inte fråga om våldsamt om-
störtande förändringar. Termen torde närmast tjäna som metafor för det förhållandet att det rör sig 
om grundläggande förändringar under relativt kort tid. Och benämningen evolutionär används för att 
understryka kontinuiteten, att det rörde sig om gradvisa förändringar.  
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framställer förändringen på det sättet, det vill säga man tonar ned förändring-
ens omfattning vid utformningen av beslutet eller vid presentationen av det.  
 
Man kan tänka sig att de brytpunkter jag skall analysera består av betydande 
förändringar i strukturell mening, men i praktiken strävar man efter att utfor-
ma förändringen mot medborgarna som blygsam. Det skulle betyda att utveck-
lingen leds i en radikalt ny riktning, men det inledande steget är blygsamt eller 
framställs på det sättet. Det vore ett evolutionärt drag. Vid den empiriska 
genomgången bör därför bedömas hur stor den praktiska förändringen varit 
för medborgarna. Kommer exempelvis förmånsbelopp att ändras mycket eller 
litet? Vilket är det faktiska förhållandet och hur framställer man det?  
 
Ett annat evolutionärt drag kan vara att den nya institutionella ordningen sy-
stemmässigt ansluter till den bestående ordningen. Man kan exempelvis be-
trakta ett nytt nationellt pensionssystem som en avlastning av fattigvården. 
Om ett nytt pensionssystem, likt fattigvården, innehåller ett moment av selek-
tiv prövning av medborgarnas behov av pension så har vi ett evolutionärt 
drag. Den nya ordningen ansluter till den gamla och kompletterar den. Även 
denna aspekt skall belysas både utifrån det faktiska förhållandet och hur man 
framställer det.101  
 
Den fråga som aktualiseras avser om evolutionära drag funnits vid (de revolu-
tionära) brytpunkterna och om sådana ha bidragit till att trögheten övervun-
nits?102 Den frågan leder in på spörsmålet om vilka attityder till den gamla och 
en möjlig ny ordning som driver beslutsfattarna. Om den nya ordningen är 
attraktiv är ju knappast evolutionära drag en framgångsfaktor. I så fall gäller 
det att i stället framhålla fördelarna med en helt ny ordning. I enlighet med 
mina inledande utgångspunkter förväntar jag mig att finna det motsatta. Det 
vill säga en rädsla för det nya, vilket gör att det evolutionära draget blir en 
framgångsfaktor. Att så skulle vara fallet återstår dock att visa. 
 
Aktörers roll 
Förekomsten av dolda handlingsregler betyder inte att alla politiska aktörer, 
oberoende av program och värderingar, är förutbestämda till visst handlande 
av rådande tankestruktur. De aktörer som har ambitioner inom välfärdspoliti-
ken, som strider mot rådande tankestrukturer, försöker naturligtvis bryta ned 

                                              
101 Som tidigare förmodades finns alltid några drag av en gammal institutionell struktur hos en ny. 
Skulle emellertid sådana evolutionära drag helt dominera handlar det inte om grundläggande struktu-
rell förändring av en välfärdsinstitution utan om någon form av gradvis förändring. Evolutionära drag 
hos en förändring påverkar därför också bedömningen av en förändringens omfattning. 
102 I en doktorsavhandling i företagsekonomi – Åman (2003) – har  detta perspektiv spetsas till ytterli-
gare. Det framgår av titeln på avhandlingen, vilken är Revolution by Evolution. Den handlar om att lägga 
om ledningsstrukturen för ett stort internationellt företag. Den framträdande slutsatsen är att den 
förändring som förutsätts enligt synsättet med punkterad jämvikt kräver av företagsledningen intensi-
va korta förändringsmodeller. Den evolutionära tolkningen är att förändringsperioden kan bli kort 
därför att det finns en lång förberedelseperiod (preceding history), se s. 330. Avhandlingen avser ett 
annat område än det som här är aktuellt, men den illustrerar likväl hur ett evolutionärt drag kan utgöra 
en framgångsfaktor, när radikala (revolutionära) förändringar krävs. 
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dessa, medan de aktörer som har med tankestrukturerna förenliga ambitioner 
ser dem som ett stöd. Det institutionella kraftfältet påverkar dem därför på 
olika sätt.  Min poäng är dock att alla beslutsfattare i någon mån påverkas och 
styrs av det institutionella kraftfält som tankestrukturer och handlingsregler 
utgör. Men det omvända förhållandet gäller självklart också, nämligen att aktö-
rer påverkar beslutsprocessen och trögheten.  
 
Ett aktörsperspektiv måste därför föras in även vid denna studie av strukturell 
tröghet. Det skulle ju nämligen kunna vara så att vissa aktörers beteende och 
inflytande – och inte tankestrukturer – i avgörande grad kan förklara den trög-
het som studeras. Skulle så vara fallet falsifieras hypoteserna. Tankestrukturer-
na har inte den avgörande betydelse som hypoteserna förutsätter. Mina ut-
gångspunkter, vars riktighet empiriskt skall beläggas, är emellertid att aktörer 
endast påverka tröghetens omfattning. Det är uppenbart att den exakta om-
fattningen av denna aktörspåverkan svårligen kan empiriskt beläggas. Det 
handlar om att göra tankens primat trolig, det vill säga att tankestrukturer ska-
par tröghet medan aktörer blott kan öka eller minska den.  
 
Jag har tidigare angett att riksdagen är huvudaktör. Jag studerar i första hand 
de beslut som riksdagen fattar (och inte fattar). Inom ramen för riksdagens 
verksamhet och innan en fråga kommit på riksdagens bord finns emellertid 
många aktörer, vilkas påverkan måste beaktas. Det handlar om de politiska 
partierna och andra aktörer som kan förkorta eller förlänga trögheten. 
 
De politiska partierna  
En naturlig utgångspunkt för statsvetares analyser av  politiska beslutsproces-
ser är partierna och partipolitikens betydelse. Politiska maktskiften kan vara 
viktiga inslag i förändringsprocesser. Även vid denna analys måste de förhål-
landena uppmärksammas. Om nämligen en brytpunkt inträder kort efter ett 
maktskifte så skulle ju tankestrukturen ha kunnat vara liktydig med den gamla 
majoritetens program. Det som förefaller ha varit nedbrytning av en tanke-
struktur var då inget annat än politisk maktväxling och trögheten berodde på 
att ”fel” parti hade makten. Tankestrukturer blir då relativt ointressanta som 
förklaringar till tröghet. Därför måste frågan om sådana omständigheter varit 
för handen analyseras vid de olika brytpunkterna.  
 
Förändrings- och fördröjningsagenter 
Även aktörer, som inte nödvändigtvis har någon formell roll i det politiska 
beslutssystemet, kan påverka beslutsprocessens längd. En företrädare för Pub-
lic Choice-skolan skulle säkerligen mena att den typ av tröghet som här analy-
seras kan förklaras med rationella aktörer såsom förmånssökande (rentseeking) 
intresseorganisationer. Sådana särintressen förmår beslutsfattarna att avstå från 
beslut om förändring som de skulle vilja fatta. Efter sådan påverkan blir det 
rationellt för de politiska beslutsfattarna att avstå från det aktuella beslutet. De 
förlorar alltför mycket på att företräda allmänintresset.103  

                                              
103 Se exempelvis Tullock (2002) för en god översikt avseende Public Choice-teorin.  
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Analysen skall svara på frågan om den typen av påverkan kan förklara identifi-
erade trögheter. Skulle så vara fallet är det inte tankestrukturer som i första 
hand förklarar observerad tröghet utan påverkan från intressegrupper och sär-
intressen. Dessa har utvecklat en aktivitet som förmått beslutsfattarna att avstå 
från beslut, som de skulle vilja fatta.  
 
Det bör påpekas att i begreppet särintresse ligger att gruppen inte får vara allt-
för stor. Det finns politiska partier som företräder stora grupper som arbetare 
eller bönder. Man betecknar knappast sådana partier som särintressen. Och jag 
kan inte i denna avhandling reda ut om de politiska partierna drivits av intres-
sen eller idéer vid de beslutstillfällen jag studerar. Frågan vid den empiriska 
analysen måste vara om särintressens påverkan kan förklara det förhållandet 
att riksdagen inte beslutar om institutionell förändring trots att skälen till sådan 
förändring finns och andra och bättre alternativ är kända.  
 
För att intresseorganisationers påverkan skall bli intressant i detta samman-
hang förutsätts att de politiska beslutsfattarna mot sin vilja, tvingas att ta hän-
syn till särintressen vid beslutsfattandet. Om de hyser samma uppfattning som 
särintresset så handlar det möjligtvis om att organisationerna har förstärkt en 
tanke men inte om att de förmått beslutsfattarna till beslut de inte vill fatta. En 
intressegrupp som redan från början finner gehör hos beslutsfattarna agerar 
sannolikt inte heller aktivt mot förändring, eftersom den inte upplever någon 
förändring som aktuell och dess intressen är därmed inte heller hotade.  
 
Frågan om aktörers roll bör också vidgas till att avse de aktörer som driver 
fram förändring. Brist på sådana skulle ju också kunna förklara varför beslut 
om förändring inte fattas. Statsvetaren John Kingdon, som skrivit en upp-
märksammad bok om politiskt beslutsfattande, talar om politiska entreprenö-
rer. Framgångsrika sådana utmärks av följande egenskaper: expertkunnande, 
förmåga att kunna tala för andra, goda politiska kontakter, förhandlingsför-
måga och ihärdighet samt auktoritet i form av en beslutsposition. Kingdon 
framhåller särskilt egenskapen att kunna kombinera expertkunnande med 
känsla för politik (political savvy).104 Det är knappast rimligt att anta att sådan 
förmåga helt skulle ha saknats under de aktuella beslutsprocesserna. Det är 
således inte enbart kompetens hos pådrivande aktörer det handlar om utan 
förmåga i en vidare mening, som också inkluderar vilja och ambitioner. En 
avgörande fråga är kanske om intresset för förändring är så stort hos besluts-
fattare att de använder befintlig förmåga för att driva förändringsarbetet.  
 
Det skulle därmed – vid sidan av de politiska partierna – kunna finnas två slag 
av aktörer som kan uppträda vid de studerade beslutsprocesserna. Jag kallar 
dem förändrings- och fördröjningsagenter. De senare skulle, om de vore fram-

                                              
104Kingdon (1995), s. 180 f. Kingdon utgår ifrån sin teori om politiskt beslutfattande. Den framgångs-
rike aktören är därför den som lyckas förena politiska problem, åtgärdsförslag och politiska möjlighe-
ter. De senare uttrycken är min fria översättning av ”… coupling of problems, policy proposals and 
politics” (s. 19). 
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gångsrika, kunna förklara trögheten på sätt som ovan antytts. På samma sätt 
skulle brist på förändringsagenter kunna förklara trögheten. Det vill säga det 
var inte tankestrukturer som hindrade beslut utan brist på aktörer som hade 
förmåga att i grunden ändra rådande ordning – man ville ändra men kunde 
inte.  
 
Förändringsagenter kan naturligtvis också bidra till att förkorta beslutsproces-
sen. Deras roll i det avseendet kommer också att behandlas. Det gäller särskilt 
i ett kapitel där trögheterna under det sena 1900-talet analyseras ur ett fördju-
pat aktörsperspektiv. Den analysen tar bland annat sikte på att bedöma i vilken 
omfattning som aktörer av skilda slag kan förklara stor eller liten tröghet. 
 
Operationalisering  
Flera frågor skall besvaras vid den empiriska genomgången. Hypotesprövning 
skall bland annat svara på frågan om trögheter manifesterats om utdragna be-
slutsprocesser trots ambition att ändra rådande ordning. Vidare skall undersö-
kas om tidsutdräkten varit längre än vad som behövs för informationsinhämt-
ning och överväganden. Detta avsnitt inleds med en diskussion om operatio-
nalisering avseende beslut och beslutsprocess. 
 
Beslut och beslutsprocess 
 
Beslutsprocessens längd 
Ett vanligt betraktelsesätt torde vara att en process som medför förändring 
pågår från det att en förändring aktualiseras till dess att den är genomförd. Av 
två skäl bör min analys ta fasta på den tidpunkt vid vilken formellt beslut fattas 
och inte när förändringen är genomförd. Det första skälet är att förändrings-
beslutet normalt utgör den tidpunkt, då utgången av kampen mellan analys-
modellens båda krafter avgörs. För det andra är tidpunkten för formellt beslut 
relativt lätt att fastställa. Det kan vara betydligt svårare att avgöra när ett beslut 
är genomfört, eftersom det kan vara fråga om successiv implementering.  
 
Det gäller emellertid att vara uppmärksam på att beslut implementeras på av-
sett sätt. Det finns sålunda exempel på formella beslut om systemförändringar 
som aldrig genomförts eller som genomförts men på sådant sätt att intentio-
nerna bakom det formella beslutet inte kommit till uttryck i praktiken.105 Be-
vakningen av sådana förhållanden medföra knappast problem, eftersom det 
här handlar om betydande systemskiften och om sådana inte genomförs passe-
rar det inte oförmärkt. 
 

                                              
105 Pettersson (1999) definierar just det förhållandet att man inte genomför ett formellt beslut på avsett 
sätt som ett uttryck för stigberoende. Han visar att det praktiska genomförandet av transportsubven-
tioner som riksdagen beslutade om avvek från det formella beslutet och följde en äldre tradition. Det 
formella beslutet blev därmed ett misslyckat försök att införa något nytt. Det senare sättet att betrakta 
stigberoende betonar implementeringen och ser skillnaden mellan ”political aims and policy outco-
mes”. Se Magnusson-Ottosson (2001) s. 3 f. för en översikt avseende det synsättet.  
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Det förhållandet att förändringsprocessen avslutas med beslutet gör att ut-
trycket beslutsprocess används som liktydigt med förändringsprocess. 
 
När börjar beslutsprocessen och hur kan tröghet konstateras? 
En förändring aktualiseras när initiativ tas av riksdagen eller regeringen i avsikt 
att systemförändra en befintlig välfärdsinstitution eller att införa en ny sådan. 
Det kan vara tillsättandet av en offentlig utredning eller en motion som leder 
till någon åtgärd. Som kommer att framgå av det följande är det inte särskilt 
svårt att bedöma när beslutsprocessen inleds. Bland annat ger tidigare forsk-
ning god hjälp.  
 
Det är svårare att bedöma vilken tid som är rimlig för informationsinhämtning 
och överväganden. Det är ju först när den tiden förflutit som man kan tala om 
tröghet av det slag jag vill analysera. Här måste en allmän bedömning göras 
utifrån principen att tröghet inte manifesteras förrän förslag till ny politik finns 
eller borde ha funnits. Med det senare uttrycket menas att tröghet kan konsta-
teras om det är uppenbart att en förändring är önskvärd och informationsin-
hämtning och överväganden skett, men detta likväl inte lett till konkreta för-
slag. Dock kan tidsutdräkten i det fallet bli än svårare att bedöma.  Ambitionen 
måste i första hand vara att bedöma om tröghet, det vill säga tidsutdräkt, över 
huvud tagit förekommit. Härutöver torde endast bedömningar i termer av stor 
eller liten tidsutdräkt vara möjliga.   
 
Det faktiska beslutet är det centrala 
De faktiska besluten är viktiga för min analys. De blir den fasta punkt från 
vilken tröghet och framgångsfaktorer kan bedömas. Det är den tid det tar för 
att komma fram till beslut som är grunden för att fastställa tröghet. Denna 
fokusering på fattade beslut är en fördel när analysen skall genomföras, men 
innebär samtidigt en begränsning ur andra synpunkter. 
 
 I de fall att syftet är att redovisa beslut är det vanligt att man i kronologisk 
ordning beskriver de olika stegen och diskussionerna fram till ett beslut. Det 
blir oftast en bred redogörelse för någon slags sökprocess som så småningom 
utmynnar i beslut.106  Det är inte möjligt för mig att så utförligt skildra bak-
grunden till de beslut jag skall behandla. Istället måste jag utgå ifrån riksdags-
besluten och sedan ”gå bakåt” och söka det underlag som är relevant för hy-
potesprövningen eller för bedömningen av andra frågor. Det är en metod som 
använts av andra författare med liknande ambitioner.107  

                                              
106 Elmers behandling av folkpensioneringen i Sverige har den uppläggningen. Han beskriver exem-
pelvis relativ fylligt de olika stegen, de verksamma aktörerna och argumenten inför 1913 års pensions-
beslut. Först när detta har behandlats redogör han för beslutets fullständiga innehåll. Det betyder 
också att han ger betydande utrymme åt de åsiktsriktningar som i riksdagen utgjorde ”en liten minori-
tet” och som därmed rimligen inte påverkade beslutet i betydande grad. Se Elmér (1960), ss. 16-52. 
Det citerade uttrycket på s. 49. 
107 Abukhanfusas analys av 1913 års pensionsbeslut är ett exempel på framställningssätt som ligger 
nära mitt. Hon tar upp de förhållandena som är relevanta för det som hon vill belysa. Se Abukhanfusa 
(1987), ss. 28-45. Persson (2003), s. 74 f. arbetar också explicit med utgångspunkt i fattat beslut och 
rekonstruerar sedan processen bakåt i tiden. Han kallar metoden för processpårning 
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Min utgångspunkt är därför att underlag för beslut skall vara spårbart fram till 
besluten. De motiveringar som uttalas vid beslutstillfället och den debatt som 
då förs skall ha ett uppenbart samband med det aktuella beslutet. Jag kan 
emellertid också behöva gå tillbaka till exempelvis utredningar som förberett 
beslut. Det kan till och med bli fråga om att hämta underlag från den allmänna 
debatten. Men sådant material skall kunna identifieras som ett underlag för 
riksdagsbeslut.  
 
Det beskrivna sättet att analysera beslutsprocesserna innebär en begränsning í 
den meningen att det fokuserar på riksdagen och de förslag som läggs på riks-
dagens bord. De forskare som belyser debatter utifrån ett vidare perspektiv 
gör det sannolikt under antagandet att den allmänna debatten skapar opinioner 
och stämningar och därmed påverkar de politiska besluten, även om enskilda 
debattinläggs inflytande inte kan spåras fram till beslut, eller icke-beslut. Min 
uppläggning innebär en begränsning i det avseendet. Jag belyser en begränsad 
del av en omfattande debatt. Det gäller också min behandling av de aktörer 
som verkar inom ramen för en beslutsprocess. Begreppen förändrings- och 
fördröjningsagent betecknar aktörer som på ett spårbart sätt påverkar ett riks-
dagsbeslut. Andra aktörer blir ur den synpunkten något slags debattörer och 
får sällan plats i min framställning.  
 
Ett par exempel får illustrera avhandlingens begränsningar i de nämnda avse-
endena. SACO:s utredningschef Jan Bröms skrev år 1990 en debattskrift om 
möjligheterna att förändra ATP-systemet. Enligt uppgift från flera beslutsfatta-
re påverkades de av skriften och den innebar en stimulans för förändringsarbe-
tet. Bröms måste i det sammanhanget räknas som en förändringsagent och 
hans skrift betraktas som ett underlag för det beslut som så småningom kom 
att fattas om ett nytt pensionssystem. När samme Bröms skrev ett särskilt ytt-
rande i anslutning till en bostadspolitisk utredning några år tidigare och före-
språkade ny inriktning av politiken fick det ingen synbar påverkan på besluts-
fattandet. Han var under den beslutsprocessen enbart en debattör. Det gjordes 
många debattinlägg om bostadspolitiken, vid sidan av Bröms, som säkert hade 
inverkan på den förändring av politiken som kom flera år senare. Sådana de-
battinlägg uppmärksammas inte i min framställning.  
 
Ett exempel på en ”debattör” från seklets början är sociologen och ekonomen 
Gustav Steffen som var riksdagsman och medverkande i en tidig utredning om 
bostadspolitiken. Han skrev engagerat om behovet av en social bostadspolitik 
och påverkade säkert den framtida politiken på ett indirekt sätt.108 Jag finner 
dock inga synliga spår av Steffens tankar i de beslut som fattades och det blir 
därför inte naturligt för mig att ta upp Steffens betydelse eller att över huvud 
taget på ett rättvist sätt spegla den debatt om bostadens sociala roll som börja-
de redan på 1800-talet.   
 

                                              
108 Se Bladh (2002), s. 201 ff.  
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Fokuseringen på riksdagsbeslut medför också att när jag talar om verklighets-
beskrivning eller verklighetsuppfattning så avses riksdagens beskrivning av och 
uppfattning om verkligheten. Det handlar om den verklighet som utgör ett 
underlag för riksdagsbeslut. Analysen av det beslutsunderlaget syftar till att 
bedöma om tröghet funnits under beslutsprocessen, det vill säga om riksdagen 
åtgärdat sin problembeskrivning. Med min definition av tröghet kan sådan inte 
uppstå på grund av att riksdagen inte åtgärdar någon annans problembeskriv-
ning.        
 
Tankestruktur och deras knytning till rådande institutionella för-
hållanden 
Enligt hypoteserna skall tankestrukturer kunna knytas till rådande institutionel-
la förhållanden. Det aktualiserar frågan om hur tankestrukturer skall identifie-
ras och hur de kan knytas till ett visst institutionellt förhållande. 
 
Thomas Petterson har framhållit att det är svårt att belägga stigberoende, ef-
tersom begreppet är svårt att operationalisera och testa. Det gäller ju att beläg-
ga att utvecklingen ex ante kunde ha tagit en gynnsammare väg.109 Denna stu-
die står inför ett likartat problem. Det gäller att visa att beslutsfattarna önskade 
förändring men höll fast vid den etablerade ordningen på grund av den dolda 
institutionella styrningen. Den senare utgörs inte av de formella regler som 
finns för riksdagsbeslut och inte heller av de informella regler som finns om 
hur ärenden skall handläggas. Här handlar det om regler som styr beslutens 
innehåll och man kan inte ens utgå från att beslutsfattarna själva är medvetna 
om dem .110 Någon etablerad metod för att empiriskt belägga informella institu-
tioner finns inte. Litteraturen ger föga vägledning.   
 
Statsvetaren Bo Bengtssons arbete med att belägga en så kallad policyteori 
inom den svenska bostadspolitiken nämndes tidigare. Hans analyser är exem-
pel på en metod att lösa sådana problem. Begreppet policyteori kan ses som 
närbesläktat med de tankestrukturer jag skall identifiera. Han börjar med att 
deduktivt analysera olika möjliga policyteorier av vilka han väljer ut en vars 
förekomst skall beläggas. Bengtsson avvisar kvantitativa metoder och väljer 
istället att med utgångspunkt i texten och med kännedom om kontexten om-
sorgsfullt men ändå förhållandevis fritt väga argumenten för och emot olika 
tolkningar. Han beaktar därvid både texternas manifesta och latenta innehåll. 111  
 

                                              
109 Pettersson (1999), s. 7. 
110 Allmänt sett styrs politiska beslut av en mängd regler som anger hur de skall fattas. De reglerna är 
både formella (exempelvis grundlagarna) och informella (exempelvis etablerad praxis som anger hur 
frågorna skall behandlas). Den institutionella styrning som är aktuell i detta fall återfinns inte bland de 
formella reglerna. Om det vore fallet skulle det i grundlagarna eller i någon annan högre rättsordning 
finnas bestämmelser om vilken avvikelse från en gång vald handlingslinje som är formellt tillåten. 
Sådana bestämmelser förekommer även inom välfärdspolitiken men de är ovanliga och de är mycket 
allmänt hållna. Exempelvis stadgas i grundlagen om medborgares rätt till bostad. Den bör emellertid 
ses som en målsättning och inte en handlingsregel. Se Bengtsson (2001), s. 60.   
111 Bengtsson (1995), s. 31 ff. och s. 39 f. Se också Runefelt (2001) för en metoddiskussion om texters 
manifesta och latenta innehåll. 
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Min uppgift och mina svårigheter är likartade Bengtssons och jag måste i prin-
cip använda samma metod, det vill säga försöka urskilja en tankestruktur och 
sedan med hjälp av textanalys belägga densamma. Jag tillämpar dock inte en 
deduktiv urvalsmetod utan gör en översiktlig bedömning av det empiriska un-
derlaget för att identifiera en trolig, i meningen hypotetisk, handlingsregel som 
styrt beslutsfattandet. Därefter går jag systematiskt igenom det empiriska un-
derlaget och annan forskning i avsikt att försöka styrka dess förekomst. Det 
gäller att identifiera sammanhang och mönster, som kan spåras i uttalanden 
och beslut.112   
 
Ett viktigt moment vid textanalyserna är bedömningen av om handlingsregeln 
kan härledas från de institutionella förhållanden som råder när beslutsproces-
sen inleddes. Det skall med andra ord visas att handlingsregeln uppstått ur de 
förhållandena. Det sker i första hand genom en bedömning av om den rådan-
de institutionella strukturen är förenlig med uttalanden och beslut under be-
slutsprocessen. 
  
Nedbrytning av tankestrukturen 
En omständighet som skall visas vid hypotesprövningen är att den styrande 
tankestrukturen brutits ned under beslutsprocessen. Först efter sådan nedbryt-
ning skall beslut fattas om ändrad grundstruktur. I praktiken är det omöjligt att 
fastställa om en tankestruktur inte längre existerar. Då måste man nämligen 
visa hur aktörer inte tänker.  
 
Min ambition måste inskränkas till att göra troligt att den styrande tankestruk-
turen har brutits ned eller att sådan nedbrytning pågår. Det kan ske genom att 
undersöka eventuell avvikelse från den dolda handlingsregeln. Sådan under-
sökning kan ta sikte på beslut inom näraliggande områden eller begränsade 
beslut som tas inom det analyserade området. Vidare kan olika uttalanden un-
der beslutsprocessen analyseras med utgångspunkt i den identifierade tanke-
strukturen. I bästa fall kan då iakttas att beslut fattas eller uttalanden gjorts 
som gradvis verkar urholka tankestrukturen. Det förfaringssättet kommer 
dock nära cirkelbeviset. Det vill säga jag konstaterar att vissa beslut har fattats 
och drar slutsatsen att den hindrande tankestrukturen därför är nedbruten eller 
håller på att brytas ned. Det viktigaste momentet vid hypotesprövningen är 
därför att göra troligt att en dold handlingsregel verkligen funnits. Om så är 
fallet måste den rimligtvis ha brutits ned när avsteg gör ifrån den. 
 
Analysschemat 
Ett inledande centralt moment vid excerperingen och analysen är att gå ige-
nom beslutsprocessens olika steg och analysera relevanta texter för att klara ut 
vilken verklighets- och problemuppfattning som funnits under processen och 
om den uppfattningen motiverat beslut om åtgärder för att ändra den rådande 
                                              
112 Kowert-Legro (1996), s. 484 f. diskuterar hur normer identifieras inom det utrikes- och säkerhets-
politiska området och konstaterar att två angreppssätt vanligtvis används. Det ena fokuserar på vad 
aktörer gör, den andra på vad de säger. Författarnas slutsatser är att det förefaller nödvändigt att an-
vända båda angreppssätten, vilket också är min ambition. 
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institutionella ordningen. Diskrepans mellan problemuppfattning och beslut 
om åtgärder är en nödvändig förutsättning för att konstatera tröghet. Vidare 
måste fastställas om det funnits förslag till förändring att ta ställning till eller 
bedöma om det varit möjligt att ta fram sådana förslag.  
 
Nästa steg är att undersöka om det är möjligt att föra andra förklaringar åt 
sidan på ett sätt som ger rimligt utrymme för att förklara observerad tröghet 
med dolda handlingsregler. Det kan exempelvis ha varit så att ekonomin lagt 
hinder i vägen för eftersträvade beslut. Det är ju inte ovanligt att politiska am-
bitioner inte lett till några åtgärder eller enbart blygsamma sådana på grund av 
att ekonomin inte tillåtit i och för sig motiverade beslut. Skulle den huvudsak-
liga förklaringen till tidsutdräkten kunna knytas till ekonomiska omständighe-
ter faller ju argumentet om tröghet beroende på tankestrukturer. På samma 
sätt skulle politiska maktväxlingar kunna förklara uteblivna beslut, vilket tidiga-
re nämndes. Sådana förhållanden måste analyseras.  
 
Det är svårt att undersöka ekonomins betydelse för utdragna beslutsprocesser. 
Ekonomiska överväganden är prioriteringar, vilkas skälighet kan vara svåra att 
avgöra. Det går emellertid att med hjälp av källmaterialet och antaganden om 
viss logik och konsekvens vid beslutsfattandet göra sådana bedömningar.  
 
Analysen av de partipolitiska förhållandena sker genom att olika partiers ställ-
ningstagande undersöks i avsikt att finna svar på frågan om olika majoritets-
förhållanden kan förklara tröghet. Skulle så vara fallet är det inte särskilt intres-
sant att förklara trögheten med tankestrukturer.   
 
Undersökningen av aktörers påverkan tar bland annat sikte på att avgöra om 
tröghet kan förklaras med intressegruppers påverkan. Det är naturligtvis svårt 
att avgöra på vad en beslutsfattares uppfattning grundas. Politik handlar ju om 
att väga samman idéer och intressen. Det är likväl möjligt att med rimlig sä-
kerhet bedöma om tröghet, som yttrar sig i att beslutsfattare uttalar en önskan 
om förändring men likväl avstår från att fatta önskvärt beslut, kan förklaras 
med intressegruppers påverkan.  
 
Ett förhållande som också skall analyseras är om trögheten beror på bristande 
vilja och förmåga hos de aktörer som skall driva fram förändring. Det gäller att 
bedöma ifall det funnits förändringsagenter och om dessa fått verka. 
 
Båda fördröjnings- och förändringsagenternas påverkan skall undersökas som 
en integrerad del av studiet av beslutsprocessen.  Brytpunkterna vid seklets slut 
undersöks noggrannare i dessa avseenden. De uppvisar nämligen helt olika 
tröghet som inte förklaras av de analyserade strukturella förhållandena. Det 
har också varit möjligt att intervjua berörda aktörer, vilket tyvärr inte varit fal-
let avseende seklets början.  
 
 Om inte de nämnda förhållandena (ekonomi, partipolitik, aktörer) kan förkla-
ra uteblivna beslut så finns goda skäl att utgå från att tankestrukturer utgjort 
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hinder. Det gäller då att med hjälp av relevanta texter identifiera dolda hand-
lingsregler genom att finna de utgångspunkter för beslutsfattandet som ger 
logik och sammanhang åt beslut och uttalanden inom det aktuella området 
eller näraliggande områden. Beslut och motiveringar skall, med andra ord,  
bilda ett mönster som skall kunna tolkas som en handlingsregel.  
 
Det finns också anledning att undersöka om det inom näraliggande områden, 
eller med hjälp av annan forskning, kommit fram förhållanden som är relevan-
ta för identifieringen. Det kan ju vara så att det är möjligt att härleda den sökta 
tankestrukturen till en annan övergripande struktur, något slags hierarki av 
tankestrukturer.113

 
Det är inte meningsfullt att använda standardiserade metoder under analysen. 
Det är här inte fråga om omfattande mängder texter. Tvärtom, de förhållanden 
jag söker – exempelvis verklighetsuppfattning, som motiverar grundläggande 
förändring – behandlas i dokumenten på relativt begränsat utrymme. När jag 
väl funnit de ställena är det viktiga att bedöma och förstå innebörden i olika 
uttalanden. Däremot är det knappast intressant att försöka bedöma frekvensen 
av olika ord eller uttryck.  
 
Det går naturligtvis inte heller att kvantifiera de olika förhållanden som påver-
kat trögheten och få en restpost som säger att x % kan hänföras till tanke-
strukturer.  Ambitionen kan inte vara att bevisa sådant kausalt samband mellan 
kvantifierade variabler utan det gäller att identifiera förhållanden som gör en 
viss tolkning rimlig. Att betrakta ett genomgående mönster hos beslut och 
uttalanden som en handlingsregel är nämligen en tolkning. Och det kan disku-
teras både om ett sådant betraktelsesätt är rimligt och om en specifik tolkning 
är den mest befogade. Skäligheten hos en viss tolkning måste prövas vid analy-
sen av varje brytpunkt. Den generella frågan om rimligheten med detta betrak-
telsesätt skall jag återkomma till i det avslutande kapitlet.  
 
Riksdagen som central aktör  
Riksdagen beslutar om statliga välfärdsinstitutioner. Den blir därmed den cen-
trala aktören. När jag talar om riksdagens uppfattning eller riksdagens vägval 
så avses uttalanden eller vägval som bekräftats genom majoritetsbeslut och 
uttrycks i riksdagsskrivelser eller i utskottsutlåtanden. Det blir emellertid inte 
rimligt att genomgående tala om riksdagen när det i ett tidigt skede av en be-
slutsprocess handlar om en bredare krets av aktörer innanför och utanför riks-
dagen. Som redan framgått använder jag uttrycket beslutsfattarna. Exempel på 
sådana är statsråden, som numera inte är riksdagsledamöter. Men de är i allra 
högsta grad beslutsfattare. Det finns alltså en bred krets av aktörer, vilkas be-
slut och insatser leder fram till riksdagsbeslut.  
 

                                              
113 Krasner (1988), s. 75 talar om ”The breath of an institutionalisation will be influenced by the way 
in wich a particular institution fits into  a broader institutional framework.”  
Ostrom (1991), s. 102 talar om ”nested levels”.  
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Valet av riksdagen som arena och aktör är ganska självklart mot bakgrund av 
att det är de faktiska riksdagsbesluten och fördröjningen av dem jag är intres-
serad av. Mitt angreppssätt skulle kunna användas för att analysera besluten 
hos någon aktör som verkar inom riksdagen, exempelvis ett parti, en kammare 
eller ett utskott. Jag kommer att uppmärksamma även de nämnda aktörerna, 
men de utgör inte mitt primära intresse. Vid en av de brytpunkter jag studerat 
– 1994 års pensionsbeslut – skedde beslutsprocessen i betydande utsträckning 
utanför riksdagen. I det fallet har jag studerat beslutsprocessen där den faktiskt 
har ägt rum.   
 
Källor 
Valet av riksdagen som central aktör leder till att källorna för denna avhandling 
blir riksdagstryck i form av propositioner, motioner samt offentliga utredning-
ar. Därmed finns riklig tillgång till källor och problemet är att sortera ut det 
underlag som är relevant. I den mån en betydande del av en förändringspro-
cess skett utanför riksdagen måste naturligtvis andra källor användas.  
 
För tiden före parlamentarismens genombrott kan beslut och detaljerade mo-
tiveringar återfinnas i form av utförliga riksdagsskrivelser. Därefter finns en 
tendens att riksdagen sällan avviker från regeringsförslagen och motiveringarna 
blir mera kortfattade och allt oftare återfinns i propositioner och till och med i 
utredningsbetänkanden. Jag motiverar normalt inte vilka av dessa dokument 
jag använder. Ambitionen är att i första hand välja referenser som ligger så 
”nära” riksdagsbeslutet som möjligt och som är spårbart fram till detsamma. I 
några fall har jag sökt motiveringar och bakgrund till beslut i kommittéarkiv 
och personliga arkiv.  
 
Dokument av ovan nämnt slag har varit huvudkällor men jag har även genom-
fört ett tjugofemtal inspelade intervjuer. Dessa har utgjort en god komplette-
ring av de skriftliga källorna. Det finns alltid anledning till källkritik med avse-
ende på intervjupersoners bristande minne och egna personliga känslor som 
kan leda till att vissa förhållanden framhålls och andra förtigs. Intervjuerna har 
emellertid inte primärt syftat till att samla in konkreta fakta utan ambitionen 
har varit att försöka förstå motiv och bakgrund till beslutsfattandet och olika 
aktörers roll. Jag har intervjuat både de som varit direkt ansvariga för beslut 
och de personer som verkat i närheten av dessa. Den samlade bild som inter-
vjupersoner ger har varit ganska samstämmig. Flera intervjusvar på samma 
fråga ger möjlighet till jämförelse, vidare har vissa intervjuuppgifter kunnat 
kontrolleras mot skriftliga källor.  
 
En närmare redogörelse för uppläggningen och redovisningen av intervjuerna 
finns i appendix 1. 
 
Huvudfrågor och följdfrågor – den samlade bilden 
Forskningsuppgiften är att studera några stora förändringar inom välfärdspoli-
tiken i avsikt att beskriva, förklara och förstå vilka trögheter som uppstått samt 
hur dessa brutits ned. Som tidigare angivits kan uppgiften formuleras som två 
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huvudfrågor. Den ena rör hur tröghet uppstått. Den andra hur tröghet brutits 
ned. Dessa båda huvudfrågor genererar emellertid följdfrågor, vilket har fram-
gått av det föregående. Innan jag redogör för avhandlingens fortsatta disposi-
tion finns skäl att ge en samlad bild av vilka huvudfrågor och följdfrågor som 
skall besvarar vid den empiriska genomgången.  
 
Jag inleder emellertid denna översikt med en fråga som följer av restriktionen 
att stora förändringar skall studeras. För att säkerställa att den förutsättningen 
varit för handen skall den empiriska genomgången ge svar på frågan om det 
verkligen varit förändringar av betydande omfattning som analyserats. Min 
ambition är vidare att i den avslutande samlade analysen diskutera eventuella 
samband mellan förändringarnas omfattning och den tröghet och de hand-
lingsmönster som observerats vid de fyra brytpunkterna. Den ambitionen krä-
ver också att förändringarnas omfattning undersöks.    
 
Den mest centrala frågan i avhandlingen – hur trögheten uppstått – har givits 
hypotesens form. Det påstående som skall prövas är att tröghet förklaras och 
förstås som tankestrukturer, vilka genererats från den rådande institutionella 
ordningen. Hypotesprövningen skall ta sikte på att visa att tre omständigheter 
varit för handen. Dessa omständigheter, eller om man så vill följdfrågor, hand-
lar om hur tröghet har manifesterats som utdragna beslutsprocesser, hur tan-
kestrukturer styrt beslutsfattandet samt hur de brutits ned.  
 
För att pröva hypotesen måste härutöver ytterligare ett antal följdfrågor besva-
ras. Sålunda måste den empiriska analysen ge svar på frågan om vilken pro-
blemuppfattning som funnits hos riksdagen under de olika beslutsprocesserna. 
Det vill säga om synen på den ekonomiska och sociala verkligheten motiverat 
beslut om ändrad institutionell struktur. I anslutning till den analysen måste 
också undersökas om det funnits alternativa handlingsvägar. De frågorna mås-
te besvaras vid varje brytpunkt för att för att kunna konstatera tröghet. På 
samma sätt skall säkerställas att trögheten inte huvudsakligen kan förklaras 
med politiska maktväxlingar. I samma syfte skall vid de båda brytpunkterna 
som inträffade under 1900-talet första decennier undersökas om ekonomiska 
förhållanden kan förklara trögheten. Vid seklets slut är det frågor om just eko-
nomiskt utrymme som konstituerar problembilden.  
  
Undersökningen av om de nämnda omständigheter varit för handen besvarar 
frågor om förekomsten av tröghet samt förklarar och skapar förståelse för hur 
den uppstått och verkat. Det är den första delen av forskningsuppgiften. Den 
andra delen innefattar huvudfrågan om hur trögheten brutits ned. Även den 
frågan reser följdfrågor. Sålunda skall de förhållanden och handlingsmönster 
(framgångsfaktorer) analyseras som medverkat till att beslut i eftersträvad rikt-
ning så småningom fattats. För att bedöma om sådana faktorer varit för han-
den måste jag undersöka vilka evolutionära drag som funnits hos beslut och 
beslutsprocess. Särskilt uppmärksamhet skall ägnas åt frågan om kriser drivit 
fram förändringarna. Tidigare nämndes också att attityderna till den gamla och 
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nya ordningen kan bidra till förståelsen för hur trögheten övervunnits. Frågan 
om beslutsfattarnas inställningar i de avseendena skall därför besvaras. 
 
Genomgående skall också aktörers påverkan undersökas vid de olika bryt-
punkterna. De undersökningarna skall säkerställa att trögheten inte huvudsak-
ligen kan förklaras med aktörers påverkan. Vidare skall utrönas vilken roll ak-
törer spelat när trögheten brutits ned.  
 
De båda brytpunkterna vid seklets slut analyseras noggrannare. Syftet är att 
finna förklaring till de helt olika trögheterna som manifesterats vid de båda 
besluten. Den undersökningen omfattar ett brett spektrum av frågor. Dessa 
redovisas inledningsvis i det aktuella kapitlet.  
 
Disposition 
Fyra brytpunkter skall analyseras. Den första handlar om beslutet att införa ett 
nationellt pensionssystem år 1913. Den brytpunkten behandlas i nästa kapitel, 
nr 3. Det beslutet föregicks av en beslutsprocess som sträckte sig över flera 
årtionden. Detsamma gäller för den andra brytpunkten – beslutet om en social 
bostadspolitik år 1935. Den behandlas i kapitel 4.  
 
Under 1990-talet fattades två beslut som också i grunden ändrade den institu-
tionella strukturen inom pensionsområdet och bostadspolitiken. Det handlar 
om ett bostadspolitiskt beslut år 1992, kapitel 5, och ett pensionsbeslut år 
1994, kapitel 6. Dessa beslut föregicks också av utdragna beslutsprocesser, 
även om de inte var lika långa som de vid seklets början.  
 
Den principiella dispositionen av de fyra empiriska kapitlen domineras alla av 
några avsnitt som återkommer i varje kapitel. 
 
Ett av dem rubriceras ”Verkligheten som problem, förslag och beslut”. Det 
kommer tidigt i varje kapitel eftersom det handlar om i vilken utsträckning 
som beslutsfattarna under den aktuella beslutsprocessen bedömt verkligheten 
som ett problem och vilka åtgärder och beslut verklighetsbedömningen givit 
upphov till. När brytpunkterna vid seklets början behandlas följs det avsnittet 
av ett annat som behandlar det ekonomiska utrymmet för åtgärder. Det avsnit-
tet analyserar om trögheten kan förklaras med ekonomiska begränsningar.  
 
Därpå följer ett avsnitt rubricerat ”Vilken tankstruktur styrde beslutsfattan-
det?”. I detta identifieras vilken tankestruktur och dold handlingsregel som 
förorsakade trögheten. 
 
Varje kapitel innehåller också ett avsnitt om ”Aktörers roll”. Det placeras med 
fördel i senare delen av kapitlet. I det avsnittet analyseras om den identifierade 
trögheten huvudsakligen kan förklaras med aktörers påverkan. Det gäller både 
frågan om trögheten kan förklaras med politiska maktväxlingar och frågan om 
fördröjningsagenters påverkan. Förekomsten av förändringsagenter och deras 
påverkan diskuteras också i detta avsnitt.  
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Slutligen finns i varje kapitel ett avsnitt om respektive brytpunkts karaktär i 
vilket förändringens omfattning diskuteras samt ett avsnitt som behandlar det 
evolutionära draget hos beslut och beslutsprocess.  
 
Ovanstående kan sägas utgöra grundstommen i de fyra empiriska kapitlen. 
Utformningen av de nämnda avsnitten och deras exakta placering i kapitlen 
kan variera med hänsyn till omständigheterna i varje enskilt fall. De kapitel 
som behandlar brytpunkterna vid seklets slut får sålunda en något annorlunda 
utformning än de som behandlar seklets början. Det sammanhänger inte bara 
med förändringen av sättet för politiskt beslutsfattande. Utan det beror också 
på den expansion som skett inom de båda studerade välfärdsområdena när vi 
kommer till seklets slut. Vid seklets början var den statliga välfärdspolitiken 
något av ett ”oskrivet blad”. Det kan man inte säga om seklets slut.  
 
Varje kapitel inleds också på relativt likartat sätt. Först antyds en ekonomisk-
historisk bakgrund till de olika besluten. Den är mycket kortfattad och jag 
återkommer till de sammanhangen i avhandlingens båda avslutande kapitel. I 
början av varje kapitel finns också en översiktlig beskrivning av beslutsproces-
sen. Den ”översiktkartan” skall underlätta för läsaren att ta del av den efterföl-
jande analysen. Inledningsvis finns i varje kapitel också en forskningsöversikt 
som bland annat hjälper läsaren att orientera sig bland de referenser till littera-
tur som löpande görs i varje kapitel. 
 
I varje kapitel finns avsnitt där utvecklingen mellan seklets början och slut 
knyts ihop. De kapitel som behandlar seklets början avslutas sålunda med ett 
avsnitt om expansion. Den redogörelsen sträcker sig i princip fram till den 
tidpunkt som är naturlig att ta avstamp från vid behandlingen av det sena 
1900-talets beslutsprocesser.  
 
De båda brytpunkterna som inträffade under 1990-talet visar helt olika trög-
het. Den skillnaden kan inte nöjaktigt förklaras med hjälp av de strukturella 
analyserna i respektive kapitel. I avsikt att förklara dessa skilda trögheter gör 
jag en fördjupad analys avseende främst olika aktörers inverkan på trögheten. 
Den analysen och dess uppläggning redovisas i kapitel 7.   
 
Efter de fem empiriska kapitlen där de olika brytpunkterna analyseras följer 
två avslutande kapitel där jag försöker dra samman trådarna från de empiriska 
kapitlen. De båda kapitlen har olika karaktär. I kapitel 8 diskuteras hur de 
brytpunkter jag studerat passar in i ett mera övergripande ekonomisk-historiskt 
perspektiv. Det perspektivet bildar bakgrund både till några allmänna reflek-
tioner i samma kapitel och till den sammanfattande diskussionen som följer i 
det sista kapitlet, nr 9.  
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Kapitel 3: PENSIONSBESLUT 1913 
År 1913 beslöt riksdagen att införa ett nationellt pensionssystem. Det bestod 
av en avgiftspension, finansierad av egenavgifter, och en skattefinansierad 
tilläggspension, som utgick efter inkomstprövning. Pensionen utgick i princip 
till alla – det var en folkpension.  
 
Inledning 
 
Allmän bakgrund 
Det nya kapitalistiska industrisamhället som växte fram i slutet av 1800-talet 
fick betydande effekter även på den politiska och social utvecklingen. Sam-
hällsomvandlingen medförde nya uppgifter för staten. Man talar om framväx-
ten av den organiserade kapitalismen. Staten engagerade sig i infrastrukturut-
byggnad och näringslivsutveckling på ett annat sätt än tidigare. Detta engage-
mang aktualiserade frågan om statens uppgifter. En sådan diskussion var också 
framträdande när statliga uppgifter inom det sociala området aktualiserades. 
När försörjningen alltmer kom att vila på industriellt arbete utfört i städer och 
tätorter ställdes nya krav på samhällets organisering. Urbaniseringen tog fart i 
mitten av 1800-talet. Nedmonteringen av traditionella sociala skyddsnät inom 
familj och lokalsamhälle skapade behov av nya arrangemang. Under senare 
delen av 1800-talet kom således staten att engagera sig i och fatta beslut om 
nya institutioner inom områden som fattigvård, arbetarskydd och arbetslös-
het.114

 
Först en bit in på 1900-talet växte det svenska socialförsäkringssystemet fram. 
Dessförinnan fanns olika frivilliga system. De kunde emellertid inte erbjuda 
tillräckligt skydd.  Debatten om den svenska politiken inom detta område 
kring förra sekelskiftet kretsade i betydande utsträckning kring utvecklingen i 
Tyskland, som betraktades som ett föregångsland. Den första svenska lagstift-
ningen om ersättning för olycksfall i arbetet kom trettio år efter motsvarande 
tyska lag och det svenska pensionssystemet infördes mer än 20 år efter mot-
svarande tyska beslut. Den tyska pensionsmodellen omfattade löntagare och 
den finansierades med arbetsgivaravgifter, vilka var relaterade till lönen.  
 
Pensionssystemet kom i Sverige att få en annan utformning än det tyska. Det 
fanns i Sverige ett betydande intresse för ett system som omfattade flertalet 
medborgare. Sverige var alltfort präglat av en agrar struktur. Ett generellt sy-
stem tillgodosåg intresset att minska landsbygdskommunernas fattigvårdsbör-
da. Ett väsentligt skäl för att införa ett pensionssystem var nämligen att avlasta 
kommunernas fattigvård. Dessutom ansågs pensioner vara ett värdigare sätt att 
få hjälp till den egna försörjningen än det stöd som fattigvården gav. Trycket 
på fattigvården ökade på grund av att Sveriges demografiska struktur vid sekel-

                                              
114 Detta stycke bygger på Magnusson (1997), s. 381 ff. 
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skiftet kännetecknades av att andelen åldringar ökade mycket kraftigt. Det 
förhållandet medförde särskilda problem att finansiera ett pensionssystem, 
eftersom det var många åldringar som skulle ha ålderspension. En faktor, som 
kan ha underlättat beslutet, var den år 1902 införda nya inkomstskatten. Den 
erbjöd möjligheter att uppbära de avgifter som finansierade det nya systemet.115  
 
Den följande framställningen syftar inte primärt till att diskutera varför det 
svenska pensionssystemet fick en viss utformning eller varför det över huvud 
taget beslutades. Studieobjektet är istället den tröghet som kännetecknade be-
slutsprocessen fram till 1913 års beslut. Den processen kan i korthet beskrivas 
enligt följande. 
 
Beslut och beslutsprocess 
Riksdagsbeslutet år 1913 om statliga pensioner – lag om allmän pensionsför-
säkring – var slutet på en nästan 30-årig beslutsprocess och innebar att staten 
för första gången tog ett övergripande ansvar för de äldre.116 Två slag av för-
måner infördes. Avgiftspension utbetalades från 67 års ålder eller vid dessför-
innan inträffad arbetsoförmåga. Dess storlek berodde på inbetalade avgifter. 
Den andra förmånen var ett pensionstillägg om högst 150 kr/år, som utgick 
enbart till pensionsberättigade med låg eller ingen inkomst. Pensionstillägget 
finansierades över statsbudgeten.  
 
Processen fram till detta beslut inleddes med en riksdagsmotion år 1884, i vil-
ken liberalen Adolf Hedin argumenterade för utredning om olycksfalls- och 
ålderdomsförsäkring för arbetare. En offentlig utredning – Arbetarförsäk-
ringskommittén – tillsattes samma år. Den medförde en regeringsproposition 
till riksdagen om olycksfallsförsäkring för arbetare. Den propositionen avslogs 
år 1890. Samma öde rönte en ny proposition om olyckfallsförsäkring året där-
efter. Det året – 1891 – beslutade riksdagen dock om en lag om sjukkassor och 
staten gav förvaltningsbidrag till vissa frivilliga sjukkassor. En ny utredning 
tillsattes samma år, benämnd Nya arbetarförsäkringskommittén. Dess förslag 
om pensioner ledde till en regeringsproposition år 1895. Denna avslogs dock 
av riksdagen och följdes av en ny proposition år 1898, som också avslogs. 
Dock beslutade riksdagen år 1901 om en lag om arbetsgivares ersättningsplikt 
vid olycksfall.  
 
År 1905 motionerades åter om ålderdomsförsäkring. Riksdagen avslog dock 
motionen. Trots detta tillsattes år 1907 en utredning. Den lämnade förslag fem 
år senare och år 1913 beslutade riksdagen om lag om allmän pensionsförsäk-
ring. Under 1900-talets första decennier beslutade riksdagen också om ny 
sjukkasselag år 1910 och lag om olycksfallsförsäkring år 1916. Ett utrednings-
förslag om obligatorisk sjukförsäkring presenterades år 1919 men något riks-
dagsbeslut fattades inte.  

                                              
115 Detta stycke bygger främst på Edelbalk-Ståhlberg-Wadensjö (1998), s. 50 ff. 
116 Bedömningen finns i Lundh – Olsson (2000), s.1.  Eftersom beslutsprocessen senare analyseras i 
detalj med källhänvisningar, lämnas inga sådana i detta avsnitt. 
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Tidigare forskning 
Som tidigare framhållits finns ingen litteratur som speciellt behandlar tröghe-
ten vid denna brytpunkt. Beslutet och processen har emellertid uppmärksam-
mats av tidigare forskning. Den följande översikten syftar främst till att orien-
tera om forskning jag använt mig av och utgör bakgrund till litteraturhänvis-
ningarna i kapitlet.  
 
Åke Elmérs avhandling om folkpensioneringen i Sverige är standardverket 
avseende folkpensionssystemets utveckling.117 Historikern Karl Englund har i 
en avhandling beskrivit behandlingen av arbetarförsäkringsfrågan från år 1884 
till år 1901. I sammanhanget bör också nämnas en översiktsartikel avseende 
utvecklingen av pensionssystemet under hela 1900-talet av sociologen Gunnar 
Olofsson. Han har inte bedrivit egen källforskning utan belyser översiktligt 
problembild, finansiering mm.118 De nämnda författarnas framställningar är 
främst beskrivande och syftar inte primärt till att förklara den samlade proces-
sen utifrån något bestämt perspektiv, även om de tar upp förklaringar till en-
skilda beslut.  
 
Per Gunnar Edebalk har i flera uppsatser analyserat försäkringsfrågornas be-
handling under denna tid.119 Edebalk betonar särskilt att det svenska socialför-
säkringssystemet knäsattes redan på 1910-talet.  
 
Historikern Anders Berge har studerat framväxten av socialpolitiken under 
1900-talets första årtionden och har analyserat dess moralpåverkande syfte i 
flera framställningar. Hans intresse är primärt den normgivning gentemot 
medborgarna som kom till uttryck vid utformningen av välfärdsinstitutionerna. 
Noterbart i detta sammanhang är att Berge inspirerades till analysen av den 
inrikespolitiska debatten under 1990-talets första hälft om välfärsstatens kris. 
Han kopplar i den meningen ihop 1900-talets början och slut. Det mönster 
han anser sig finna, vid sidan av den materiella påverkan, är moralpåverkan. 
En ambition till sådan påverkan ansåg han sig kunna iaktta även under 1990-
talet.120  
 
Mitt intresse är till skillnad från Berge framför allt knutet till de institutionella 
förutsättningarna för materiell påverkan. Dock anlägger Berge vissa perspektiv 
på statens uppgift under senare delen av 1800-talet, som inte nödvändigtvis är 
förenliga med mina och som jag därför kommenterar senare i detta kapitel.  
 
                                              
117 Åke Elmér har sedan årtionden varit en auktoritet inom svensk socialpolitik. Hans avhandlingsar-
bete inleddes inom disciplinen nationalekonomi, men avhandlingen kan inte enkelt inordnas i något 
fack. Elmér menar själv att den har drag av historia, statskunskap och nationalekonomi. Han betonar 
själv det stora beskrivande inslaget. Se Förordet och Inledningen till Elmér (1960). 
118 Englund (1976). Olofsson (1993). 
119 Edebalks uppsatser är samlade i Edebalk (1996). Edebalk disputerade i ämnet ekonomisk historia 
men är framförallt känd som socialpolitisk forskare och debattör.  
120 Berge (1995b), s. 7 f. Se också Berge (1995a), Berge (1998) och Berge (1999) 
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Historikern Kerstin Abukhanfusa har analyserat skyldigheter och rättigheter i 
det svenska socialförsäkringssystemet. Hennes analys utgår ifrån ett genusper-
spektiv och börjar med 1913 års pensionsbeslut. Hon anser att det lade en 
principiell grund för framtiden, men hon finner inga tecken på jämlikhets-
strävanden.121 Abukhanfusa ser således beslutet år 1913 som en brytpunkt i den 
meningen att beslutet lade en principiell grund för framtiden, dock är hennes 
utgångspunkter i väsentliga avseenden andra än mina.  
 
Historikern Staffan Förhammar har analyserat den moderna socialpolitikens 
rötter i en frivillig social hjälpverksamhet. Han diskuterar utvecklingen från tro 
på frivilliga insatser till uppslutning kring principen om det solidariskt starka 
samhället. Förhammar konstaterar att år 1913 hade förespråkarna för enskilt 
ansvar kommit i minoritet.122  
 
Ett aktörsperspektiv är också vanligt i forskningen. Sålunda har sociologen 
Sven Olsson analyserat den tidiga socialpolitiken i Sverige och de aktörer som 
drev fram den. En uppsats av historikern Louise Drangel behandlar högerpar-
tiets roll vid pensionsbeslutet 1913.123  
 
Ett speciellt aktörsperspektiv finns i historikern Peter Baldwins analys av 1913 
års pensionsbeslut. Baldwin studerar i princip inte tröghet, utan han vill visa att 
det som kallas solidaritet ofta har sin grund i intressepolitik.  Hans allmänna 
slutsatser, efter att ha analyserat välfärdspolitik i olika länder, är att de politiska 
besluten styrs av intressen. Det handlar inte om etik eller solidaritet. När soli-
daritet förekommit har den varit resultatet av allmänna och ömsesidiga egenin-
tressen.  
 
Beträffande Sverige hävdar Baldwin att det generella och skattefinansierade 
svenska pensionssystemet kan förklaras med böndernas intresse att så långt 
möjligt slippa betala men samtidigt få ut så stora förmåner som möjligt. Den 
generella politiken, som kom till uttryck under 1900-talet, grundlades genom 
beslutet år 1913. Han tonar därmed ned de beslut som fattades efter andra 
världskriget med socialdemokraterna som ledande politisk kraft. Att det svens-
ka pensionssystemet kan framställas som särskilt solidariskt beror därför enligt 
Baldwin på att ”The solidarity of one age has its roots in the selfishness of 
another.” 124 Baldwins framställning styrker riktigheten i min utgångspunkt att 
1913 års beslut var en avgörande brytpunkt. Baldwin, jämte Edebalk, har sär-
skilt framhåller det tidiga 1900-talets beslut som avgörande för den fortsatta 
utvecklingen. De båda författarna avviker således från det mönster som 
nämndes i inledningskapitlets forskningsöversikt, det vill säga fokuseringen på 
expansionsperioden med socialdemokratin som drivande kraft. Baldwin pole-
                                              
121 Abukhanfusa (1987). Se särskilt sidorna 330 och 343,   
122 Förhammar (2000), s. 90. 
123 Olsson (1990) och Drangel (2002). 
124 Baldwin (1990). Citatet på s. 94. Baldwin har också diskuterat de nämnda förhållandena i en upp-
sats på svenska, Baldwin (1991). Det bör nämnas att Baldwins allmänna teser inte stått oemotsagda. Se 
exempelvis Berge (1998) och Olsson (1991).  
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miserar öppet mot det synsättet. Beträffande intressepolitikens roll skall jag 
återkomma till Baldwins framställning i det följande.  
 
Den amerikanska sociologen Ann Shola Orloff har också jämfört pensionspo-
litik i olika länder kring förra sekelskiftet. Det handlar dock inte om Sverige 
utan om tre anglosachsiska länder. Men hon redovisar allmängiltiga analyser av 
och bakgrund till de första statliga besluten om pensionsreformer. Orloff un-
derstryker att utvecklingen i olika länder är inbäddad i sitt politiska, förvalt-
ningsmässiga och ideologiska sammanhang. Orloff framhåller att de beslut 
som fattades om inkomsttrygghet vid 1800-talets slut och 1900-talets början 
hade avgörande betydelse för den efterföljande utvecklingen av sociala pro-
gram. Drivkraften till förändring var missnöjet med fattigvården (poor relief). 
Orloff talar om ”policy crisis”, varmed hon menar en situation där den rådan-
de ordningen (existing policies) inte längre fungerar och mekanismer finns för 
att göra eliten medveten om det förhållandet.125 Orloffs analyser har således 
flera gemensamma utgångspunkter med min analysmodell. Hon visar också, 
vilket kommer att framgå av det följande, att den svenska utvecklingen har 
betydande likheter med de fall hon analyserat.  
 
Slutligen skall nämnas att beslutet om folkpensioner i det följande kommer att 
analyseras även mot bakgrund av de beslut som fattades inom andra socialför-
säkringsområden. Forskningen inom dessa har varit till hjälp för mina analyser. 
Historikern Peter Johansson har studerat institutioner och intressen i svensk 
sjukförsäkringspolitik. Titeln på hans avhandling – Fast i det förflutna – antyder 
nära släktskap med min problemformulering. Hans huvudtanke är att tidigare 
beslut, det vill säga existerande institutioner, styr framtida beslut och bestäm-
mer inom vilka ramar som intressen och maktgrupper kan agera. Ur hans per-
spektiv var 1931 års beslut om sjukförsäkring, som var ett viktigt steg mot ett 
allmänt och obligatoriskt sjukförsäkringssystem, en kamp om institutionell 
design.  
 
Metod- och teorimässigt finns likheter mellan Johanssons och min upplägg-
ning.  Vissa skillnader finns dock. Johanssons utgångspunkt är inte att studera 
tröghet och tankestrukturer i den meningen jag använder begreppen. Han talar 
dock avslutningsvis om ”… att frivillighetens kontinuitet var en inbyggd trög-
het …”. Han studerar också mera ingående intressegruppers roll (bland annat 
sjukkasserörelsens inflytande och landsbygdsintresset) och de politiska makt-
förhållandena. Liksom Baldwin ägnar han betydande utrymme åt böndernas 
roll i beslutsprocessen. Johansson ger inte explicit tankestrukturer samma roll 
som jag gör, istället får aktörer en något mer framträdande roll. Johansson 
anlägger också ett komparativt perspektiv. Han väljer dock inte andra proces-
ser i Sverige utan motsvarande beslutsprocess avseende sjukförsäkringssystem 
i Norge.126  
                                              
125 Orloff (1993), s. 306 och s. 91 f. 
126 Johansson (2003). Det citerade uttrycket på s. 243. Bland andra framställningar om näraliggande 
socialförsäkringsområden kan nämnas Edebalk (1975), Edebalk-Olofsson (1999), Johansson (1999) 
och Lindqvist (1990) 
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Verkligheten som problem, förslag och beslut  
I detta avsnitt redovisas verklighetsuppfattning, beslutsförslag och beslut i 
avsikt att kunna bedöma om tröghet manifesterades under beslutsprocessen. 127

 
Riksdagsbehandlingen av Hedins motion 
I den motion som var processens startpunkt konstaterade Hedin helt kort att 
de olägenheter som industrins huvudländer upplevt och som hos dem föran-
lett offentliga insatser också fanns i Sverige, om än inte i samma utsträckning. 
Det gav Sverige bättre tid att med hjälp av andra länders erfarenhet avhjälpa 
olägenheterna. Hedin beskrev således inget akut problem. Han tog främst sikte 
på två verklighetsbeskrivningar, när han pläderade för utredning om offentliga 
insatser. Den ena rörde det förhållandet att många andra länders regeringar 
och representativa församlingar engagerat sig i de arbetande klassernas ställ-
ning med avseende på olycksfall i arbetet, ålderdomsförsäkring och behovet av 
sjukförsäkring. I själva verket innehöll motionen nästan uteslutande redogörel-
se för och kommentarer till de insatser som gjorts eller övervägts i andra län-
der.  
 
Den andra verklighetsbeskrivningen som Hedin tog upp var utvandringen till 
USA. Han ansåg att den kunde ha avlett en del olägenheter [det vill säga den 
fattigdom som aktualiserade åtgärder], men han konstaterade samtidigt att det 
var osäkert hur länge den avledningen skulle finnas. Utvandringen ledde dess-
utom till förlust för landet.128

 
Vid behandlingen av Hedins motion konstaterade riksdagsutskottet att även 
om industrialiseringen i Sverige inte hunnit lika långt som i andra länder kunde 
det likväl vara lämpligt att frågan utreddes för att skapa klarhet om det mest 
ändamålsenliga sättet och medlen att vinna de mål som kan sättas upp. Härvid 
borde också omfattningen och betydelsen av statens insatser klaras ut.129 Det 
kan tolkas som att det för utskottet130 inte var en fråga om något skulle göras 
utan vad som skulle göras. I hemställan formulerades emellertid önskan om 
utredning till att avse om och i vad mån åtgärder kunna finnas lämpliga [mina 

                                              
127 Vid läsning av dessa avsnitt kan det vara bra att veta att sekelskiftets riksdag arbetade under andra 
förutsättningar är dagens. Sålunda fanns det två kammare och om det inte rörde utgiftsfrågor så föll 
ett förslag till beslut om kamrarna inte var överens. Första kammaren var länge något slag kontinui-
tetsgaranti och skulle ”trygga bildningens och förmögenhetens talan och det beståendes rätt”. Röst-
ningen i kamrarna var hemlig fram till år 1925, varför man bara kan spekulera om hur olika beslutsfat-
tare ställde sig. Regeringen hade vid sekelskiftet någon slags ämbetsmannaroll. Dess ledamöter bruka-
de exempelvis ta semester under valrörelserna. Genombrottet för parlamentarismen brukar dateras till 
år 1917. Uppgifterna om sekelskiftets riksdag finns i Stjernquist (1996), citatet på s. 33. 
128 MAK 1884:11, s. 1 och s. 2. Behandlingen av utländska förhållanden omfattar i huvudsak ss. 2-28 
av motionens 30 sidor, vissa kommentarer om den svenska lagstiftningen och allmän argumentation 
finns dock insprängt också i dessa sidor.  
129 Statsutskottet 1884:12a, s. 12 f.  
130 Begreppet utskottet står i det följande, om inget annat anges, för det utskott inom riksdagen som 
berett den fråga som behandlas. 
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understrykningar].131 Riksdagen hade bekräftat förekomsten av ett problem – 
bland annat arbetarnas behov av ålderdomsförsäkring – som åtminstone kräv-
de utredning. Arbetarförsäkringsfrågan var väckt. 
 
Arbetarförsäkringskommittén 
Arbetarförsäkringskommittén, som tillsattes direkt efter Hedins motion, un-
dersökte i och för sig noga den verklighet som skulle påverkas. Dess huvud-
sakliga arbete förefaller dock ha varit att konstruera ett pensionssystem – inte 
att pröva om ett statligt pensionssystem behövdes. Och det var ju i enlighet 
med riksdagsbeslutet, förutsatt att man tolkar riksdagens uttalande som att 
åtgärder verkligen skulle vidtas. Kommittén presenterade i huvudsak tre verk-
lighetsbeskrivningar som bakgrund till övervägandena om ålderdomsförsäk-
ring.  
1. Lagstiftningen i andra länder 
2. Förekomsten av privata livränte- och försäkringsanstalter 
3. Statistik över understödstagare inom fattigvården  
 
Dessa verklighetsbeskrivningar underbyggdes med särskilda statistiska under-
sökningar som utförts i kommitténs regi.132 Kommitténs utgångspunkt var att 
de flesta arbetares ålderdom tedde sig mörk eftersom de kunde bli beroende 
av fattigvården om inte anhöriga trädde emellan.133 Kommitténs slutsatser, 
efter att ha redogjort för förekomsten av privata försäkringar, blev att större 
delen av den kroppsarbetande befolkningen inte hade en betryggande ställning 
på ålderdomen. Detta ansågs också i viss mån bestyrkas av det förhållandet att 
antalet fullt försörjda fattighjon påtagligt växt inom de äldre åldersklasserna.  
 
Två förhållanden synes ha motiverat kommitténs förslag till åtgärder. Den ena 
var den stora andelen av befolkningen som måste omhändertas av det allmän-
na. Den andra var den belastning (”tunga”) som fattigvården medförde för 
samhället.134 Kommitténs ambitioner var att förebygga att den ordentlige och 
strävsamme samhällsmedlemmen nödgades ta sin tillflykt till fattigvården.135  
 
 
 
 

                                              
131 Statsutskottet 1884:12a, s. 48 f. Det bör nämnas att det fanns viss oenighet mellan första och andra 
kammaren varför jämkning skedde. Den kom till uttryck i ett särskilt memorial, vilket utgjorde grund 
för kamrarnas likalydande beslut. Den jämkningen berörde dock inte den fråga jag analyserat, utan en 
annan betydelsefull fråga. Riksdagen uttalade nämligen genom jämkningen att pension skulle övervä-
gas inte bara för arbetare utan också för ”… med dem jemförliga personer, …” (Statsutskottets me-
morial 1984:27, s. 7). Elmér menar att häri ligger fröet till den kommande folkförsäkringen. Se Elmér 
(1960), s. 18.  
132 Arbetarförsäkringskommitténs betänkande I (1889), ss. 28-41, varvid kan noteras att fattigvårdssta-
tistiken tar minst utrymme av dessa sidors bakgrundsbeskrivning. De statistiska undersökningarna 
presenterades dock i särskilda delrapporter  
133 Ibid s. 27. 
134 Ibid s. 40 f. Det citerade uttrycket på s 41. 
135 Ibid s. 53. 
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1890-talets riksdagsbehandlingar 
Nya arbetarförsäkringskommittén, som tillsattes år 1891, lät genomföra kom-
pletterande materialinsamling.136 När riksdagen år 1895 tog ställning till ett 
regeringsförslag, som byggde på de båda arbetarförsäkringskommittéernas 
betänkandena, var utskottets verklighetsbeskrivning helt inriktad på utveck-
lingen i ”nutidens kulturländer”.  Man intresserade sig således mera för de po-
litiska besluten i andra länder och ifrågasatte inte de verklighetsbeskrivningar 
som utarbetats under utredningsarbetet.137 Kopplingen till fattigvården nämn-
des över huvud taget inte. Däremot menade utskottet att riksdagen till 
”…fullo insett nödvändigheten…” av att ”… genom det allmännas försorg 
åtgärder vidtas…” för att minska den osäkerhet som är förknippad med 
bristande försörjningsförmåga på grund av olycksfall, sjukdom eller ålderdom. 
Det måste betecknas som en mycket tydlig ambition. Samtidigt restes dock 
flera invändningar mot den framlagda propositionens förslag. Den obligatoris-
ka uppläggningen ansågs ha fördelar men också inge betänkligheter. Utskottet 
efterlyste möjligheter för arbetsgivare och arbetstagare att övervaka och kon-
trollera försäkringarnas handhavande. Utskottet ansåg vidare att kretsen av 
försäkrade var för inskränkt. Samtidigt uttryckte utskottet oro för de kostna-
derna som propositionens förslag skulle medföra [de skulle naturligtvis ökade 
om man vidgade kretsen av försäkrade].138  
 
Dessa och flera andra invändningar var inte ett ifrågasättande av verklighetsbe-
skrivningen utan av förslagets konstruktion. Reaktionerna är anmärkningsvär-
da, eftersom det pågått mer än 10 års utredningsverksamhet. De kan antingen 
förklaras med alltför stort avstånd och dålig kommunikation mellan utred-
ningsverksamheten och beslutsfattarna eller också var invändningarna uttryck 
för en allmän ovilja att fatta beslut. Man styrks i den senare uppfattningen efter 
att ha tagit del av nästa steg i förändringsprocessen.139 Riksdagen avvisade pro-
positionen men regeringen återkom med en ny proposition år 1898, där flera 
av riksdagens invändningar från 1895 hade beaktats. Utskottet gjorde vid det 

                                              
136 I  missivet till Nya arbetarförsäkringskommitténs betänkande (1893), anges vilka kompletterande 
undersökningar som utfördes. 
137Särskilda utskottet (No 2), 1895:2,  ss. 21- 28, det citerade uttrycket på s 21. Riksdagen godtog dock 
inte alltid utredningars verklighetsbeskrivningar under denna beslutsprocess. Vid behandling av frågan 
om olycksfallsförsäkring år 1890 ifrågasattes exempelvis lämnad verklighetsbeskrivning. I en reserva-
tion till utskottsutlåtandet konstaterade reservanten att arbetarförsäkringskommittén visserligen hade 
visat att olycksfall inträffat, men inte lämnat uppgift om dessa skadade arbetare blivit utan stöd. Sär-
skilda utskottet 1890:2, s. 42. Eftersom riksdagen senare vid voteringen gick emot utskottets positiva 
yttrande kan den typen av verklighetsbedömning ha påverkat beslutet. Å andra sidan återkom reger-
ingen året efter med en ny proposition i ämnet och utskottet konstaterade då att även om arbetsgivare 
i Sverige ganska allmänt skyddat drabbade arbetare vid olycksfall förekom dock säkerligen inte så få 
undantag. Den propositionen avslogs istället med en ny motivering. Kostnaderna bedömdes för höga 
för arbetsgivare, längre karenstid önskades. Särskilda utskottet (N:o 2) 1891:1, s. 33.  
138 Särskilda utskottet (No 2), 1895:2,  s. 39 samt s. 42 ff.  för diskussion om utvidgning och s. 52 f för 
uttalande om oron för kostnaderna. 
139 Englund (1976), s 108, menar att kommittéarbetet styrdes betydligt hårdare från departementet från 
och med år 1891 än vad som varit fallet under perioden dessförinnan. Man bör dock vara medveten 
om att vid den tiden fanns ingen parlamentarism i Sverige. Riksdagen kände sig fri att ifrågasätta reger-
ingens förslag.  
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tillfället inte någon ny allmän verklighetsbedömning som bakgrund till sitt 
ställningstagande. Utskottet hänvisade i och för sig till statistiska uppgifter, 
men det koncentrerade sig på att bedöma de praktiska konsekvenserna av re-
geringens förslag. Nu godtogs grundprinciperna i regeringens proposition av 
utskottet.140 Trots detta avslogs propositionen av riksdagen.  
 
Andra kommaren godtog förslaget men det skedde en remarkabel omsväng-
ning i första kammaren. Från att ha varit positiv vid 1895 års beslut var den år 
1898 kompakt negativ. Elmérs kommentar till beslutet rymmer en uppgiven 
suck: ”Argumenten var de vanliga: Sverige var ett bondeland, arbetarförsäkring 
passade därför inte; tvångsförsäkring var en inkörsport till socialism, försäk-
ring med statsbidrag minskar sparviljan etc”.141  
 
En tolkning av omsvängningen kan vara att år 1895 handlade det om att avvisa 
ett förslag och begära ett nytt. Det kunde man få majoritet för. År 1898 gällde 
det att säga ja eller nej till ett konkret förslag. Det var riksdagen inte beredd att 
göra. Riksdagen uttalade tydligt uppfattningen att verkligheten innehöll sociala 
problem avseende medborgarnas försörjning vid invaliditet och ålderdom, 
vilket krävde statliga insatser. Riksdagen kunde godta att frågan utreddes och 
den begärde ytterligare förslag, men när det begärda underlaget presenterats 
fattades inget positivt beslut. Jag tolkar riksdagens beteende så att den sökte 
praktiska skäl att slippa fatta beslut. Det var vad invändningarna år 1895 hand-
lade om. När dessa var uttömda – och det var de år 1898 – sade den helt en-
kelt nej utan motivering.  
 
Det råder ingen tvekan om att riksdagen kunde ha fattat beslut under 1890-
talet. Problemen erkändes, man hade vid den tiden haft gott om tid för infor-
mationsinhämtning och överväganden och alternativa förslag fanns. Kriterier-
na för tröghet är uppfyllda. Det kan vara av intresse att redovisa vilken verk-
lighetsuppfattning som utgjorde bakgrund till ambitioner och åtgärder vid be-
slutet år 1913. Det kan ju ha varit så att den ekonomiska och sociala verklighe-
ten upplevdes som mer besvärande inför 1913 års beslut. 
 
Verklighetsuppfattning och ambitioner inför 1913 års beslut 
Riksdagsutskottet uttalade år 1905 ingen ny uppfattning om den ekonomiska 
och sociala verkligheten. Däremot erinrade utskottet om att pensionsfrågan 
stått på dagordningen i mer än tjugo år och att det var av synnerlig vikt att 
frågan fann en lycklig lösning. Utskottsutlåtandet röstades dock ned av första 
kammaren och därmed blev det inget positivt riksdagsbeslut.142  

                                              
140 Särskilda utskottet (No 2), 1898:2, s. 18 f och s. 24. 
141 Elmér (1960), s. 23 och Drangel (2002), s. 84. Elmérs karakteristik är en slagkraftig sammanfattning 
av den debatt som fördes vid denna tid även utanför riksdagen. Han anger ingen källhänvisning till sin 
karakteristik av argumenten, men jag har i princip identifierat de refererade argumenten i riksdagsde-
batten. Jag tror emellertid att han med sin karakteristik vill förmedla en bredare bild än den som fram-
kom vid riksdagsbehandlingen vid just det beslutstillfället. 
142 Elmér (1960), s. 27 refererar källor som påpekade att voteringen på grund av bristande närvaro inte 
motsvarade första kammarens egentliga ståndpunkt.  
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Det utskott som förberedde 1913 års beslut uttalade ingen verklighetsbeskriv-
ning. Man får gå till den utredning som förberedde beslutet för att finna en 
sådan. Även denna utredning tog fram ett omfattande faktaunderlag, som 
dock i första hand användes för att konstruera och kostnadsberäkna det före-
slagna pensionssystemet. Utredningen gjorde mycket omfattande egna under-
sökningar av den äldre befolkningens förhållanden. Av kommitténs brevväx-
ling med den ansvarige ministern framgår också att undersökningarna främst 
syftade till att bedöma kostnaderna för ett pensionssystem.143 Även om syftet 
med dessa undersökningar i första hand synes ha varit att konstruera ett pen-
sionssystem så gav de en tydlig bild av försörjningsproblemet för åldringar och 
invalider.144  
 
Det som utredningen själv framhöll som ny verklighetsbeskrivning (”ett ofta 
förbisedt förhållande”) var att underhållet av ålderstigna och orkeslösa perso-
ner i synnerligen stor utsträckning vilade på enskildas försörjningsplikt, i regel 
barnens. Detta påstående underbyggdes med kvantitativa uppgifter som visade 
att de flesta personer som fyllt 60 år och som helt saknade egen inkomst un-
derstöddes av enskilda. En minoritet försörjdes enbart av fattigvården. Kom-
mittén förutsatte att denna enskilda försörjning ombesörjdes av personer eller 
familjer med svag eller blygsam ekonomisk ställning. Utifrån den komplette-
rande verklighetsbeskrivningen formulerade kommittén ett av syftena med det 
föreslagna pensionssystemet, nämligen att fördela försörjningsbördan jämna-
re.145  
 
Det finns emellertid inga indikationer på att detta – tidigare förbisedda – för-
hållande skulle ha haft sådan betydelse att det förklarar tidpunkten för beslutet. 
Däremot kan det naturligtvis vara ett uttryck för att de sociala problemen vid 
den tiden betraktades på ett annat sätt än de gjorde 20 år tidigare och i den 
meningen hjälpte fram beslutet. Det var ju knappast en nyhet att åldringar och 
invalider försörjdes av sina anhöriga. Det stipulerades redan i 1800-talets fat-
tigvårdsförordningar.  
 
Ett allmänt intryck från hela denna beslutsprocess är att man inte ingående 
diskuterade skäl för statliga insatser. Informationsinhämtningen under arbetet 
med utredningarna var inte primärt inriktat på att skaffa mer kunskap för att 
bedöma om insatser behövdes utan för att kunna utforma sådana.  
 
 
 

                                              
143 Undersökningarnas omfattande grundmaterial – enkäter om levnadsförhållandena för varje enskild 
person som fyllt 60 år – finns alltfort arkiverade i kommitténs arkivmaterial på Riksarkivet (YK 20). 
Där finns också det brev som refereras till, daterat 9 mars 1910.  
144 Se exempelvis Ålderdomsförsäkringskommitténs betänkande (1912), s. 49 ff, där överväganden om 
pensionsålder och invaliditetsersättning sker mot bakgrund av statistiska uppgifter om försörjningssi-
tuationen för olika åldersgrupper. 
145 Ålderdomsförsäkringskommittén (1912), s. 45 ff. Det citerade uttrycket på s. 46. 
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Det ekonomiska utrymmet 
Kunde nationens ekonomi tåla att åldringar och invalider tillfördes resurser i 
den omfattning som de olika förslagen förutsatte? Kunde statsfinanserna tillåta 
att ett pensionssystem infördes? Svaret på de frågorna handlar i hög grad om 
värderingar och prioriteringar. Dessa frågor diskuterades inte särskilt ingående 
inför 1913 års beslut, även om det är uppenbart att de pensionsnivåer man 
stannade för tog utgångspunkt i vad som bedömdes vara statsfinansiellt möj-
ligt. Det går emellertid att göra sannolikt att det inte var ekonomiska restrik-
tioner som hindrade ett beslut före år 1913. Den reform som slutligen besluta-
des innebar nämligen ingen höjning av åldringars och invaliders standard.146 Ur 
samhällsekonomisk synpunkt skulle beslutet mycket väl ha kunnat fattas långt 
tidigare. Däremot krävde det föreslagna pensionssystemen att medel överför-
des till pensionärer via statsbudgeten. Det var ett statsfinansiellt problem.  
 
Ett kuriosum i sammanhanget är att det enda påtagliga och positiva beslut som 
fattades beträffande allmän ålderspension under 1800-talet var just tilldelning 
av anslag för ändamålet. I riksstaten för 1896 avsattes nämligen 1,4 milj. kr. till 
en blivande pensionsfond. Åtgärden hade sin bakgrund i beslutet om tullar 
och önskan att tilldela den då levande generationen pensionsförmåner från 
dessa tullinkomster.147 Vid beslutet om pensionsreformen år 1913 beräknades 
fonden uppgå till 36 milj. kr.148, vilket kan jämföras med att de statliga årliga 
utgifterna för pensionsutbetalningar under de första fem åren uppgick till stor-
leksordningen 5 à 10 milj. kr. Riksdagen hade sålunda redan reserverat ett icke 
oväsentligt statsfinansiellt utrymme.  
 
I det här sammanhanget bör skiljas mellan avgifts- och tilläggspension. Den 
förra var en form av tvångssparande och ersättningsnivåerna bestämdes av 
inbetalade avgifter (ett fonderat system eller premiereservsystem). Efter 50 års 
avgiftsinbetalning så uppgick de årliga avgiftspensionerna till ett belopp på 
mellan 45 och 195 kr/år. För kvinnor handlade det om lägre belopp.149 Den 
lägre summan visar pensionsbeloppet för en man som under 50 år betalat in 
pensionsavgift enligt lägsta inkomstklassen, det vill säga en årlig förtjänst på 
mindre än 500 kr. Det högre pensionsbeloppet skulle enligt propositionen utgå 
till den man som under 50 år betalat in högsta avgift, vilken betydde en årlig 

                                              
146 Prop. 1913:126, s. 25 f där det framgår att det allmännas bidrag till reformen skulle motsvara det 
bidrag som utgick från den enskilda och offentliga fattigvården. Det var sålunda inte fråga om att föra 
mer pengar till de gamlas och orkeslösas underhåll. Kommitténs ordförande uttalade också att det inte 
var fråga om att höja de arbetsoförmögnas standard, blott att omfördela betalningsansvaret. Se Elmér 
(1960), s. 43.  
147 Förhållandet noteras vid riksdagsbehandlingen av pensionsfrågan 1895. Se exv Särskilda utskottet 
(No 2), 1895:2, s. 55. För en närmare beskrivning av bakgrunden, som bland annat innefattade kung-
ens personliga engagemang, se Englund (1976), s. 36 ff. 
148 Prop. 1913:176, s. 4. 
149 En av stridsfrågorna var just skillnaderna i ersättning till kvinnor och män. Slutresultatet blev lägre 
ersättning till kvinnor. I det följande redovisas i första hand beloppen för män, vilket speglar behand-
lingen under denna process. Se exv Prop 1913:126, s. 92. För en fyllig genomgång av genusfrågorna se 
Abukhanfusa (1987), särskilt s. 28 ff. Frågan om mäns och kvinnors pension behandlas också av 
Elmér ( 1960), s. 46 f. 
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förtjänst på mer än 1200 kr.150  Efter 50 år kunde således en välbetald arbetsta-
gare nå upp till en årlig avgiftspension på nästan 200 kr.  
 
Pensionstillägget utgjorde 150 kr/år för män och 140 kr/år för kvinnor och 
utgick till alla som var oförmögna till arbete och saknade eller hade låg in-
komst, det vill säga en selektiv tilldelning. Vid en inkomst av 300 kr/år och 
däröver utgick inget pensionstillägg. Tillägget var en förutsättning för att pen-
sionerna skulle nå en rimlig nivå, särskilt för den vid beslutstillfället levande 
generationen. Tillskottet var också ”det allmännas bidrag” till finansieringen av 
det nya pensionssystemet och därmed ett statsfinansiellt problem. De nämnda 
beloppen kan jämföras med de ersättningar som den kommunala fattigvården 
stod för. Ålderdomsförsäkringskommitténs undersökningar visade att lands-
bygdskommunerna i genomsnitt hade kostnader på 164 kr/år för ogift man. 
För städerna var motsvarande kostnad 277 kr/år.151 En ogift man, med in-
komst över 1200 kr/år skulle således först efter flera årtiondens avgiftsinbetal-
ning komma upp till en pensionsnivå som något översteg fattigvården på 
landsbygden.152  
 
Även om man betraktar systemets ekonomiska anspråk på samhällsekonomin 
flera årtionden framåt så är det svårt att hävda att det var en reform som tog i 
anspråk något ökat samhällsekonomiskt utrymme eller inom överskådlig tid 
intecknade något sådant. Det var ju som tidigare nämnts också utgångspunk-
ten när reformens finansiering beräknades och ovanstående jämförelse av 
förmånsnivåer bekräftar den bilden. Ur samhällsekonomisk synpunkt kunde 
reformen mycket väl ha genomförts tidigare.153  
 
Det vore fel att undervärdera de svårigheter som överföring av finansierings-
ansvaret till staten innebar och de anspråken på statsfinanserna den föränd-
ringen ställde. Men det problemet var större år 1913, när beslut fattades, än 
vad det hade varit med det förslag som var aktuellt år 1898. I samband med 
beslutet år 1913 redovisades en kalkyl över de statsfinansiella konsekvenserna 
av pensionsbeslutet 20 år framåt. Problemet var att täcka statsutgifter för pen-
sioner som 1915 skulle uppgå till ca 2,7 milj. kr (exklusive administrations-
kostnader), men som skulle öka till 28,5 milj. kr år 1933.154  
 

                                              
150 Prop. 1913:126, s. 66. 
151 Ålderdomsförsäkringskommittén (1912), del II s. 76. Där anges inte för vilket år dessa uppgifter 
gäller, men sannolikt avses 1907 eller 1908.  
152 För fullständighetens skull bör också nämnas att pensionstillägget skulle höjas med någon procent 
av inbetalda avgifter. 
153 Även om pensionstillägget var en fråga om en selektiv tilldelning kan självfallet inte uteslutas att 
prövningen av frågor om pensionstillskott genom det schablonmässiga förfarandet kunde bli mer 
generös än motsvarande prövning inom fattigvården. Den ”värdigare formen av ersättning” skulle 
således kunna betinga en kostnad. Det skulle i så fall tala för att ett pensionssystem blev mera utgifts-
krävande än motsvarande stöd via fattigvården. Jag bortser från det nämnda förhållandet bland annat 
på grund av att jag inte kunnat finna att den eventuella utgiftseffekten spelade någon roll vid beslutet 
år 1913.  
154 Särskilda utskottet 1913:3, s. 5f. (Tre fjärdedelar av de i tabellen på s. 6 angivna 38 milj. kr.) 
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Det förslag till pensionssystem som röstades ned år 1898 förutsatte en årlig 
statlig finansiering i början på ca 2,9 milj. kr. som sedan skulle stiga till 4 milj. 
kr. efter 20 år.155 Det är rimligt att hävda att 3 - 4 milj. kr var finansieringsbart 
med 1898 år förutsättningar156 om 3-29 milj. kr var möjligt att finansiera utifrån 
1913 års förutsättningar. Denna slutsats styrks av följande resonemang.  
 
Det finns anledning att tro att det inte primärt var det första årets utgifter som 
bekymrade riksdagen. Som tidigare nämnts avsatte 1895 års riksdag 1,4 milj. 
kr. till arbetarförsäkringsfonden för pensionsändamål. Man kan mycket väl 
tänka sig att riksdagen år 1898 skulle ha kunnat införa ett system med över-
gångsbestämmelser som inledningsvis hållit statsutgifterna inom ramen för 
avsatta medel. Det vill säga man skulle ha kunnat introducera ett pensionssy-
stem utan inledande extra belastning på statsbudgeten. Det var därför snarare 
de långsiktiga konsekvenserna av beslutet som väckte oro.  
 
De långsiktiga anspråken, som måste ha upplevts vid beslutstillfällena, kan 
illustreras med följande siffror. År 1913 fastställde riksdagen för nästkomman-
de år en statlig budget på ca 215 milj. kr. Det beslut man fattade om pensions-
system beräknades medföra ökade statsutgifter om 28,5 milj. kr. 20 år senare. 
Om man direkt skulle ha nått den utgiftsnivå som förutsågs tjugo år senare, så 
skulle statsutgifterna år 1914 behövt öka med drygt 13 %.157 Det utskottsför-
slag som röstades ned år 1898 skulle ha krävt en på samma sätt beräknad ut-
giftsökning på drygt 3 %, eftersom statsutgifterna det året fastställdes till 123,4 
milj. kr. för nästföljande år.158 De långsiktiga statsfinansiella bindningar som 
1913 års beslut kunde upplevas innebära var således klart större än de som ett 
beslut år 1898 skulle ha gett upphov till.  
 
Det vill säga, ett positivt beslut till aktuellt förslag borde ha varit lättare att 
fatta år 1898 än år 1913 om statsfinanserna hade varit styrande för beslutsfat-
tandet. Det här sättet att försöka kvantifiera upplevelsen av ett statsfinansiellt 

                                              
155 Särskilda utskottet (No 2), 1898:2, s. 43.  
156 Ett i detta sammanhang pikant yttrande i riksdagsdebatten år 1898 stod en Hr Bergmark för. Han 
var visserligen emot det lagda regeringsförslaget men pekade likväl på skatt på tobak  och öl som 
finansieringsmöjligheter. Med ett räkneexempel visade han att en skatt på öl med ett öre per halvbutelj 
skulle inbringa ca 3,8 milj kr/år. Dessutom tillade han att man kan fråga sig om det finns något behag-
ligare sätt att pensionera sig på gamla dagar än att i ungdomen dricka ett glas öl. AK 1898:34, s. 28. 
Inlägget är särskilt roande mot bakgrund av att 15 år senare skulle skatt på tobak vara en diskuterad 
finansieringskälla. Prop 1913:176, s. 14 f. 
157 Det vill säga: 28,5x100/215. Elmér (1960), s. 52 har använt samma relationstal för att jämföra med 
den faktiska statsfinansiella belastningen som folkpensionerna utgjorde när han avslutade sin avhand-
ling (år 1959). Han kommer dock till att 1914 års statsutgifter skulle behöva öka med 15 %. Jag har 
inte lyckats utröna orsakerna till de skilda beräkningsresultaten, eftersom våra uppgifter i övrigt är 
identiska. Men skillnaden saknar betydelse i detta sammanhang.  
158 Statsutgifterna för respektive år finns angivna i Riksstaterna för respektive år. Bihang till riksdags-
protokollet 1898. 10:e saml 1:a avd. 2:a band  samt Bihang till riksdagsprotokollet 1913. 15:e saml. 2:a 
häftet. Jag har använt utgifterna för de olika huvudtitlarna + räntekostnaderna för statsskulden + 
riksdags- och revisionskostnader. (De senare utgifterna kallades fram till 1911 för utgifter ”Att utgå 
från riksgäldskontoret” och särredovisades också i riksstaten för år 1914). Utgifter för kapitalökning 
har inte tagits med. För redovisning av statsbudgetens utveckling se exempelvis SOU 1952:45.  
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åtagande kan naturligtvis diskuteras. Jag skall återkomma till den frågan.159 Här 
handlar det emellertid om så tydligt utslag att jag vågar påstå att det inte var 
statsfinansiella restriktioner som hindrade ett positivt beslut år 1898. Detta 
hävdades inte heller som skäl för avslag vid de båda beslutstillfällena, även om 
någon talare uttryckte oro för framtida expansion om ett blygsamt system in-
fördes.160 Den oro beträffande de ekonomiska aspekterna, som främst kom till 
uttryck vid beslutstillfällena var det inflytande som den föreslagna fondupp-
byggnaden skulle få på samhällsekonomin.161 Den oron hade dock mindre med 
den sociala frågan att göra. Den sammanhängde med upplevd risk för ökat 
statligt engagemang på kapitalmarknaden.  
 
Riksdagen ställdes således inför verkliga och påtagliga sociala problem, som 
den erkände sitt ansvar för.  Det förefaller uppenbart att det inte var den reala 
ekonomin som hindrade beslut tidigare. Trögheten kan inte heller förklaras 
med statsfinansiella restriktioner. Om inte skälen till beslutströgheten fanns i 
den materiella eller finansiella sfären återstår att söka dessa i den mentala.  
 
Vilken tankestruktur styrde beslutsfattandet?  
Jag skall försöka visa att det fanns en styrande tankestruktur – en dold hand-
lingsregel – inom socialförsäkringsområdet som fram till år 1913 stipulerade 
följande.  
Staten skulle inte  
− ta preciserad ställning till enskilda medborgares sociala behov  
− göra insatser direkt mot enskilda medborgare när det gällde att tillgodose sådana behov.  
Handlingsregeln hade sålunda två moment. Det ena var att undvika att ta pre-
ciserad ställning till enskilda medborgares sociala behov. Om staten hade en 
uppfattning om dessa hade den därmed också indikerat ett ansvar för att dessa 
behov tillgodosågs antingen av staten själv eller av någon annan. Det andra 
momentet var just att staten inte själv skulle engagera sig med insatser direkt 
mot enskilda medborgare. Det gällde således att se till att sådana insatser, i den 
mån sociala behov skulle tillgodoses, genomfördes av kommuner eller andra, 
privata organisationer.  
 
Det finns därför ett visst samband mellan regelns båda moment, men båda 
måste inte nödvändigtvis efterlevas samtidigt. Staten kunde sålunda bryta mot 
det första momentet och fastställa ett visst behov, men hålla fast vid det andra 
momentet genom att se till att någon annan tillgodosåg behovet. Som kommer 
att framgå av det följande var riksdagen tvungen att bryta mot båda momenten 
för att kunna införa ett pensionssystem. Det förhållandet skapade trögheten.  
                                              
159 Jag kommer att använda denna teknik för att jämföra olika pensionsbeslut under 1900-talet. De 
jämförelserna redovisas i ett särskilt appendix. 
160 1895 års riksdag beställde ett nytt förslag med någon inskränkning av de ingående beloppen och 
avgifterna. Det skedde bland annat mot bakgrund av de ökade kostnader som skulle bli följden av 
utskottets egna ändringsförslag. Särskilda utskottet (No 2), 1895:2, s. 53. Vidare fanns enstaka talare 
som åberopade ekonomiska skäl för avslag. Se exempelvis FK 1898:29, s. 28 och AK 1898:34, s. 33. I 
det senare uttalandet finns oro för att ett begränsat pensionssystem skulle utökas till nya grupper.  
161 Se Särskilda utskottet (No 2), 1895:2, s. 46 ff. och Särskilda utskottet (No 2), 1898:2, s. 44 ff. 
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Bakgrund i existerande institutionella förhållandena  
Hypoteserna förutsatte att handlingsregeln skall kunna härledas till den etable-
rade institutionella ordningen. Under 1800-talet hade statens ansvar för med-
borgarnas sociala situation tagit sig uttryck i att tredje part – kommuner, sock-
nar och städer – ålagts att sköta dessa frågor. Fattigvårdsförordningarna inne-
höll en allmänt hållen ambition vad gäller stödet till de fattiga. De hade enligt 
riksdagsbeslut rätt till ”nödtorftig” fattigvård om de på grund av vissa angivna 
skäl – exempelvis ålderdom eller kropps- och sinnessjukdom – var oförmögna 
att försörja sig själva och inte hade någon annan som lämnade hjälp.162  Riks-
dagen preciserade således inga standardnivåer, utan det handlade om nödtorf-
tig vård som kommunerna skulle svara för.163 I övrigt handlade 1871 års fattig-
vårdsförordning om hur fattigvården skulle organiseras och vilka regler som 
gällde för olika aktörer. Staten föreskrev sålunda försörjningsansvar för anhö-
riga och husbönder samt angav ansvar, befogenheter och arbetsordning för 
fattigvårdssamhället och fattigvårdsstyrelsen.164  Det bör nämnas att fattig-
vårdsförordningen innehöll en möjlighet att överklaga beslut som fattades på 
kommunal nivå om det ”ej i laga ordning tillkommit”.165 Rätten att överklaga 
avsåg således beslutsordningen, inte förmånsnivåerna. Motviljan mot att preci-
sera nivåer och göra insatser direkt mot medborgarna i sociala frågor är således 
väl förenlig med 1800-talets institutionella förhållanden. 
 
Beslutsmönster och beslutsmotiveringar 
Som diskuterades i det förra kapitlet gäller det att finna det mönster som ger 
logik och sammanhang åt beslut och motiveringar. Ett identifierat mönster 
skall sedan kunna tolkas som en handlingsregel.  Det mest utmärkande för 
beslutsmönstret under denna förändringsprocess första del är att riksdagen 
säger nej till de förslag som innehåller preciserade pensionsförmåner åt med-
borgarna.  
 
Den första arbetarförsäkringskommittén lämnade detaljerade förslag i det av-
seendet.166 Betänkandet ledde inte ens till proposition till riksdagen, vilket en-
ligt Elmér grundades på en bedömning att förslaget inte skulle godtas av riks-
dagen. Betänkandet fick negativ remisskritik och riksdagen hade just avslagit 
propositioner om olycksfallsförsäkring vid två tillfällen.167 Tidigare har jag re-
dogjort för riksdagens avslag på de propositioner om pensionsförsäkring som 
                                              
162 SFS 1871:33, § 1. Formuleringarna i 1847 års förordning är också allmänt hållna. Se SFS 1847:23, 
§1. 
163 Begreppet nödtorftig kan mycket väl ha haft en precis lokal innebörd i en ekonomi som inte präg-
lades av ekonomisk tillväxt och där stödet inte utgick i pengar. Men ett nationellt pensionssystem 
krävde en precisering i kronor av vilka förmåner som skulle utgå. Och sådan precisering var ett främ-
mande beslut för staten.      
164 SFS 1871:33, §§ 3 och 4. 
165 SFS 1871:33, § 46, mom 3. 
166 Arbetareförsäkringskomiténs betänkande. I. Utlåtande och förslag. 3 Ålderdomsförsäkring. (1889), 
se lagförslag, s. 11 ff. Majoritetens förslag innebar pension för alla medborgare från 60 års ålder  med 
72 kr om året. Se Elmér (1960), s. 19 
167 Elmér (1960), s. 20 f. 
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presenterades för 1895 och 1898 års riksdagar. I dessa fanns också förslag om 
preciserade förmåner till medborgarna.  
 
I beslutsmönstret ingick emellertid också att riksdagen inte bara avvisade utan 
även antog förslag om sociala insatser. Sålunda beslutade riksdagen redan år 
1891 om en lag om sjukkassor. I lagen angavs villkoren för registrering av 
sjukkassor och den hade i likhet med fattigvårdsförordningarna karaktären av 
ordningsföreskrift och angav reglerna för registrerade sjukkassor såsom minsta 
antalet medlemmar, styrelsens ansvar, hur registreringen skulle gå till och så 
vidare.168 Lagen var ett resultat av den förändringsprocess som pågick under 
denna period och den byggde på ett förslag från Arbetarförsäkringskommit-
tén. Men lagen hade strukturellt samma uppbyggnad som fattigvårdsförord-
ningen. Den innehöll nämligen regler för hur någon annan, i det här fallet fri-
villiga försäkringskassor, skulle lösa sociala problem. Staten engagerade sig inte 
i en direkt relation till medborgarna.  
 
Riksdagen markerade också att den inte ville ta preciserad ställning till med-
borgarnas förmåner. Regeringen hade nämligen föreslagit en förmånsbestäm-
melse i lagen. Den var i och för sig restriktiv till sin karaktär, eftersom den 
stipulerade att högst 200 kr. skulle utgå till begravningshjälp. Denna bestäm-
melse togs bort av riksdagen med hänvisning till att inga andra materiella be-
stämmelser ingick. Dessutom ansåg riksdagen att beloppets syntes alltför högt 
och pekade på svårigheten att fastställa belopp för skilda orter.169  
 
Vi ser här exempel på hur riksdagen värjde sig mot ett beslut som skulle ha 
inneburit att den tagit preciserad ställning till enskilda medborgares förmåner, 
även i det fall då det inte förutsattes att staten själv skulle ha gjort insatsen 
ifråga. Även i övrigt betonade riksdagen i sitt ställningstagande att registreran-
de myndighet inte materiellt skulle pröva sjukkassornas stadgar, utan endast 
avgöra om stadgarna överensstämde med lagen.170 Statliga myndigheter skulle 
således inte lägga sig i förmånsfrågor utan inskränka sin aktivitet till ordnings-
frågor.  
 
Peter Johansson har ett något annat perspektiv på beslutet år 1891. Hans ut-
gångspunkt är att 1891 års beslut och den institutionella ordning som då in-
fördes blev styrande för kommande beslut. Johansson nämner inte att det 
styrande beslutet år 1891 också kunde ha styrts av en tankestruktur fotad i 
rådande institutionell ordning, det vill säga fattigvårdsordningen och dess 
strukturella uppbyggnad. Johansson tar istället fasta på en allmän önskan till 
frivillighet – baserad på de frivilliga organisationernas utbredning – som för-
klaring till den utformning som 1891 års beslut fick.171 Johansson framställning 

                                              
168 Rskr 1891:84, s. 15 ff. 
169 Rskr 1891:84, s. 14. 
170 Rskr 1891:84, s. 14 f. 
171 Johansson (2003), s. 89. 

 72



strider emellertid inte mot mitt synsätt och det kan röra sig om två komplette-
rande förklaringar till 1891 års beslut.  
 
Ett annat exempel på att riksdagen värjde sig mot det direkta engagemanget är 
att den ville att statsstödet till registrerade sjukkassor skulle benämnas förvalt-
ningsstöd och inte statsunderstöd. Riksdagens motivering var att kassorna 
genom registreringen skulle få ökade kostnader och det var just den omstän-
digheten som motiverade statligt stöd. Det beslutet kan tolkas som att riksda-
gen ville undvika att staten sammankopplades med de sociala frågornas mate-
riella bedömning och att riksdagen ville inskränka statens roll till ”ordnings-
mannens”. Det förefaller emellertid inte ha funnits några principiella invänd-
ningar mot ekonomiskt stöd till sociala ändamål. Riksdagen var till och med 
generösare med förvaltningsstöd än vad regeringens förslag skulle ha innebu-
rit.172 Det viktigaste syntes vara att staten inte behövde ta ställning beträffande 
medborgarnas förmåner.  
 
Handlingsregeln började uppenbarligen brytas ned efter sekelskiftet.173 Då 
riksdagen år 1901 beslutade om lag angående ersättning till följd av olycksfall i 
arbetet tog den nämligen också ställning till de olycksdrabbades sociala situa-
tion och preciserade vilka förmåner som skulle utgå. Det är, efter vad jag kun-
nat finna, första gången som riksdagen i sådant här sammanhang preciserade 
förmåner till enskilda medborgare.174  
 
En av anledningarna till att riksdagen vid det tillfället kunde ställa sig bakom 
lagen var att regeringen modifierat arbetsgivarnas ansvar och lagt ansvar även 
på arbetarna i form av väntetid. Därmed fick arbetarna själva vidkännas följ-
derna av olycksfall. Vidare innehöll det då accepterade förslaget en möjlighet 
för arbetsgivarna att genom en billig försäkring göra denna ansvarsplikt relativt 
lätt att bära. Det senare innebar bland annat att staten stod för den då inrättade 
riksförsäkringsanstaltens förvaltningskostnader.175  
 
Beslutet som blev följden av denna riksdagsprövning har betecknats som det 
sämsta ersättningssystemet bland jämförbara länder.176 En olycksdrabbad arbe-
tare fick sålunda vänta under en karenstid på 60 dagar innan han fick en er-

                                              
172 Rskr 1891:85, s. 21 f. Däremot avvisades förlaget om att inrätta en riksförsäkringsanstalt, vilket 
möjligtvis skulle kunna ses som ett utslag av en tankestruktur som inte ville inrätta organisationer som 
kunde leda till fördjupat statligt engagemang. Det är emellertid en tolkning som inte är självklar. Det 
beslutet kan också ses som en praktisk bedömning av frågan vem som var mest lämplig att utföra de 
aktuella uppgifterna. 
173 Då fokuserar jag på riksdagen, som före parlamentarismens genombrott var den verklige beslutsfat-
taren i sådana här frågor. Dock hade regeringen lagt flera förslag, som skulle ha inneburit nedbrytning 
av tankestrukturen om de förverkligats.  
174 Vid denna tid tog riksdagen i flera fall ställning till enskildas förmåner, exempelvis löner och pen-
sioner till statsanställda. Men det är inte den typen av beslut som här avses, utan det fall att riksdagen 
från sociala utgångspunkter fattar principiellt beslut om preciserade förmåner som skall utgå till med-
borgarna.  
175 Särskilda utskottet (N:o 3) 1901:5, ss. 19-21. 
176 Edebalk (1996), s. 86. 
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sättning på en krona per dag. Vid bestående förlust av arbetsförmågan utgick 
ersättning med 300 kr. per år. Icke desto mindre hade riksdagen vid detta till-
fälle preciserat vilka förmåner som skulle utgå. Beslutet hade uppenbarligen 
underlättats av den blygsamma omfattningen och sannolikt också av det för-
hållandet att staten inte behövde svara för insatserna mot medborgarna. Ar-
betsgivarna skulle ta det ansvaret. Staten höll sig i det avseendet i bakgrunden, 
men tog på sig rollen som något slags administratör, vilket måste ses som en 
viss urholkning även av handlingsregelns andra moment. Arbetsgivarna kunde 
friköpa sig från ansvar genom försäkring i riksförsäkringsanstalten.177  
 
År 1910 beslutade riksdagen om en ny sjukkasselag. Den tidigare nämnda re-
striktiva inställningen till att reglera verksamheten hos sjukkassorna hade nu 
fått vika. Nu fastställde riksdagen exempelvis en övre gräns för stöd till be-
gravningskostnader.178 Riksdagen gjorde vid detta tillfälle också en bedömning 
av kassornas verksamhet och beslutade att statsbidrag skulle främja önskvärt 
beteende. Exempelvis beslutade riksdagen om att statsstöd till läkarvård skulle 
utgå, vilket grundades på uppfattningen att de sjuka snabbare skulle återvinna 
hälsa om de gavs läkarvård och läkemedel.179 I det här fallet innebar det dock 
inte att någon precis förmånsnivå angavs. Det handlade mer om en styrning av 
sjukkasseverksamheten i viss riktning, vilket bröt mot det tidigare mönstret att 
staten inte befattade sig med verksamhetens inriktning.  
 
Allmän syn på statens uppgifter  
Historikern Svenbjörn Kilander har analyserat statens roll och ideologisk för-
ändring från 1850 till 1910. Han intresse är framför allt knutet till de trögrörli-
ga tankesystem som besjälar olika samhällstyper.180 Kilanders avhandling är ett 
gott stöd för och kastar ytterligare ljus över min tes att det politiska beslutsfat-
tandet under denna tid styrdes av handlingsregeln att staten inte skulle ta pre-
ciserad ställning till enskilda medborgares sociala behov och upprätta direkt 
relation till dem i det avseendet. Det var i första hand en uppgift för den icke-
statliga sektorn.  
 
Kilander diskuterar bland annat kommunernas relation till staten och blottläg-
ger två kommunideologier. Den ena hör till 1850- och 1860-talen och den 
andra till 1900-talets första decennier. I den förra hade kommunen en plats i 
samhällets enskilda sfär. I den senare hade den inställningen försvagats och 
kommunerna började betraktas som en del av den allmänna sfären.181 Den 
senare sfären – den allmänna – är föremål för statens ansvar. Skulle staten vid 
mitten av 1800-talet agera i den enskilda sfären krävdes, enligt Kilander, att det 
sociala problemet definierades i rättsliga termer.182 Fattigvårdsförordningarna 

                                              
177 Rskr 1901:71, s. 4 f, §4 och s. 7, §10. 
178 Rskr 1910:156, s. 4 f. 
179 Rskr 1910:157. s. 49. Prop 1910:202, s. 17. 
180 Kilander (1991), s. 14. 
181 Kilander (1991), s. 64 f. 
182 Kilander (1991), s. 119 ff. 
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kunde således ses som statens rättvisa reglering av förhållandena mellan olika 
delar inom den enskilda sfären.  
 
Staten fick under 1800-talets senare år och 1900-talets början alltmer rollen av 
medlare och problemlösare. De tankestrukturer Kilander diskuterar kopplar 
han till den klassiska industrikapitalismen, respektive den organiserade kapita-
lismen, vilket är en indelning av kapitalismens utveckling i olika faser.183  Den 
första av de här aktuella faserna omfattar perioden 1840-1890 och den andra 
1890-1930.  
 
Enligt Kilander var 1880-talets tulldebatter en brytningstid. Han menar att 
tankesättet att tullar var ett stöd till en del av samhället för att nå till ”det helas 
bästa” överfördes på det sociala området. Det handlade nu om samhällshelhe-
ten. Det blev under början av 1900-talet möjligt att göra de sociala förhållan-
dena till föremål för statlig intervention, utan att gå en juridisk ”omväg”.184  
 
Kilanders framställning har mött flera invändningar. Sålunda invänder histori-
kern Torbjörn Nilsson, i en avhandling om första kammaren, staten och mo-
derniseringen under perioden 1867-1886, att den strikta åtskillnad som Kilan-
der gör mellan en enskild och en allmän sfär blir missvisande. Nilsson anser att 
modellen om kapitalismens utveckling ger en skev bild av periodens ideologis-
ka uppfattningar och politiska verkligheter. Nilsson finner att inslag från de 
olika faserna blandas åtminstone under den period han undersökt.185 Det bör 
framhållas att Nilsson inte studerat första kammarens behandling av sociala 
frågor. Historikern Nils Edling anknyter återkommande till Kilander i sin ana-
lys av egnahemsfrågan i svensk politik under seklets början. Han är också all-
mänt kritisk mot Kilanders förklaringsmodell men menar samtidigt att Kilan-
ders resonemang äger relevans för socialpolitiken.186

 
Anders Berge vänder sig också mot den skarpa gräns som Kilander sätter upp 
mellan allmän och privat sfär. Berge hänvisar till riksdagsuttalanden där det 
fastslogs att fattigvården var ett gemensamt åliggande för samhället i sin helhet 
eller staten. Att fattigvården likväl inte direkt bekostades av staten motiverades 
med att det inte skulle vara möjligt att förebygga missbruk vid en sådan ord-
ning. Fattigvårdskostnaderna skulle stegras till oerhörda belopp. Berge menar 
därför att staten tog ansvar för fattigvården men av praktiska skäl delegerade 
ansvaret till kommunerna, vilket han menar att Kilander bortser ifrån.187  
 
Huruvida föreställningen om statens uppgifter kan härledas till en allmän syn 
på statens relation till kapitalismens olika utvecklingsfaser, vilket Nilsson ifrå-
gasätter, behöver jag inte ta ställning till. Nilsson har vidare, till skillnad mot 

                                              
183 Kilander (1991), s. 212. 
184 Kilander (1991), s. 219 ff. Det citerade uttrycket på s. 224. 
185 Nilsson (1994), s. 273-274. 
186 Edling (1996), s. 22. 
187 Berge (1995), s. 76 f.  

 75



Edling och Berge, inte behandlat den sociala frågan. Berges invändningar krä-
ver djupare analys.  
 
Det är en riktig iakttagelse som Berge gör att riksdagen i sin skrivelse till reger-
ingen år 1841 mycket tydligt uttalar sig på det sätt som Berge anger. Frågan 
om statens ansvar diskuterades på detta sätt också i den utredning som före-
gick beslutet.188  Det är möjligt att jag övertolkar Berges term delegering, men 
Berge är mycket klar med att fattigvården var en statlig verksamhet, som staten 
uppdrog till socknar och städer att sköta.189 Om staten redan i mitten av 1800-
talet tog sådant direkt ansvar för de sociala frågorna och fattigvården därmed 
blev en statlig verksamhet och om det kommunala ansvaret var en fråga om 
statlig delegering av praktiska skäl, så skulle 1900-talets första decennier inte 
vara en genombrottsperiod vad gäller statlig välfärdspolitik. Och de beslut som 
fattades under det tidiga 1900-talet skulle inte heller ha inneburit en förändring 
av den institutionella grundstrukturen, vilket är min utgångspunkt. Med de 
förutsättningarna blir beslutet år 1913 heller inte den brytpunkt jag förutsatt. 
Skälet till att staten inte redan i mitten av 1800-talet aktivt bedrev någon väl-
färdspolitik skulle då vara ren praktiska inte sammanhänga med något etable-
rad tankestruktur om vad staten skulle göra. Jag anser emellertid inte att man 
kan tolka det riksdagsuttalande som Berge hänvisar till på det sättet.  
 
För det första medförde inte det uttalande som Berge hänvisar till någon kon-
kret åtgärd. Visst uttalade riksdagen att fattigvården var ett åliggande för sam-
hället i sin helhet, eller staten. Ständernas slutsats blev dock att fattigvården i 
allmänhet skulle ”... på sätt hittills skett, besörjas af socknarne och städer-
ne..”.190 Således ingen förändring. Fattigvården förblev en kommunal angelä-
genhet. Jag har i författningen inte kunnat finna något uttryck för att det var 
en statlig angelägenhet som det uppdrogs åt socknar och städer att sköta.  
 
Det förhållandet att staten meddelade regler för fattigvårdens bedrivande kan 
inte tolkas som att staten tog ansvaret för densamma. Staten tog naturligtvis 
något slags indirekt ansvar genom besluten om fattigvårdsförordningarna. Men 
kan man därmed säga att fattigvården blev ett statligt ansvar på sätt som Berge 
hävdar? Ett intressant men något djärvt tankeexperiment i avsikt att förstå det 
synsätt som Kilander gör sig till tolk för är att jämföra statens ansvar för 
kommunernas verksamhet avseende fattigvård under 1800-talets senare hälft 

                                              
188 Betänkande om fattigvården i riket (1839), s. 67 f. samt Lag- samt Allm. Besv.- och Ekon.-
Utskottens Betänkande 1840:5, s 2 f. och s. 7. 
189 Berge (1995), s. 76 
190 Rskr 1841:401, s. 988. Det bör också påpekas att utredningen i och för sig är mycket tydlig när den 
uttalar att ”Fattigvården är däremot [till skillnad mot ersättning i form av lön… min förklaring] ett 
statens åliggande”. Se Betänkande om fattigvården i riket (1839), s. 67.   Däremot kan man hos det 
beredande utskottet finna en mera avvisande hållning till detta uttalande. Utskottet nämner mera i 
förbigående principen om statligt ansvar men övergår sedan till de praktiska invändningarna och 
konstaterar att dessa utgör ”oöfvervinnerliga hinder för Statens omedelbara öfvertagande av Fattig-
vårds-bestyren.” Se Lag- samt Allm. Besv.- och Ekon.-Utskottens Betänkande 1840:5, s. 7. Däremot 
är riksdagsskrivelsen som Berge korrekt refererar tydlig med principen om statens ansvar. Socknarnas 
åtgärder ses som ett resultat av en fördelning av statens åliggande. 
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med statens ansvar för privata företag i en modern marknadsekonomi. Staten 
sätter i en sådan ekonomi bestämda ramar för företags agerande och har i be-
tydande utsträckning tilldelat dem uppgifter, som de är tvingade att utföra 
(miljö- och konsumenthänsyn, relationer till arbetstagare, redovisningsskyldig-
het, osv.). Staten kan till och med bidra med finansiering av vissa åtgärder. 
Dock kan sådana statliga åtgärder inte karakteriseras som delegering av statligt 
ansvar till privata företag. Av samma skäl är det knappast rimligt att påstå att 
ett statligt ansvar för den kommunala fattigvården under 1800-talet delegera-
des till kommunerna på grund av att staten meddelade vissa regler för hur 
kommunerna skulle handha den. 
 
Frågan måste också analyseras utifrån begreppen ansvar och delegering. I en 
genomgång av utvecklingen av förhållandet mellan stat och kommun sedan 
mitten av 1800-talet konstaterar Fritz Kaijser att kommunernas ställning som 
lokalt samhällsorgan med statsdelegerade uppgifter blev allt tydligare först 
under 1900-talet.191 En fattigvårdskommitté från 1915 diskuterade dessa förhål-
landen och konstaterade att det vore ett missgrepp om staten övertog handha-
vandet av fattigvården.192  
 
Man kan rentav uppfatta Berges invändning mot Kilander som ett stöd för 
min tes. Om riksdagen samtidigt med sitt beslut om mycket allmänt hållna 
kriterier för att erhålla fattigvård också skulle ha utlovat fullt statsbidrag till 
socknarnas kostnader härför, så skulle en mycket egendomlig situation ha upp-
stått. Socknarna skulle ju ha fått något slags fri dragningsrätt på statsverkets 
konto, vilket var vad riksdagen befarade år 1841. Om staten verkligen hade 
velat ta ansvar för fattigvården, hade ett mera rimligt sätt varit att staten nog-
grant stipulerat under vilka villkor som stöd skulle utgå till fattiga och sedan 
gjort just den fattigvård som rymdes inom det stipulerade stödet statsbidrags-
berättigad, helt eller delvis.193  Tanken att riksdagen på det sättet skulle ha pre-
ciserat förmåner till medborgarna var främmande för den tidens beslutsfattare 
enligt den handlingsregel jag menar styrde beslutsfattandet ända in på 1900-
talet.  
 
Det kan slutligen finnas skäl att återgå till den ursprungliga frågeställningen. 
Varför behövde staten 29 år för att komma fram till beslut om ett statligt pen-
sionssystem, när behovet erkändes och ekonomin inte hindrade en lösning? 

                                              
191 Kaijser (1965), s. 215 
192 Fattigvårdslagskommittén (1915), II Fattigvårdslagstiftningen, s.53 f. Kommittén tar utgångspunkt i 
1839 års kommitté, men för sedan ett resonemang om att staten har överlämnat till medborgarna 
själva eller sammanslutningar av medborgare att sköta statsfunktioner. Vad gäller fattigvården blir 
slutsatsen att statens verksamhet inskränks till att vara stödjande och kontrollerande, ej direkt fattig-
vårdsgivande. 
193 SOU 1950:11, s. 314, förslog statsbidrag till socialhjälpen. Bidragen utformades så att kommunen 
fick en viss andel av sina kostnader ersatta. Den ersatta andelen var dock relativt låg med hänsyn till 
“den större rörelsefrihet” som kommunerna hade beträffande socialhjälpen. Med avseende på diskus-
sionen om relationen mellan stat och kommun konstaterade den kommittén att systemet med statsbi-
drag skulle leda till att socialhjälpen, till skillnad från fattigvården, blev icke en kommunal utan en 
blandad statlig och kommunal verksamhet (s. 43).  
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Hade den utdragna processen behövts om staten redan i mitten av 1800-talet 
haft grundinställningen att medborgarnas sociala behov var ett statligt ansvar 
att tillgodose? Min slutsats är att staten var en passiv aktör i sociala frågor un-
der 1800-talet och genombrottet för ett vidare och mera direkt statligt ansvar 
kom först under 1900-talet. Kilander studie ger en begriplig allmän bakgrund 
till oviljan att precisera medborgarnas sociala behov och göra statliga insatser i 
det syftet.  
 
Slutsats om tankestruktur och dold handlingsregel 
Det mönster hos beslut och uttalanden som tonar fram efter ovanstående 
genomgång tillåter tolkningen att besluten styrdes av en dold handlingsregel. 
Brottet mot den handlingsregeln inom socialförsäkringsområdet kom 1901, då 
staten preciserade vilka förmåner som skulle utgå till arbetsskadade. Dessa 
förmåner skulle dock arbetsgivarna stå för. Däremot tillät inte handlingsre-
gelns andra moment (insatser direkt mot enskilda medborgare för att tillgodo-
se sociala behov) att ett pensionssystem av det slag som beslutades år 1913 
infördes. Ett sådant beslut krävde nämligen direkta statliga insatser för med-
borgarna. Och motståndet mot sådant engagemang fanns kvar fram till 1913 
års beslut, även om det fanns tecken på att motståndet var på väg att övervin-
nas år 1910.  
 
De evolutionära dragen och framgångsfaktorerna   
I detta avsnitt skall jag först försöka identifiera några faktorer som kan ha 
medverkat till att bryta ned den etablerade tankestrukturen – de evolutionära 
dragen eller framgångsfaktorerna vid utformning och presentation av beslutet.  
 
Vi börjar med att översiktligt betrakta beslutsprocessen under 1800-talet. Ta-
blån på följande sida skapar viss översikt avseende de olika förslagen till pen-
sionssystem som behandlades före 1913 års beslut och efter riksdagsbeslutet år 
1884. 
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Tablå 1: 1800-talets förslag om pensionssystem, motiv, syfte och sy-
stemkonstruktion   

Förslag Motiv, syfte och systemkonstruktion  Beslut 
1889 
Den första 
arbetarför-
säkrings-
kommittén 
(I. Utlåtan-
de och 
förslag) 

Motiv och syfte: 
Större delen av den kroppsarbetande befolkningen äger 
inte en betryggande försörjning på ålderdomen. Offent-
lig försäkring är enda lämpliga vägen att bereda de mind-
re bemedlade en värdigare och bättre försörjning. Söka 
förebygga att den ordentlige och strävsamme samhälls-
medlemmen nödgas ta sin tillflykt till fattigvården. Fat-
tigvårdstungan.  
Kommittén s. 43 f. och s. 53. 
Konstruktion: 
Obligatorisk försäkring för befolkningen i dess helhet. 
Premieinbetalning mellan 18 och 28 år. Livränta på 72 
kr./år skulle utgå från 60 års ålder. Kommunerna skulle 
ta betydande ansvar för administration och finansiering.  
Elmér (1960), s. 19.  

Förslaget 
lades 
aldrig 
fram för 
riksdagen 
En ny 
utred-
ning till-
sattes. 

1895 
Nya arbe-
tarförsäk-
ringskom-
mittén  
(I. Utlåtan-
de och 
förslag. 
1893)  
 
Prop 
1895:22.  

Motiv och syfte: 
Osäkerheten i kroppsarbetarens ekonomiska ställning 
har ökat till följd av att det stadigvarande förhållandet till 
arbetsgivaren har upplösts. Missförhållanden i arbetar-
klassens ställning återverkar menligt på hela samhällsor-
ganismen. Fattigvårdstungan ojämnt fördelad mellan 
kommunerna eftersom alltfler arbetarfamiljer anlitade 
fattigvården.  
Kommittén ss. 25-27. 
Konstruktion: 
Obligatorisk försäkring mot invaliditet för löntagare. 
Ersättning utgick också vid fyllda 70 år. Insats från ar-
betsgivare. De som fyllt 55 år ställdes utanför försäk-
ringen.  
Kommittén s. 28. 

Riks-
dagen 
biföll ej 
utan an-
höll om 
ny ut-
redning 
och nytt 
förslag  

1898 
Beredning 
inom de-
partement.  
Särsk utsk 
(nr 2) 
1898:2. 

Motiv och syfte: 
Skydda de klasser förslaget avsåg från att ligga fattigvår-
den till last genom förpliktelse att spara. Ej avsikt att 
avskaffa fattigvårdsförsörjningen av alla ålderstigna be-
hövande personer. Även det allmänna skulle vinna på 
systemet genom att de som försummat att göra bespa-
ringar för äldre dagar förpliktades att göra sådana.  
Utskottet s. 19 f. 
Konstruktion: 
Förslaget skilde sig från föregående bl a genom att insat-
ser från arbetsgivare slopats och ersatts av statsbidrag. 
Åldersgränsen hade sänkts till 65 år, men pension kunde 
över huvud taget inte utgå före fyllda 50 år.  
Utskottet s. 10. 

Första 
kamma-
ren av-
slog och 
förslaget 
föll.  
 

Källa: Anges i anslutning till respektive utsaga i tablån.  
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I syfte att bedöma det evolutionära draget under denna del av beslutsproces-
sen kan de olika förslagen i tablån betraktas utifrån tre olika aspekter. För det 
första vilken omfattning av stöd de skulle lämna till medborgarna, för det 
andra förslagens relation till den bestående ordningen samt – för det tredje – 
vilka motiveringar till förändring som angavs. Om dessa tre förhållanden kor-
releras med de olika förslagens framgång – eller brist på framgång – under 
beslutsprocessen så framträder följande bild. Det första förslaget omfattade 
hela befolkningen och var i den meningen generöst. De båda senare förslagen 
begränsades däremot till löntagare enligt tysk förebild.194 Det första förslaget 
gav betydande ansvar till kommunerna, vilka också förutsattes stå för en stor 
del av finansieringen. Förslagets förhållande till fattigvården framhölls inte på 
annat sätt än att kommittén eftersträvade något bättre och värdigare. De båda 
senare förslagen (1895 och 1898) hade emellertid som utgångspunkt att fattig-
vården skulle avlastas och fattigvårdsbördan skulle fördelas jämnare. Detta kan 
tolkas så att fattigvårdens möjlighet att fungera snarast skulle öka. Strävan att 
utjämna fattigvårdsbördan, som klart uttalades i de senare förslagen, gör också 
systemförändringen till en mera praktisk fråga.  
 
Det första försöket år 1889 var således relativt generöst, anknöt inte tydligt till 
etablerade förhållanden och nådde inte ens riksdagen. Det andra försöket nåd-
de fram till riksdagsbehandling. Förslaget var i sak blygsamt. Någon ålderspen-
sion utgick sålunda inte förrän uppnådda 70 års ålder och förslaget avsåg en-
dast anställda. Det tredje försöket, år 1898, var ännu blygsammare och nådde 
ända fram till riksdagsomröstning. Här betonades att fattigvården skulle vara 
kvar och förslaget skulle utgöra en vinst för det allmänna, det vill säga här an-
gavs praktiska skäl till förändringen. Kostnaderna för staten hade inte ökat 
anmärkningsvärt trots att arbetsgivarnas kostnader, i jämförelse med förra 
förslaget, övertagits av staten.  
 
Möjligtvis kan man ur detta se ett mönster av innebörden att ju restriktivare 
förslagen var gentemot medborgarna, ju mer de anknöt till fattigvården, ju mer 
de motiverades av praktiska skäl, desto framgångsrikare blev de. Mönstret skall 
nog tolkas med en viss försiktighet, eftersom det inte är helt tydligt. Andra 
förhållanden än de jag granskat kan också ha spelat roll.195  
 
Detta mönster fanns emellertid delvis i beslutet om arbetsskadeförsäkring år 
1901. Priset för att över huvud taget få fram ett beslut var det sämsta ersätt-
ningssystemet bland alla jämförbara länder. Det vill säga en stark restriktivitet 
gentemot medborgarna.  
 
De faktorer jag nämnt var uppenbarligen viktiga för den tidens beslutsfattare. 
Beslutet år 1913 präglades nämligen också av 1800-talets framgångsfaktorer. 
Stödet till medborgarna från det nya pensionssystemet var blygsamt. Det för-
utsattes sålunda inte att pensionärer skulle kunna leva enbart med stöd av pen-
                                              
194 Elmér (1960), s. 23. 
195 Sålunda får man intrycket vid läsning av den första kommittén att den var mycket trevande och 
osäker. Flera ledamöter reserverade sig mot dess förslag, bland andra ordföranden. 
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sionen.196 Relationen till den bestående ordningen var också tydlig i den me-
ningen att pensionssystemet skulle vara en avlastning av fattigvården och den 
privata hjälpen. Existensen av dessa institutioner ifrågasattes inte.197 Det förhål-
landet att det nya systemet skulle avlasta fattigvård och enskilda gav också mo-
tiveringarna en praktisk prägel. Det var inte de visionära tankarna om det nya 
som drev fram beslutet om grundläggande strukturell förändring, utan det var 
strävan att åstadkomma praktiska förbättringar av det bestående.  
 

När bröts den styrande tankestrukturen ned? 
År 1898 blev ett bakslag för reformvännerna. Tre år senare skulle riksdagen 
dock fatta ett positivt beslut om arbetsskadeförsäkring. Man kan bara spekule-
ra om vad som hade blivit resultatet om den prövning av ålderspensionen som 
skedde 1898 hade skett 1902 eller 1903. Skulle genombrottet år 1901 beträf-
fande arbetsskadeförsäkringen ha lett till beslut om någon form av pensionssy-
stem, med blygsamma ersättningsnivåer och stort ansvar för arbetsgivare enligt 
förebild från beslutet om arbetsskadeförsäkring?  
 
Jag tvivlar på att detta skulle ha kunnat vara en verklig händelseutveckling. 
Riksdagen hade nämligen år 1898 tydligt markerat sin oro för näringslivets 
konkurrenskraft. Det var först efter att arbetsgivarnas börda mildrats som be-
slutet om arbetsskadeförsäkring kunde fattas. Den oron skulle knappast ha 
tillåtit ett beslut som tvångsvis ålagt samma arbetsgivare att finansiera pensio-
ner för sina anställda. Ett av staten finansierat system som sköttes av näringsli-
vet var rimligtvis en främmande tanke. Skäl talar således för att omsorgen om 
näringslivet, som den kom till uttryck i 1901 års beslut och tankestrukturen att 
staten inte skulle precisera behov och göra insatser mot medborgarna blocke-
rade beslutsfattandet flera år framåt. Först när staten både var beredd att pre-
cisera förmånsnivåer och själv se till att dessa nivåer tillgodosågs var det beslut 
som skulle komma möjligt. 
 
Mycket talar för att hela tankestrukturen bröts ned först flera år senare. Som 
tidigare nämnts beslutade riksdagen år 1910 om en ny sjukkasselag. En detalj 
under beredningen av 1910 års beslut bör noteras. Den utredning som förbe-
redde 1910 års sjukkasselag diskuterade sålunda önskvärdheten av obligatorisk 
sjukförsäkring. Det är uppenbart att utredningen fann en utveckling mot obli-
gatorium naturlig. Utredningen talade om en sådan utveckling i termer av sy-
stemskifte, vilket såvitt jag kunnat finna är ett nytt begrepp i dessa samman-
hang.198  

                                              
196 Dock var det nya systemet generöst i den meningen att det omfattade hela befolkningen och som 
senare skall visas innebar den statsfinansiellt belastning ett lika långtgående åtagande som efterföljande 
beslut om folkpensioner. Men det var restriktivt i den meningen att pensionen skulle komma att upp-
gå till blott 6-12 % av en industriarbetares tidigare lön. Detta kan jämföras med att exempelvis en 
brevbärare fick statlig pension som uppgick till mer än hälften av tidigare lön. Se Drangel (2003), s. 91. 
197 Däremot fanns en livlig debatt om det förhållandet att tilläggspensionen var ett selektivt stöd, vilket 
ansågs skapa en komplicerad relation till fattigvården. Se Edebalk (1996), s. 80f. För en mera uttöm-
mande genomgång av det så kallade Fattigvårdsfolkets verksamhet se Lundquist (1997). 
198 Betänkande med lag angående sjukkassor (1909), s. 55 f. 
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Riksdagen invände mot talet om tvångsförsäkring och underströk behovet av 
att förbättra lagstiftningen beträffande frivilliga kassor. Dock erinrade riksda-
gen om att ålderdoms-, invaliditets- samt moderskapsförsäkring var under 
utredning och i den mån som dessa socialförsäkringsuppgifter skulle nå sin 
lösning skulle säkerligen också frågan om sjukförsäkringstvånget komma att 
skrida framåt.199 Jag tolkar dessa uttalanden som att siktet nu var inställt på 
framtida strukturella förändringar. Nya statliga välfärdssystem – socialförsäk-
ringar – höll på att växa fram och den utvecklingen accepterades. Det förefal-
ler som om gamla tankestrukturer om statens begränsade engagemang stod 
inför nedbrytning.200  
 
Det verkar som om frågan om folkpension drevs mera målmedvetet fr.o.m. år 
1907. I den utredning som då tillsattes ingår en partiledare, Hjalmar Branting, 
vilket tyder på att åtminstone socialdemokraterna var beredda att driva pen-
sionsfrågan till praktisk lösning och bedömde en sådan som möjlig.201 Kom-
mittén leddes av tjänstemannen Anders Lindstedt, som var en erkänd auktori-
tet på området och som hade deltagit också i 1800-talets utredningsarbete.  
 
Utredningen kom visserligen att arbeta under hela fem år, men det finns också 
indikationer på nära kontakt mellan utredning och regering. Det framgår bland 
annat av ett brev från civilministern, daterat 22 februari 1910, där kommittén 
uppmanades att komma med betänkande och förslag så att proposition skulle 
kunna avlåtas till 1911 års riksdag. Ministerns otålighet grundades på ett miss-
nöje med reformtakten avseende sociala försäkringar. Kommitténs svar till 
ministern kom ett par veckor senare. Kommittén anförde där att även om den 
skulle ge upp ambitionerna att genomföra de statistiska undersökningarna, 
vilket den ansåg synnerligen olämpligt, så skulle den likväl inte kunna slutföra 
arbetet inom den av ministern angivna tiden.202  Brevväxlingen är värd att note-
ra också mot bakgrund av att ministern – Hugo Hamilton – var konservativ, 
om än en förändringsbenägen sådan, och i kommittén satt socialdemokratiska 
partiets ordförande och kommittén leddes av den mycket drivande Anders 
Lindstedt – en verklig förändringsagent.  
 
Episoden illustrerar väl vilka ambitioner som fanns vid den tiden att åstad-
komma ett nationellt pensionssystem.  Det blev också en snabb regeringsbe-
handling när betänkandet kom i november 1912. Redan i mars månad lades en 
proposition till riksdagen och riksdagsbeslutet fattades den 21 maj. Den typen 
av snabbehandling av betydande strukturella reformer kommer vi att se mer av 
under analysen av beslutsprocesserna vid de tre andra brytpunkterna. Sådan 

                                              
199 Rskr 1910:156, s. 3. 
200 Edebalk (1996) s.98 ff. framhåller den attitydförändring som skedde från och med år 1907. En ny 
syn på statens möjlighet att lösa de sociala frågorna hade enligt Edebalk blivit allmänt etablerad.  
201 Enligt Drangel (2002), s. 88 låg dåvarande civilministern Hamilton från högerpartiet i viss mån 
bakom urvalet av ledamöter kommittén.  
202 Breven finns i kommitténs arkiv på Riksarkivet (YK 20). Undersökningen avsåg en omfattande 
totalundersökning. 
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behandling indikerar ett betydande samförstånd och en fast vilja att driva frå-
gan till beslut. Riksdagsbehandlingen bekräftade att ett betydande samförstånd 
var för handen. Ett i det närmaste enigt utskott lade fram ett förslag som an-
togs med stor majoritet i riksdagen. 203

 
Den tankestruktur jag anser mig ha identifierat måste vid beslutet år 1913 ha 
varit så nedbruten att beslutet var möjligt att fatta. Att statliga insatser mot 
medborgarna inte bara var tillåtna utan också önskvärda framgår dessutom av 
det förhållandet att beslutsfattarna öppet talade om systemförändring och vilka 
förbättringar som den nya institutionella grundstrukturen gav möjligheter till. I 
propositionen uttalade sig sålunda departementschefen för framtida föränd-
ringar. Han ansåg att det hade varit önskvärt att på ett ännu mera verksamt 
sätt tillgodose försäkringsbehovet. Han ansåg dock att beslutet innebar att 
grunden lades för en allmän folkförsäkring.204  
 
Branting bemötte i riksdagsdebatten uppfattningen att pensionen gav för litet 
till pensionärerna, varvid han anförde att ett skäl till att hans parti stödde för-
laget var att ett beslut skulle innebära ”… den första grunden till den sociala 
försäkringens byggnad, som skall resa sig i vårt land”.205 Båda yttrandena indi-
kerar att nu var man beredd att gå vidare och förbättra förhållandena inom 
ramen för en ny institutionell grundstruktur. Under en 29-årig process hade 
tankestrukturen brutits ned. Ett genombrott hade skett inom välfärdspolitiken 
och fältet låg öppet för statlig expansion på socialförsäkringsområdet. Kriget 
och 1920-talets kriser gjorde att det blott blev en ny arbetsskadeförsäkring 
som, vid sidan av pensionssystemet, beslutades under 1900-talets andra decen-
nium. Förslag till obligatorisk sjukförsäkring ledde aldrig till något riksdagsbe-
slut.206 Men bortom kriget och tjugotalskrisen fanns expansionsmöjligheterna. 
 
 
 
 
 
 

                                              
203 Röstsiffrorna 172 för och 25 mot i andra kammaren. Motsvarande siffror i första kammaren var 
111 för och 28 mot enligt Elmér (1960), s. 50, not 106. 
204 Prop. 1913:126, s. 28. 
205 AK 1913:48, s. 64. Jag kan inte undgå att kommentera Brantings roll mot bakgrund av den bild 
som Linderborg (2001) ger i sin avhandling om socialdemokratisk historieskrivning. Hon konstaterar 
på s. 78 ff. att Branting framställdes som hövdingen, den borne ledaren. Jag har ingen invändning mot 
hennes framställning. Men jag kommer inte ifrån känslan, vid läsning av den aktuella riksdagsdebatten, 
att han vid detta tillfälle också verkligen var hövdingen och den store ledaren. Han förefaller ha be-
härskat situationen suveränt. Han tillrättavisade nådigt civilministern, som han dock i stort berömde, 
argumenterade kraftfullt, men med förståelse, mot dem som inom han egen grupp motsatte sig det 
alltför blygsamma förslaget samt tillrättavisade och gjorde sig lustig över tystnaden hos de eljest så 
talföra ”teoretiska kritici”, varav åtminstone en (Steffen) tillhörde hans eget parti. Hela anförandet är 
en intressant uppvisning i politiskt ledarskap som tar sikte på att nå praktiska resultat. 
206Edebalk (1996) s. 56 ff.  Förslaget lades fram av den så kallade Socialförsäkringskommittén år 1919 
och kommitténs benämning bekräftar att ett statligt välfärdssystem, nämligen socialförsäkringar, hade 
etablerats. 
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Aktörers roll 
   
Partipolitiken 
Bakgrunden till den nyss beskrivna nedbrytningen av den gamla tankestruktu-
ren var ändrade politiska förhållanden.207 Arbetarklassens framväxt, den väx-
ande styrkan hos de partier som ville få förändring till stånd, acceptans av för-
ändringen även hos de partier som var tveksamma till det nya statliga engage-
manget.208 Det var således fråga om en bred uppslutning, där opinionerna inom 
tidigare tveksamma partier hade svängt.  
 
I mogna demokratier kan maktväxling leda till omläggning av den politiska 
kursen inom olika områden. Var det fråga om något sådant även i detta fall? 
Var det jag kallar fördröjande tankestrukturer bara en fråga om åsikter hos 
politiska grupperingar som tappade makt och inflytande i takt med den fram-
växande demokratin? Delvis förhåller det sig naturligtvis så. Konservativa 
grupperingar såg säkert rådande tankestrukturer som ett stöd för sin egen upp-
fattning, medan liberaler och socialdemokrater såg dem som ett hinder. Makt-
förskjutningarna gav större kraft åt förändringsbenägna partier. Valet år 1911 
blev en framgång för vänstern, men under valrörelsen drev även högerrikt-
ningar frågan om ålderdoms- och invaliditetsförsäkring. De frågorna skulle 
sättas främst bland de sociala frågorna enligt högern.209 Stödet för pensionsre-
formen var därför mycket stort för att inte säga överväldigande vid beslutstill-
fället. 
 
Ett utmärkande drag i det tidiga 1900-talets politiska utveckling var att arbetar-
rörelsen vann gradvis politisk styrka. Branting blev dock riksdagsledamot först 
år 1897 och år 1913 var de socialdemokratiska riksdagsledamöterna färre än 
både de liberala och konservativa ledamöterna. Socialdemokraternas mest pri-
oriterade frågor under 1800-talet var inte de sociala. Det var med tvekan som 
partiet medverkade till åtgärder med den, enligt deras uppfattning, konservati-
va staten. Partiet eftersträvade egentligen en fullständig omvälvning.210  
 
Partistrukturen var således vid denna tid annorlunda än den som senare under 
1900-talet kom att råda och det förefaller som om den avgörande åsiktsutveck-
lingen inte skedde mellan utan inom de olika partierna och de grupperingar 
som fanns vid denna tid. Socialdemokraterna blev reformistiska och högern 
                                              
207 Edebalk (1996), s. 98 menar att den snabba industrialiseringen, arbetarrörelsens framväxt och 
rösträtten är de viktigaste betingelserna bakom reformintresset.   
208 Drangel (2002), s. 111 karakteriserar exempelvis högerns medverkan i utvecklingsprocessen som att 
”Högern är med i processen även om man inte direkt utgör något lokomotiv”. Den bedömningen kan 
läggas jämsides med Heclos bedömning av vänsterns insatser under beslutsprocessen: ”The new de-
parture in Swedish social policy was supported but scarcely attributable to the advocacy of the political 
left”. Se Heclo (1974), s. 193. Slutsatsen blir den många andra bedömare också gjort nämligen att 
socialpolitiken kring detta sekelskifte huvudsakligen var ett liberalt projekt. Denna allmänna slutsats 
får dock inte undanskymma det faktum att enskilda aktörer inom både vänstern och högern mycket 
aktivt arbetade för en pensionsreform.  
209 Drangel (2002), s. 88. 
210 Uttrycket användes av Branting år 1897 enligt Tingsten (1941), s. 68.  
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insåg behovet av sociala insatser. Det är således inte rimligt att förklara den 
nedbrutna tankestrukturen och beslutet år 1913 enbart med ökad styrka hos 
arbetarrörelsen.  
 
Enligt min uppfattning bör man inte se politiska maktförhållanden som ett 
alternativt sätt att förklara tröghet. Det handlar snarare om kompletterande 
förklaringar, där maktförhållanden, intressen och tankestrukturer vävs sam-
man, som jag framhöll i det inledande kapitlet. På grund av de politiska åsikts- 
och värderingsförskjutningarna upplevdes den verkligheten som genererade 
förändringsbehov som allt mer besvärande. Det ledde till att den dolda hand-
lingsregeln blev obsolet och överflyglades av den upplevda verkligheten. Det 
var år 1913 helt enkelt inte längre acceptabelt för flertalet beslutsfattare att 
åldringar och invalider helt skulle behöva förlita sig på släktingar och den för-
nedrande fattigvården.  
 
Fördröjningsagenter 
Under 1900-talets första årtionden fanns inte den mängd intressegrupper som 
uppträder i anslutning till dagens politiska beslutsfattande. När beslut om 
folkpensionerna togs år 1913 verkar någon remiss inte ha skett till de ekono-
miska organisationerna. En viktig remissinstans var istället Svenska fattigvårds-
förbundet. Dess remissvar återgavs in extenso i propositionen. Men den orga-
nisationen var knappast en intresseorganisation med den innebörd vi idag ger 
begreppet.211  
 
Den första arbetarförsäkringskommitténs betänkande avseende ålderdomsför-
säkring remissbehandlades genom yttrande från överståthållareämbetet och 
länsstyrelserna.212 Det intressanta i detta sammanhang är inte det förhållandet 
att de flesta instanser avstyrkte förslaget, utan det är karaktären på deras 
granskning. Visserligen fanns något litet inslag av intressebevakning i remissva-
ren. Det gällde exempelvis kommunala intressen. I första hand redovisade 
emellertid remissinstanserna sina allmänna bedömningar av grundprinciperna i 
förslaget såsom obligatoriet, omfattningen av de försäkringspliktiga samt avgif-
ternas och pensionens storlek.213  

                                              
211 Elmér (1960), s. 147 och prop 1913:126 bil A.  
Prop 1913:126, s. 24 visar att det var fråga om en handfull remissinstanser. Som jämförelse kan näm-
nas att när riksdagen år 1994 beslutade om radikal omläggning av pensionssystemet gavs 107 myndig-
heter och organisationer tillfälle till remissvar. Härutöver yttrade sig ett femtiotal andra organisationer. 
Regeringskansliet centralarkiv. Diarienr: S1994/1350/F. 
212 Remissvaren finns tryckta i Överståthållareämbetets och länsstyrelsernas underdåniga utlåtanden över arbetare-
försäkringskommiténs förlag till lag om ålderdomsförsäkring. Stockholm 1890. Begränsningen enbart till Ko-
nungens befallningshavare var dock inte normal under denna tid. Vanligtvis infordrades yttrande även 
från centrala statliga myndigheter.  
213 Se Englund (1976), ss. 66-69  för en allmän analys av remissutfallet. För en illustration av hur 
kommunintresset bevakades se Överståhållareämbetets och länsstyrelsernas underdåniga utlåtanden över arbetare-
försäkringskommiténs förlag till lag om ålderdomsförsäkring (1890), s. 4. Att landshövdingar såg sig som rådgi-
vare i allmän politiska frågor framstår som naturligt mot bakgrund  av att de vid denna tid kunde ha 
säte också i riksdagen. Sålunda var kommitténs ordförande – Hederstierna – både riksdagsman i första 
kammaren och landshövding. I den senare egenskapen yttrade han sig om kommitténs förlag och 
stödde inte helt överraskande ordförandens, det vill säga sin egen, reservation. Se Överståhållareämbetets 
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Det fanns vid denna tid sammanslutningar som påverkade politiken. Det finns 
emellertid inget som tyder på att någon intresseorganisation på ett avgörande 
sätt skulle ha medverkat till att fördröja beslutet om ett pensionssystem. De 
formella remissinstanserna kunde – under denna beslutsprocess – uppmanas 
att inhämta yttrande från exempelvis hantverks- och arbetarföreningar, vilket 
skedde vid remissbehandlingen av Nya arbetarförsäkringskommitténs betän-
kande år 1894. Dock var det endast Kommerskollegium samt Överståthållar-
ämbetet och länsstyrelserna som hade större politisk betydelse.214 Den bedöm-
ningen illustrerar intresseorganisationernas roll vid denna tid.  
 
En blygsam roll för organisationer utesluter självfallet inte att det fanns intres-
segrupper som kan ha fördröjt beslutet. Det förefaller uppenbart att det fanns 
ett arbetsgivarintresse att slippa betala pensioner. Sålunda bestred SAF med 
skärpa inför 1913 års pensionsbeslut att pension var uppskjuten lön.215 Och en 
av riksdagens invändningar mot regeringsförslaget år 1895 var just att det 
drabbade industrin, bland annat skulle ju arbetsgivarna betala avgifter.  Enligt 
riksdagsutskottets ”… åsigt äro de ekonomiska uppoffringarna av sådan stor-
lek så djupt ingripande särskildt uti näringarnes och industrins utveckling, att 
frågan kan vara om de icke överstiga vad landet förmår bära.”216 Uttalandet 
reser frågan om inte arbetsgivarintresset kan förklara den identifierade tröghe-
ten under 1800-talet.  
 
Arbetsgivareintresset kan dock inte förklara trögheten under hela 1890-talets 
beslutsprocess. Som tidigare nämndes ändrade regeringen sitt förslag och åter-
kom år 1898 till riksdagen med ett blygsammare förslag som inte förutsatte 
bidrag från arbetsgivare.217 Trots att denna intressegrupps krav hade tillgodo-
setts avslogs emellertid propositionen. Arbetsgivarintresset påverkade uppen-
barligen beslutsprocessen men oviljan att fatta beslut grundades inte ytterst på 
önskan att tillgodose det intresset.  
 
Det bör i sammanhanget påpekas att även bönderna var arbetsgivare218 men 
också förmånstagare. Det finns skäl att kommentera deras roll som intresse-
grupp. Det kan med fördel ske utifrån Peter Baldwins studie. Han hävdar bön-
dernas avgörande roll för systemets slutliga utformning. Baldwin erkänner 
emellertid indirekt förekomsten av tröghet av det slag som här studeras. 
Sålunda hävdar han att ”Once made, choices in social policy exerted a deter-
mining influence on the course of events later possible”. Baldwin ser inte 

                                                                                                                            
och länsstyrelsernas underdåniga utlåtanden över arbetareförsäkringskommiténs förlag till lag om ålderdomsförsäkring 
(1890), s. 41. 
214 Se Back (1967) angående sammanslutningar roll och Englund (1976), s. 80 angående den allmänna 
bedömningen av remissinstansernas inflytande i detta fall. 
215 Drangel (2002), s. 105. 
216 Särskilda utskottet (N:o 2) 1895:2, s. 52. 
217 Särskilda utskottet (N:o 2) 1898:2, s. 10. 
218 Se Drangel (2002), s. 87 och s. 104 f. samt Elmér (1960), s. 22 för diskussioner om dessa frågor.  
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trögheter som enbart en intressefråga, utan när intressena ändras så krävs ”pa-
inful reorientation”.219  
 
Även om man accepterar böndernas avgörande roll för pensionssystemets 
utformning kan frågan likväl ställas om deras inställning kan ha varit den avgö-
rande faktorn som fördröjde pensionsbeslutet under denna beslutsprocess. 
Var trögheten ytterst en funktion av agrar intressepolitik?220 Enligt min upp-
fattning finns flera förhållanden som talar emot detta som avgörande förklar-
ing. 
 
Industrin kan ses som en typisk intresseföreträdare i detta fall. Mycket talar för 
att industrins företrädare såg pensionsavgifter som en onödig börda som bor-
de förhindras eller åtminstone fördröjas. Det är inte självklart att man på det 
sättet skall betrakta bönderna som en intressegrupp i den meningen att de re-
presenterade ett särintresse. Bönderna var nämligen rikligt och direkt represen-
terade i riksdagen. De var inte heller generella motståndare till ett pensionssy-
stem.221 Enligt Baldwin var deras intresse främst att systemet fick en viss ut-
formning (generellt och skattefinansierat). Genom sin representation i riksda-
gen kunde de driva frågan om pensionssystemets utformning, vilket de också 
gjorde. Det första förslaget till pensionssystem som presenterades av arbetar-
försäkringskommittén år 1889 stöddes sålunda av ”bonderepresentanten” i 
utredningen.222 Dock var bönderna vid sekelskiftet splittrade, vilket påverkade 
deras agerande i denna fråga.223  
 
Man skulle mycket väl kunna uttrycka förhållandena så att det första utred-
ningsförslaget tog hänsyn till landsbygdens pensionsbehov, men det blev för 
generöst. Då tog regeringen fram ett mera blygsamt förslag som blott löste 
pensionsfrågan för anställda. Men inte ens när arbetsgivarna slapp bidra till 
finansieringen (1898 års förslag) och därmed även böndernas intressen av skat-
tefinansiering beaktats så kunde en sådan lösning accepteras.  
 
Det var med rådande intressegrupper inte möjligt att hitta ett förslag som kun-
de bryta igenom tankestrukturen. Inom sjukförsäkringsområdet blev en utväg 
att stödja frivillig verksamhet. Beträffande arbetsskador kunde huvudansvaret 
                                              
219 Baldwin (1990), s 290 f, där de båda citaten finns. De refererade uttalandena kopplar Baldwin till 
den effekt som besluten vid seklets början medförde på kommande beslut, men det måste rimligtvis 
tolkas så att de allmänt styrker min hypotes att en etablerad institutionell grundstruktur styr det fram-
tida beslutsfattandet. 
220 Även annan forskning har noterat böndernas betydelsefulla roll. Se exempelvis Elmer (1960), s. 18 
och Englund (1976) s. 31 f. och s. 74 för påpekanden om böndernas roll. Ofta illustreras deras roll 
med ett uttalande som riksdagen efter en lantmannareservation gjorde år 1884. Uttalandet innebar att 
pensionsförmåner skulle utgå till arbetare eller med dem jämförliga personer [min markering]. Se 
Statsutskottets Memorial 1884:27, s. 6 f. 
221 Se i det avseendet också Englund (1976), s. 74 och Drangel (2002) s. 106 f. 
222 Lantmannen A P Danielsson spelade en framträdande roll under 1880- och 1890-talen och reserve-
rade sig inte mot det förslag som lades fram år 1889. Han deltog också i Ny arbetarförsäkringskom-
mitténs arbete och var kritisk till den inriktning mot enbart arbetare som det förslaget fick. Se Englund 
(1976), s. 59 f. och s. 74. 
223 Englund (1976), s. 32 och s. 161. 
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läggas på industrin. Men sådana utvägar fanns uppenbarligen inte inom pen-
sionsområdet. Tankestruktur och intressen blockerade därför frågan fram till 
år 1913. Det är därför inte rimligt att hävda att enbart agrar intressepolitik 
skulle ha fördröjt pensionsbeslutet flera årtionden, vilket ingen heller har häv-
dat. Intressen av skilda slag medverkade till fördröjning, men de kan knappast 
ensamma lastas för den utdragna beslutsprocessen. Det handlade ytterst om en 
seglivad tankestruktur. 
 
Förändringsagenter 
Om den första arbetarförsäkringskommittén varit det enda försöket att utarbe-
ta ett förslag till nationellt pensionssystem så skulle misslyckandet ha kunnat 
förklaras med bristande förmåga att ta fram genomförbara förslag. Kommittén 
var splittrad och till och med ordföranden reserverade sig principiellt mot 
kommitténs förslag. Den drivande kraften i den kommittén synes ha varit ve-
tenskapsmannen och professorn i astronomi Hugo Gyldén, som också intog 
en framskjuten ställning i det enskilda försäkringsväsendet. Englund hävdar 
rentav att det inte var politikerna, ämbetsmännen eller arbetsgivarna som stod 
bakom kommittébesluten utan experten Gyldén.224 Det förefaller ha funnits en 
bristande förmåga att kommunicera och skapa förtroende för ett nytt system. 
Om man dessutom beaktar det mottagande som kommitténs förslag fick (re-
missvar och tillsättande av ny kommitté) så framstår den inte som en föränd-
ringskraft.  
 
Det är värt att uppmärksamma att den drivande kraften i allt kommittéarbete 
härefter, fram till beslutet år 1913, var en annan vetenskapsman med bakgrund 
som astronom och som också var engagerad i det enskilda försäkringsväsendet 
– Anders Lindstedt.225 Lindstedt knöts till civildepartementet år 1890 och blev 
expert i den nya kommittén, som tillsattes år 1891.  Uppenbarligen försökte 
Lindstedt få flertalet kommittéledamöter med på förslaget. Det misslyckades 
dock vad gäller ledamoten och företrädaren för lantmännen Danielsson. Den-
nes reservation pekade bland annat på alla grupper som skulle ställas utanför 
försäkringen.226 Englund karakteriserar Nya arbetarförsäkringskommitténs 
förslag som en teknisk fullträff men ett politiskt misslyckande. Som tidigare 
nämnts ledde inte kommittéförslaget till positivt riksdagsbeslut. Det omarbeta-
des enligt riksdagens direktiv av bland andra Anders Lindstedt.227 Inte heller 
detta ledde som bekant till ett positivt beslut i riksdagen. 
 
Det var knappast brist på kompetens och drivande aktörer som förhindrade 
positivt beslut under 1890-talet. Möjligen kan den första kommitténs förmåga 
ifrågasättas. Det bör noteras att flera av de drivande aktörer som spelade avgö-
rande roll vid 1913 års beslut också var aktiva vid 1898 års beslut. Den dri-
                                              
224 Englund (1976), s. 59 (ordförandens reservation), s. 48 (Gyldéns bakgrund) och s. 66 (bedömning-
en av Gyldéns insatser). 
225 Ett kuriosum är att en annan drivande kraft i detta sammanhang – Hjalmar Branting – också stude-
rat astronomi och haft Gyldén som lärare. 
226 Englund (1976), s. 74. 
227 Englund (1976), s. 110 f. 
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vande konservative aktören år 1913 – Hugo Hamilton – var ledamot både i 
Arbetarförsäkringskommittén och Nya arbetarförsäkringskommittén. Även 
Hjalmar Branting var aktiv inför 1898 års beslut. Anders Lindstedt var ordfö-
rande i den kommitté som förberedde 1913 års beslut.228   
 
Flera av de centrala aktörer som drev igenom beslutet år 1913 spelade således 
framträdande roller redan på 1890-talet. Det saknades därmed inte föränd-
ringsagenter på 1890-talet. Man kan mycket väl även inkludera de regeringar 
och ansvariga statsråd som lade fram de båda propositionerna i kretsen av 
förändringsagenter. Däremot styrdes beslutsfattandet i riksdagen då av en tan-
kestruktur som inte tillät positivt beslut och den bröts ned först en bit in på 
1900-talet. Då kunde förändringsagenterna åstadkomma eftersträvat beslut. 
 
Den samlade bedömningen blir således att aktörer av olika slag påverkade be-
slutsprocessen, men den tröghet som karakteriserade hela förloppet kan inte 
huvudsakligen förklaras med politiska maktväxlingar, fördröjningsagenters 
bromsande inverkan eller brist på förändringsagenter. Kvar blir ett betydande 
utrymme för att förklara trögheten med tankestrukturens inverkan.  Det ute-
sluter inte att fördröjningsagenter i någon utsträckning kan ha påverkat pro-
cessen så att den blev längre än den eljest skulle ha blivit. Å andra sidan kan 
mycket väl de förändringsagenter som verkade mellan åren 1907 och 1913 
(Lindstedt, Branting, Hamilton med flera) ha bidragit till att beslutet verkligen 
fattades år 1913 och inte senare.  
 
Det är ingen tvekan om att förslaget inför 1913 års beslut mottogs med stor 
respekt i den meningen att analysen och förslagen ansågs vara välgrundade och 
genomtänkta. De var helt enkelt genomförbara och konsekvenserna var redo-
visade. Anders Lindstedt biträdde riksdagen med ytterligare underlag, vilket får 
tolkas som ett stort förtroende för honom. Vid den tiden var uppenbarligen 
tankestrukturen i princip nedbruten i sådan utsträckning att beslut var möjligt. 
Men om någon fråga framstått som oklar och krävt omfattande kompletteran-
de utredning så kunde hela processen ha förskjutits något eller några år och då 
hade frågan behövt avgöras under den kris som seglade upp i slutet av första 
världskriget. Den krisen drev fram en statlig bostadspolitik, som vi skall se i 
nästa kapitel, men hade det varit möjligt att besluta om ett helt nytt transfere-
ringssystem? Det är långtifrån säkert. Det kunde ha dröjt till fram mot 1930-
talet innan Sverige haft ett nationellt pensionssystem. 1910-talets förändrings-
agenter kan därför sannolikt ta åt sig äran av att trögheten begränsades till 29 
år. 
 
 

                                              
228 Hamilton var civilminister när den så kallade Ålderdomsförsäkringskommittén tillsattes, där bland 
andra Branting var ledamot. Hamilton var vidare ordförande i det riksdagsutskott som förberedde 
riksdagsbeslutet och Branting var vice ordförande. Se Elmér (1960), s. 49. 
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Problem med rådande ordning och risken med en 
ny 
Det är uppenbart att den rådande ordningen inte ansågs godtagbar. Det var 
den insikten som höll igång beslutsprocessen. Det framgår emellertid också 
hur rädd man var för den nya ordningen. När riksdagen biföll Hedins motion 
år 1884 utbröt en principiell debatt om behovet av statliga insatser. En leda-
mot – herr von der Lancken – uttryckte i andra kammaren några uppfattningar 
som förvånansvärt väl kastar ljus över den efterföljande beslutsprocessen. Om 
den klarhet, med vilken von der Lancken uttalade sig, har något samband med 
att han, som han uttryckte sig, var ”en dilettant i politiken” kan man bara spe-
kulera om.  
 
Von der Lancken kunde berätta att de flesta av utskottets ledamöter – frågan 
hade behandlats i statsutskottet – hyste samma tankar som han om ”overkstäl-
ligheten” av åtminstone en del av motionärens förslag, men de uttryckte inte 
detta av rädsla. Von der Lancken framhöll att det var nödvändigt för riksdagen 
att inte längre skjuta den sociala frågan från sig. Han deklarerade därefter att 
han mycket väl kunde tänka sig att ålägga en arbetsgivare åtgärder som var 
nödvändiga för att skydda arbetare mot olycksfall. Han kunde till och med 
tänka sig anslag till anstalter som lämnade försäkringsskydd mot sådana olyck-
or. Skälet till denna uppfattning var att det inte mötte några svårigheter att 
nöjaktigt begränsa statens verksamhet. Von der Lancken skulle också med 
glädje hälsa den dag då den svenska lagstiftningen vunnit sådan precision att 
det vore möjligt att ange arbetsgivares ersättningsansvar vid olycksfall samt att 
ange vilka särskilda skyddsåtgärder som de borde ha ansvar att vidta.  
 
Von der Lancken vände sig emellertid bestämt mot tanken på offentlig ålder-
domsförsörjning. Skälet till denna negativa inställning var att ett sådant system 
snabbt skulle spridas. Han kunde mycket väl tänka sig att 9/10 av Europas 
befolkning skulle kunna kräva delaktighet i en sådan ålderdomsförsäkring. 
Började man ge en samhällsklass en sådan förmån skulle andra komma att 
rycka fram med samma fordran. Han förutsåg att landet skulle bli obehagligt 
om det i riksdagen lades i den härskande majoritetens hand rättigheten att för-
dela skattepengar än på den ena än på den andra samhällsklassen.229  
 
Von der Lancken uttryckte och motiverade faktiskt de inställningar som kom 
att styra beslutsfattandet de närmaste årtiondena. Den återhållande faktorn 
beträffande pensionssystem var, enligt von der Lancken, rädslan för att ge sig 
in i något nytt, vars långsiktiga konsekvenser var svåra att överblicka. Hur 
rimmar det synsättet med min tes att den förhärskande tankestrukturen var att 
undvika att precisera enskilda medborgares behov (och ta ansvar för att de på 
något sätt tillgodosågs)? Var det en allmän rädsla på sikt för en ny ordning 
som var det viktigaste eller oviljan att ta preciserat ansvar? Sannolikt båda, 
eftersom uppfattningarna i högsta grad är förenliga.  

                                              
229 AK 1884:14, s. 14 ff. De citerade uttrycken på s 14. 
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Om riksdagen uttalade preciserade behov skulle den ha skapat prejudikat. Som 
von der Lancken antydde skulle ju det öppna för i princip obegränsade insat-
ser.230 Därför gällde det att undvika sådana preciseringar, särskilt om staten 
själv skulle göra insatserna. Det ansluter väl till min inledande utgångspunkt att 
samhället strävar efter stabilitet och yttrandet är ett rationellt sätt att motivera 
den tidens tankestrukturer. Stora förändringar innebär stora risker. Trots att 
det inte var statsfinansiell tvekan som ledde till att 1898 års proposition rösta-
des ned så kan det exempelvis ha funnits en rädsla för konsekvenserna bortom 
det system som var på förslag år 1898, vilket ledde till att man avvisade även 
det blygsamma förslaget.  
 
Ett annat sätt är att helt enkelt se trögheten som vanans och konventionens 
makt. Det kändes helt enkelt främmande att i riksdagen precisera enskilda 
medborgares förmåner och fatta beslut som innebar att staten gav dem stöd. 
(Det kanske upplevdes som lika främmande som det idag skulle upplevas om 
en ansvarig politiker konstaterade ett allvarligt socialt problem, men samtidigt 
hävdade att statsmakterna inte skulle befatta sig med problemet.) Mest sanno-
likt är väl att rationalitet och känsla vävdes samman. Man sökte helt enkelt 
rationella skäl att slippa göra det som kändes främmande.  
 
Det förefaller uppenbart att det var riskerna med den nya ordningen som ver-
kade mot en pensionsreform. Så argumenterade von der Lancken, men samma 
rädsla framträdde också i Elmérs karakteristik av argumenten vid 1898 års 
beslut (bland annat att tvångsförsäkring var en inkörsport till socialism, spar-
viljan skulle minska). Det förefaller uppenbart att det var avståndstagandet 
från den rådande ordningen som var argument för statligt pensionssystem. Det 
upplevdes alltmer orimligt att åldringar och invalider skulle vara hänvisade till 
den förödmjukande fattigvården samtidigt som den kommunala fattigvårds-
tungan blev alltmer besvärande. Beslutsprocessens avgörande moment skulle 
kunna beskrivas så att beslut fattades när avståndstagandet från den rådande 
ordningen blev större än rädslan för den nya.  
 
Ett naturligt utfall av mötet mellan rädslan för det nya och avståndstagandet 
från det gamla förefaller vara att slå vakt om evolutionära drag i beslut och 
beslutsprocess.  Den gamla ordningen skulle ändras, men den fick inte raseras 
och ändringen skulle vara begränsad, åtminstone inledningsvis. Det blev därför 
en fråga om att avlasta fattigvården, inte att ersätta den och det gällde att inte 
argumentera visionärt om det nya utan istället tala om de praktiska skäl som 
motiverade en ny ordning. En illustrativ episod till hur försiktig man var innan 
1913 års riksdagsbeslut är följande.  
 
Hjalmar Branting stödde 1898 års förslag till pensionssystem, men fann sig 
behöva förklara varför han stödde ett ur arbetarklassens synpunkt blygsamt 
förslag. Han anförde då att det ofullständiga förslaget skulle komma att leda till 
                                              
230 Hirschman (1996), s. 85 har kallat detta äventyrlighetstesen.  Inom den tesens ram ryms Det farliga 
prejudikatets princip, vars innebörd är att man inte nu skall utföra någon erkänt riktig handling av fruktan 
för att man inte kommer att ha modet att göra det rätta i framtiden.   
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oupphörliga framställningar om förbättringar från arbetarhåll. Efter denna 
antydan om utvecklingsmöjligheter hejdade han sig emellertid och sade att han 
inte skulle gå vidare in på den saken för då skulle greve Hamilton [som också 
ville förverkliga förslaget] bedja: ”Gud bevare oss för våra vänner.” Han avslu-
tade sedan argumentationen med att närmast ursäkta sig för att han likväl ville 
”hafva antytt” framtida möjligheter till förbättringar.231 Det var således närmast 
tabu att antyda vilka möjligheter som en ny institutionell struktur innebar. Ar-
gumenten skulle handla om det praktiska och näraliggande, något annat för-
värrade rädslan för det nya.  
 
Hur värderades egentligen den rådande ordningen med fattigvård? Visst fanns 
stora sociala behov och visst var fattigvården förnedrande, men beslutsfattarna 
kunde också konstatera att det inte rådde någon akut kris. Människor blev 
trots allt försörjda genom fattigvården. Längre än så sträckte sig kanske inte 
den tidens sociala ambitioner. Sannolikt har vi i det förhållandet också en för-
klaring till varför så stort utrymme ägnades åt beskrivning av utvecklingen i 
andra länder. De inhemska (miss-)förhållandena räckte inte som skäl till att 
bryta ned den förhärskande tankestrukturen. En vädjan till den nationella 
stoltheten bedömdes sannolikt som ett mer verkningsfullt argument för en 
pensionsreform.  
 
I inledningskapitlet framgick att företrädare för synsättet med punkterad jäm-
vikt förutsätter att punktering sker under kris. Om man gör tankeexperimentet 
att Sverige vid den tiden inte haft en kommunal fattigvård skulle man mycket 
väl kunnat få krisartade protester mot svårigheterna att överleva i det nya ur-
baniserade samhället med upplösta traditionella band för försörjning. Just bris-
ten på sådan kris är här kanske en förklaring till det utdragna förloppet.  Å 
andra sidan skedde förändringen så småningom utan kris och dramatik. Dock 
kan man betrakta de allmänna spänningarna i samhället vid denna tid, manife-
sterade i storstrejken, striden om den allmänna rösträtten, de spända utrikes-
politiska förhållandena och liknande, som pådrivande kriser.232

 
Varför fick handlingsregeln innebörden att det gällde att undvika att ta ställ-
ning till enskilda människors behov och göra insatser till förmån för dessa? 
Andra insatser, exempelvis ekonomiska, var ju riksdagen beredd att gör. För-
klaringen ligger nog i det just anförda. Att precisera ett behov och betala ut 
stöd var inte bara främmande utan också riskfyllt genom de prejudikat som 
                                              
231 AK 1898:34, s. 43. 
232 Edebalk (1996), s. 13 menar att det förhållandet spelade en roll på borgerligt håll. En socialpacifis-
tisk inställning kunde skönjas med oroligheterna på arbetsmarknaden, som kulminerade år 1909.  
Drangel (2002), s. 108 f. menar också att klasskonflikten från storstrejken fanns i bakgrunden, men 
hon framhåller också att krigshotet krävde åtgärder som närmade klasserna till varandra. Drangel 
understryker över huvud taget det nationella samförståndsideal som fanns vid denna tid. Man skulle 
också vara modern och tidsenlig.  
Det finns vissa ödesmättade anföranden i riskdagsdebatterna (se exempelvis prot. FK 1913:34, s. 12 f.) 
men jag har inte funnit någon ledamot som öppet förklarar sin röstning med faran för kris.  Det fanns 
ett betydande motstånd mot reformen bland annat inom högern, men att det motståndet skulle vänts  
till en positiv röst på grund av kriserna i samhället är svårt att hitta belägg för. Se Drangel 2002, s. 97 ff 
angående motståndet inom högern.  
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skapades. Däremot var det en tradition sedan gammalt att ge visst ekonomiskt 
stöd till sociala insatser. Sådant stöd i form av en bestämt belopp till en organi-
sation (sjukhus eller barnhem) band inte upp för framtiden på samma sätt som 
ekonomiskt stöd till enskilda medborgare grundat på en uttalad norm om de-
ras behov.  
 
En radikal brytpunkt som följdes av expansion 
Det är uppenbart att beslutet år 1913 var ett tydligt brott mot tidigare ordning. 
Man skulle kunna tala en diskontinuerlig utveckling, eftersom en helt ny insti-
tutionell ordning skapades. Med Halls utgångspunkter framstår pensionsbeslu-
tet år 1913 som ett paradigmskifte. Då infördes nya mål (rätt till pension för 
alla medborgare) och medel (staten betalade ut pensioner).  
 
Det var också ett formativt moment eftersom den nya institutionella struktu-
ren efter genombrottet fylldes med ökat innehåll och staten tog ett alltmer 
ökande ansvar. De politiska ambitionerna begränsades inte längre av de gamla 
tankestrukturerna utan riksdagen preciserade vilka behov som fanns och be-
slutade om utvidgade förmåner som staten själv finansierade. Syftet med detta 
avsnitt är att visa hur expansionen kom till uttryck samt binda samman denna 
brytpunkt med den vid slutet av seklet. Den senare behandlas i kapitlen 6.  
 
Detaljförbättringar av 1913 års pensionssystem beslutades kort efter systemets 
införande. Sålunda lindrades vissa övergångsbestämmelser redan år 1915. Pen-
sionstilläggen höjdes i början av 1920-talet och ett barntillägg infördes.233 Även 
om diskussioner förekom om minskade förmåner så var riksdagen inställd på 
expansion.234  
 
Riksdagen beslutade år 1935 om en pensionsreform som innebar att avgifter i 
princip inte längre bestämde pensionens storlek, det vill säga premiereservsy-
stemet övergavs. Avgifterna behölls dock. De gamla avgiftspensionerna ersat-
tes av en grundpension på 70 kr. + 10 % av summan av de under hela försäk-
ringstiden betalade avgifterna. Tilläggspensionerna höjdes till 250 kr/per år. 
Den reducerades dock vid inkomster som översteg 100 kr. De skilda beloppen 
för män och kvinnor togs bort.235  
 
I den proposition som föregick 1935 års beslut föreslogs dyrortsgruppering av 
utgående pensioner. Den frågan ledde så småningom till nyval. År 1937 beslöt 
riksdagen att dyrortsgruppera pensionerna.236 Expansionen skedde med statsfi-
nanserna som begränsande faktorer. Riksdagen beräknade att 1935 års reform 

                                              
233 För en fullständig uppräkning av alla förbättringar som infördes fram till 1920-talets början se 
Elmér (1960), s. 53 f. 
234 Elmér (1960), s. 61 f. 
235 Särskilda utskottet 1935:1 s. 17 ff. Vad gäller könsskillnaderna konstaterar utskottet med sitt sirliga 
språk att ”Förslaget att icke göra åtskillnad mellan man och kvinna i fråga om tilläggspensioner är ock 
ägnat att väcka tillfredställelse.” (s. 20).     
236 Andra lagutskottet 1937:27, s. 12 f. 
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initialt skulle öka statsutgifterna med 11 milj. kr., vilken summa år 1960 skulle 
ha ökat till 64 milj. kr/år.237

 
År 1946 fastställdes pensionsbeloppen till 1000 kr. om året för ogift och 1600 
kr. om året för två makar. Ett särskilt hustrutillägg utgick till den pensionär, 
vars hustru fyllt 60 år och som inte själv var pensionsberättigad. Änkor skulle i 
vissa fall också kunna få pension. Dyrortsgrupperingen slopades och ersattes 
av särskilda bostadstillägg, som varierade med hänsyn till kostnaderna för bo-
stad och bränsle på skilda orter. Vidare öppnades möjligheten till selektiva 
kommunala bostadstillägg.238 I samband med 1946 års beslut beräknades kost-
nadsökningen för statsverket uppgå till omkring 395 milj. kr/år.239

 
År 1950 beslutade riksdagen om ett permanent system för priskompensation 
via levnadskostnadsindex.240 Sättet för priskompensation kom successivt att 
förbättras under 1950 talet.241 Efter det att pensionernas realvärde hade säkrats 
kom frågan om standardhöjning för pensionärer att aktualiseras. Inledningsvis 
skedde det genom ett beslut om att extra indexberäknade tillägg skulle utgå.242  
 
I samband med folkomröstningen om tjänstepensionsfrågan förordade alla 
alternativ, som väljarna hade att ta ställning till, en successiv real höjning av 
folkpensionernas värde under en tioårsperiod. Den höjningens första steg be-
slutades år 1958.243 Därmed är vi framme vid ATP-beslutet, vilket bildar bak-
grund till 1990-talets pensionsbeslut. Det beslutet beskrivs därför inledningsvis 
i kapitlet 6.  
 
Besluten om folkpensioner fattades vanligtvis under betydande enighet.244 Det 
var fallet med beslutet år 1935.245 Även 1946 års beslut fattades under bety-
dande enighet. Representanter för olika partier hyllade till och med den social-
demokratiske socialministern Gustav Möller för hans strävan att få fram bättre 
pensioner och gratulerade honom till resultatet. 246  
 
Den expansion av pensionssystemet som skedde efter år 1913 ger grund för 
att tala om att en ny strukturperiod (jämvikt) hade inträtt. Den tidigare perio-
                                              
237 Särskilda utskottet 1935:1, s. 35 ff. 
238 Första särskilda utskottet 1946:1, s. 13 ff.  Se Elmér (1960), s. 90 ff. för översikt beträffande 1946 
års beslut. 
239 Första särskilda utskottet 1946:1, s. 47. I en särskild långtidsbudget (Prop 1946:222) som presente-
rades för riksdagen samma år lämnas något avvikande siffror. Jag återkommer till dessa beräkningar i 
kap 5 och i ett särskilt appendix. 
240 Sammansatta stats- och andra lagutskottets utlåtande 1950:1. 
241 Elmér (1960), s. 98 f. 
242 Sammansatta stats- och andra lagutskottets utlåtande 1953:1, 
243 Särskilda utskottet 1958 A:55, s. 100 f. 
244 Frågan om dyrortsgrupperingen var ett undantag. Striden om den frågan kom efter 1935 års beslut. 
Det kan diskuteras i vilken omfattning den striden speglar en principiell oenighet om pensionsfrågor 
eller om det var andra förhållanden som ledde till partipolitiska motsättningar och nyval. 
245 Elmér (1960), s. 68. 
246 Elmér (1960), s. 93 f. 
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den med en relativt passiv stat, bröts (punkterades) och avlöstes av en ny 
strukturperiod med ökande statligt ansvar för medborgarnas försörjning vid 
ålderdom. Beslutet år 1913 blev det formativa momentet för svensk pensions-
politik. Om ett beslut hade fattats redan 1898 så hade troligen det svenska 
pensionssystemet långsiktigt fått en annan utformning. Det hade då funnits 
något slags diminutivt ATP-system redan på 1800-talet, vilket kunde ha länkat 
den fortsatta utvecklingen i andra banor än den som följde av 1913 års beslut.  

 95



Kapitel 4: BOSTADSPOLITISKT BESLUT 
1935  
År 1935 fattade riksdagen beslut om stöd till mindre bemedlade barnfamiljers 
bostadsförsörjning, vilket var det första bostadspolitiska beslut där det sociala 
syftet var överordnat andra ambitioner. Statliga lån utgick till bostadsinvester-
ingar och bidrag kunde ges till de boende. 
  
Inledning 
 
Allmän bakgrund  
I slutet av 1800-talet och början av 1900-talet hade i europeiska länder bildats 
komplexa industriella ekonomier med omfattande urbanisering. Bostadsför-
sörjningen växte därmed fram som ett påtagligt och akut problem. Bostadspo-
litik blev en del av en framväxande välfärdspolitik. De olika ländernas politik 
anknöt till sociala, ekonomiska och politiska strukturer i respektive land, men 
det fanns också gemensamma mönster. En genomgående utgångspunkt för 
politiken i de olika länderna var att marknaden inte bedömdes kunna tillhan-
dahålla bostäder med rimlig kvalitet och till acceptabel kostnad till familjer 
inom arbetarklassen.247

 
Sverige var ända fram till 1930 ett agrart land i den meningen att huvuddelen 
av de arbetande fanns inom jordbruksnäringen. Det förhållandet uteslöt inte 
en betydande urbanisering. Tätortsbefolkningen ökade sålunda med mer än en 
miljon mellan åren 1880 och 1930, vilket var mer än en tredubbling av tätorts-
befolkningen. Det ökade bostadsbehovet som följde av denna utveckling till-
godosågs inte av marknaden.  
 
På landsbygden tillhandahöll arbetsgivarna sedan 1700-talet bostäder i form av 
statsystemet, vilket band lantarbetare till arbetsgivarna. Även i brukssamhällen 
kunde det finnas starka band mellan anställning och bostad.  Det kapital som 
skulle kunna ha sökt sig till bostadsbyggande i de växande tätorterna fann ofta 
andra, mera lönsamma investeringsobjekt. Detta medförde en bostadsbrist 
som tog sig uttryck i bland annat kraftiga hyresstegringar och ett system med 
inneboende. Under perioder av tillväxt i samhällsekonomin sjönk till och med 
bostadsstandarden.  
 
Situationen på bostadsmarknaden och trångboddheten rönte allt vidare upp-
märksamhet och kommuner och välgörenhetsinrättningar började engagera sig 
i frågan. Även kooperativa ansträngningar för att klara bostadsförsörjningen 
uppträdde i olika delar av landet. Det kommunala engagemanget började gå 
längre än det ansvar för de fattigas bostadsförsörjning som sedan länge var en 
del av den kommunala fattigvården. Det uppstod rörelser som ville ”revoltera 
mot trångboddheten och smutsen”. Först 1917 – under trycket av den kris 
                                              
247 Detta stycke bygger på Pooley (1992). 
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som uppstod under första världskriget – engagerade sig staten direkt i tätorter-
nas bostadsförsörjning. Dessförinnan hade emellertid staten engagerat sig i 
landsbygdens bostadsförsörjning genom riksdagsbeslutet om lån till egna-
hemsbyggande.248 Dessa båda engagemang är viktiga steg mot 1935 års beslut. 
Men det var först med det beslutet som det sociala syftet blev dominerande 
för bostadspolitiken.   
 
Beslut och beslutsprocess 
Det bostadspolitiska beslutet år 1935 innebar bland annat att det inrättades en 
statlig lånefond för bostadsförsörjning för mindre bemedlade barnfamiljer.249 
Förutsättningen för lån, som kunde uppgå till 95 % av fastighetsvärdet, var att 
lägenheterna höll viss standard. Dock innebar låneverksamheten inga direkta 
statliga subventioner. Stödet till nyproduktion kompletterades emellertid med 
en hyressubvention. Den utgjordes av ett familjebidrag, vars storlek bestämdes 
av antalet barn i familjen och inkomsten.  
 
Processen fram till detta beslut följde två utvecklingsvägar vilka jag kallar det 
rurala respektive urbana spåret. Det rurala inleddes i slutet av 1800-talet och 
kallas egnahemspolitiken. Det urbana spåret inleddes på 1910-talet, fick näring 
av krig och kris men kan sägas ha upphört år 1929. Det återupptogs dock i 
början på 1930-talet för att sedan leda fram till 1935 års beslut.  
 
Egnahemspolitikens inledning brukar dateras till år 1899 då riksdagen på 
grund av motioner anhöll om utredning avseende åtgärder för att bereda arbe-
tare på landsbygden tillfälle att förvärva eget hem. En utredning tillsattes 
samma år. Dess betänkande föranledde en proposition till riksdagen år 1904 
och ett riksdagsbeslut om lån till dem som önskade bilda eget hem. Lånen 
skulle i först hand förmedlas av hushållningssällskapen. Utlåning skulle ske till 
arbetare, som bildade eget hem på jordbrukslägenhet eller bostadslägenhet.  
 
Som en del av det rurala spåret måste man också se vissa beslut under 1930-
talet. År 1930 beställde riksdagen en utredning om lantarbetarnas bostadsför-
hållanden. Den resulterade i beslut om förbättring av landsbygdens bostads-
förhållanden år 1933.  
 
Det urbana spåret inleddes med en riksdagsmotion år 1911. Den ledde till ett 
riksdagsbeslut, som anhöll om en undersökning om de mindre bemedlade 
klassernas bostadsförhållanden samt förslag till åtgärder. En omfattande ut-
redningsverksamhet genomfördes av den så kallade bostadskommissionen. 
Med stöd av underlag från kommissionen och från en av de då arbetande kris-
kommissionerna utformades en proposition till riksdagen år 1917. Riksdagen 
beviljade samma år – mot bakgrund av rådande krisförhållanden – anslag för 

                                              
248 Dessa stycken om förhållandena i Sverige bygger på Strömberg (1992). Det citerade uttrycket har 
tagits från Ramberg (2000), s. 91.   
249 Även i detta fall beskrivs processen utan källhänvisningar, eftersom sådana finns i den följande 
framställningen. 
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att subventionera byggandet av bostadshus med smålägenheter. Samma år 
fattade riksdagen också beslut om hyresreglering. Särskilda hyresnämnder 
kunde fastställa hyra för lägenheter.  
 
År 1920 beslöt riksdagen att ersätta den rena subventioneringen med utlåning 
via en bostadslånefond. Ett moment av subventioner bibehölls dock. År 1923 
avskaffades hyresregleringen. Riksdagen avvisade år 1925 ett förslag om per-
manentning av den statliga låneverksamheten. Istället beslöt den fyra år senare 
– år 1929 – att avveckla bostadslånefonden. Kvar av det urbana spåret var en 
av riksdagen år 1929 inrättad bostadskreditkassa som, liksom den sedan år 
1912 verkande stadshypotekskassan, försågs med en statlig grundfond.  
 
År 1932 tillkallades sakkunniga med uppdrag att utreda huruvida och på vilket 
sätt staten skulle kunna förhindra arbetslöshetens utbredning genom att främja 
bostadsproduktionen. Förslag från utredningen resulterade i riksdagsbeslut år 
1933 om statliga så kallade tilläggslån för bostadsbyggande i städer och stads-
liknande samhällen. Samtidigt beslöts om förbättringsbidrag och nybyggnads-
lån för landsbygden. Besluten år 1933 motiverades främst med att åtgärderna 
skulle bereda arbetstillfällen och inget stöd utgick direkt till de boende. De 
beslutade åtgärderna förlängdes senare. År 1935 fattades det beslut vars inne-
håll inledde denna beskrivning. Det var den år 1933 tillsatta bostadssociala 
utredningen som lämnat förslag till det beslutet.  
 
Tidigare forskning  
Just beslutet år 1935 har inte rönt stor uppmärksamhet i forskningen, utan det 
behandlas ofta i sammanhang med andra beslut. Oftast framställs de beslut 
som fattades av riksdagen om bostadspolitik under senare delen av 1940-talet 
som inledningen till den så kallade sociala bostadspolitiken.250 En intressant 
fråga vid denna översikt av annan forskning är därför hur man betraktat 1935 
års beslut. Anses det var ett viktigt beslut i svensk bostadspolitik över huvud 
taget? 
  
En av de mest uttömmande redovisningarna av bostadspolitiken före andra 
världskriget finns faktiskt i Bostadssociala utredningens huvudbetänkande från 
år 1945.251 Utredningen ansåg att 1935 års beslut var en radikal nyorientering. 
Det uttalandet bör betraktas mot bakgrund av att det var utredningen egna 
förslag som hade utgjort grund för riksdagsbeslutet. Utredningens framställ-
ning i huvudbetänkandet är intressant som en beskrivning och analys av de 
första decenniernas bostadspolitik. Härutöver bör observeras att dess uppfatt-
ning om och värdering av den politik som bedrevs under främst 1920-talet 
kom att prägla dess slutliga förslag.   
 

                                              
250 Se exempelvis Englund (1993), s. 158. 
251 SOU 1945:63. Utredningen tillsattes år 1933 och den lämnade förslag till 1935 års beslut. Dess 
huvudbetänkande, som här refereras till, kom således efter 12 års arbete.  
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Utredningens drivande kraft – nationalekonomen Alf Johansson – har också 
gjort en översiktlig och personligt hållen beskrivning och analys av bostadspo-
litiken, där han främst behandlar kommunernas roll. Han beskriver och analy-
serar en period under vilken han själv varit en central aktör och drivit en be-
stämd uppfattning om inriktningen av bostadspolitiken.252 Etnologen Klas 
Ramberg har också gjort en översiktlig beskrivning av bostadspolitiken. Den är 
utgiven till SABO:s 50 års jubileum och behandlar bostadspolitik mellan åren 
1850-2000 från främst allmännyttig/kommunal utgångspunkt.253  
 
Statsvetaren Rolf Sandahl har studerat statsmakternas styrning av bostadsstan-
darden under mer än hundra år.254 Han analyserar karaktären hos de olika 
styrmedel som kommit till användning från slutet av 1800-talet och fram till 
1980-talet samt varför olika styrmedel valts vid olika tillfällen. Beträffande 
1935 års beslut ger Sandahls analys ett stöd för uppfattningen att beslutet var 
en brytpunkt.  
 
Statsvetaren Bruce Headey har jämfört brittisk, svensk och amerikansk bo-
stadspolitik. Han ser tiden 1932-1939 i Sverige som en period av ”precursive 
innovations”. Han menar att det först år 1942 fattades beslut som reducerade 
det privata kapitalets roll. Headey anför att beträffande 1935 års beslut ”… its 
chief significance was a forerunner of more elaborate post-war housing allo-
wance programmes …”, vilket måste tolkas så att han inte motsäger uppfatt-
ningen att 1935 års beslut var  viktigt om än inte det viktigaste.255  
 
Historikern Thord Strömberg har i uppsatser behandlar frågor som avsett bo-
stadspolitik både under seklets början och slut. I detta kapitel kommer jag att 
referera till hans analys av socialdemokratins roll.256

 
Historikern Nils Edling har i en avhandling behandlat egnahemspolitikens 
framväxt kring sekelskiftet.257 Edlings avhandling behandlar det jag kallar det 
rurala spåret. Jag återkommer därför till Edling i det följande.  
 
Bland arbeten där 1935 års beslut tas upp mer i förbigående kan nämnas redo-
visningen av ett forskningsprojekt om Stadshypotek, som genomförts av några 
ekonomhistoriker.258 I en av uppsatserna konstaterar Mats Bladh betydande 
eftersläpningar hos den sociala bostadspolitiken.259 Den hade nått sina mål 

                                              
252 Johansson (1962). Alf Johanssons positiva beskrivning av bostadspolitiken kan kontrasteras mot 
Ståhl (2000).  Denne nationalekonom menar nämligen att den aktiva statliga bostadspolitiken varit ett 
misstag
253 Ramberg (2000). 
254 Sandahl (1983) 
255 Heady (1978), s. 66 ff. Citatet på s. 69. 
256 Strömberg (1988). 
257 Edling (1996), s, 13. 
258 Sjögren, red, (2002). 
259 Det finns skäl att i detta sammanhang skilja mellan begreppet den sociala bostadspolitiken och en 
social bostadspolitik. Med det förra uttrycket avses vanligtvis den bostadspolitik som bedrevs i Sverige 
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redan på 1970-talet varför de subventioner och den kreditreglering som däref-
ter fanns var ”eftersläpningar”. I seklets början fanns en ”eftersläpning” i för-
hållande till det urbana Sverige.260  Bladh bekräftar därmed förekomsten av 
trögheter inom bostadspolitiken, något som skall analyseras i denna avhand-
ling. Uppsatserna tar främst sikte på Stadshypoteks roll och de finansiella för-
utsättningarna för bostadsmarknaden. Framför allt den nämnda uppsatsen av 
Bladh innehåller även intressant underlag för min framställning. En av förfat-
tarna till antologin – ekonomhistorikern Per Eriksson – har också skrivit en 
avhandling om Stadshypoteks ställning. Avhandlingen innehåller också den 
allmänna bostadspolitiska bakgrunden till Stadshypoteks verksamhet.261

 
Verkligheten som problem, förslag och beslut  
Som redan framgått fattades flera beslut om bostadspolitik. I det avseendet 
skiljer sig detta område från pensionsområdet. Därför gäller vid den genom-
gång som nu följer att fastställa i vad mån dessa beslut präglades av någon 
diskrepans mellan problembeskrivning och gjorda insatser. Det är ju ett krite-
rium för tröghet. Det skulle ju kunna vara så att riksdagen tecknade en bred 
bild av ett socialt problem inom bostadsområdet, men inledningsvis nöjde sig 
med begränsade insatser och först långt senare åtgärdade hela problemet. Det 
är i så fall en tröghet. I praktiken gäller det att bedöma om bostadsfrågan upp-
levdes som ett socialt problem och om åtgärder vidtogs för att lösa det pro-
blemet eller om politiken, trots ett upplevt socialt problem, gavs andra huvud-
uppgifter.  
  
Det rurala spåret 
När riksdagen år 1899 aktualiserade åtgärder för att bereda mindre bemedlade 
arbetare möjlighet att förvärva eget hem hänvisades i riksdagsskrivelsen till 
motioner som väckts. I dessa anfördes bland annat att obligatorisk arbetarför-
säkring skulle vara fel väg att trygga arbetarklassen mot de ekonomiska vådor 
som den mer än andra klasser hotades av. En bättre väg vore att bereda arbe-
tarklassen på landet egna hem. Begränsningen till landet motiverades med att 
arbetarna där levde under mindre lyckliga förhållanden. Dessutom skulle bättre 
förhållanden på landet kunna motverka strömningen till städerna, vilket skulle 
kunna råda bot på bristen på lantbruksarbetare. Stadsarbetarna ansågs ha stör-
re möjlighet att själva skaffa eget hem. Härutöver vore de hygieniska fördelar-
na med eget hem större på landet. Dessutom ansågs förvärvet av eget hem ha 
en särdeles välsignelserik moralisk inverkan.262  
 
Riksdagen tog i skrivelsen inte direkt ställning till motionernas verklighetsbe-
skrivning utan nöjde sig med att referera dessa. Riksdagsbeslutet var dock helt 
                                                                                                                            
efter andra världskriget och som hade sina ”intellektuella rötter” i den bostadssociala utredningens 
slutbetänkande från år 1945. Jag talar i detta kapitel främst om en social bostadspolitik, vilket är ett 
allmännare begrepp och innebär att ett socialt syfte bestämmer politiken. Det citerade uttrycket finns i 
Englund (1993), s. 158. 
260 Bladh (2002), s. 253. 
261 Eriksson (2004).  
262 Rskr 1899:135, s. 2 ff. 
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inriktat på landsbygdens problem. Riksdagen kunde i och för sig tänka sig att 
åtgärder skulle kunna riktas mot arbetare i städerna, men det förutsattes då att 
de skulle bo på den näraliggande landsbygden. Det uttalades emellertid också 
att ”… önskligt vore om ökade tillfällen till förvärfvande af eget hem kunde 
beredas den del av befolkningen, som deraf är i behof.” Motivering till att man 
inte förverkligade det önskemålet var att ”anordnandet af arbetarebostäder 
inom städerna torde nemligen vara av helt annan innebörd än dem som afse 
beredande af egna hem på landsbygden.” 263 Dessa uttalanden måste tolkas så 
att riksdagen såg bostadsproblemen som ett vidare socialt problem, men var 
beredd att åtgärda endast den delen av problemet som var lokaliserad till 
landsbygden. Här har vi en indikation på tröghet. 
 
Den utredning som arbetade kring sekelskiftet genomförde via frågeformulär 
till bland andra landshövdingar och hushållningssällskap egna undersökningar 
beträffande bland annat betydelsen av egna hem. Utredningen konstaterade att 
bostadsnöden var störst i de större städerna, men det var också svårast att i 
eller invid dessa upprätta egna hem.  
 
Utredningens verklighetsbedömning utmynnade i ett antal skäl för egna hem åt 
arbetarna. Det handlade om självständighet för den enskilde arbetaren och 
nytta för arbetsgivaren vid rekrytering av tillfällig arbetskraft. Slutligen skulle 
en bofast och självständig arbetarstam kunna bilda ett tryggt och pålitligt ele-
ment i samhället.264 Riksdagen tog inte explicit ställning till utredningens verk-
lighetsbeskrivning, men ansåg att fullgoda skäl hade anförts för att staten bor-
de lämna sin medverkan till egnahemsrörelsens förkovran.265  
 
Även utredningen konstaterade således att bostadsnöden var störst i städerna. 
Det var dock inte det problemet som den föreslog lösning på utan insatserna 
hade andra syften och riksdagen invände inte mot den uppfattningen.  
 
Termen mindre bemedlade arbetare kom att ingå i det riksdagsbeslut som fat-
tades år 1904.266 När det beredande utskottet skulle precisera den termen hand-
lade det om ”… dem som önska bilda eget hem, men som utan dylik lånehjälp 
svårligen kunnat nå det åsyftade målet”.267 Sålunda ingen tydlig social inrikt-
ning. Det visade sig också, när systemet tillämpades, att lånen reserverades för 
de mest kvalificerade sökandena, inte de mest behövande.268  
 
Verklighetsuppfattningen och motivbilden stärker uppfattningen att det i för-
sta hand var ett landsbygdsstöd som infördes. Det fanns också en tydlig 
diskrepans mellan verklighetsbild och åtgärder. I valet mellan att lösa bostads-

                                              
263 Rskr 1899:135, s. 9. 
264 Egnahemskommittén (1899), s. 11 ff. 
265 Rskr 1904:145, s. 2. 
266 Rskr 1904:145, s. 15. 
267 Särskilda utskottet (Nr 2) 1904:3, s 127. 
268 Edling (1996), s. 377.  
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problemen där de var störst eller att lösa dem på landsbygden valde man det 
senare. Och det var en hjälp till dem som hade vissa förutsättningar att själva 
lösa sina problem, inte till dem som mest behövde stödet.  
 
Edlings uppfattning är att egnahemspolitiken hade många parallella målsätt-
ningar, varav den bostadssociala var en. Dessa olika målsättningar hade alla 
samma status enligt Edling.269 Den bedömningen är förenlig med min om den 
formuleras så att egnahemspolitiken inte utgick från ett överordnat socialt syf-
te. Det var således inte fråga om välfärdspolitik trots att man var medveten om 
ett socialt problem. Det är det viktiga i detta sammanhang. Sedan måste jag 
tillstå att det förefaller mig som att det sociala målet hade låg status. Eftersom 
riksdagen, i valet mellan att sätta in resurser mot områden där de sociala beho-
ven var störst eller mot landsbygdsområden, valde det senare. Om det sociala 
syftet hade haft samma status som ambitionerna att stödja landsbygden så 
borde egnahemsbyggande i städers närhet ha kunnat få stöd. Det var emeller-
tid inte möjligt.270 Den lägre statusen hos det sociala målet framgår också av att 
lånen till landsbygden reserverades för de mest kvalificerade sökandena, inte 
de mest behövande. 
 
Min karakteristik av egnahemspolitiken blir därför att de sociala målen var mer 
verbala än reella. I praktiken handlade det om att stödja landsbygden, även om 
politiken också innefattade vissa sociala ambitioner. Egnahemspolitiken mani-
festerade därmed en tröghet i beslutsfattandet genom att verklighetsbeskriv-
ningen innefattade ett större socialt problem än det som riksdagen åtgärdade. 
Det var inte fråga om en social bostadspolitik utan bara ett steg på vägen mot 
en sådan.  
 
Egnahemspolitiken kom att bestå som ett eget område med jordbruksminis-
tern som ansvarig i regeringen. Det rurala spåret förstärktes år 1930 genom 
riksdagens ambitioner att allmänt förbättra bostadsförhållandena på landsbyg-
den. Dessa ambitionen tog sig uttryck i att riksdagen önskade förslag till hur 
det allmänna kunde avhjälpa brister avseende lantarbetarnas bostäder. Ambi-
tionen hade inte enbart sin grund i uppfattningen att goda bostäder var ”av 
utomordentlig betydelse för folkhälsan” utan också i föreställningen att sådana 
bostäder ”… bidraga därjämte verksamt till att tillräcklig och fullgod arbets-
kraft stannar vid jordbruket.”271 Det var således också en fråga om arbets-
kraftsförsörjning. I samband med det beslutet har jag emellertid inte funnit 
någon bredare problembeskrivning än den man inriktade åtgärderna mot.   
 
 
 

                                              
269 Edling (1996), s. 381. 
270 I praktiken tog sig den inriktningen uttryck i att mark under stadsdomstols jurisdiktion ej kunde få 
stöd. Särskilda utskottets (2) 1904:3, s. 71 f. Behovet av stöd till städerna togs upp av remissinstanser, 
även om de respekterade riksdagens tydliga inriktning på lansbygden.  
 Johansson (1962), s. 524 karakteriserade stödet som ”närmast stadsfientligt”. 
271 Rskr 1930:188, s. 10. 
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Det urbana spåret 
När riksdagen år 1911 behandlade frågan om utredning av de mindre bemed-
lade klassernas bostadsförhållanden konstaterade den att förbättringar i dessa 
avseenden skett under senare tid. Bland annat hänvisade riksdagsskrivelsen till 
det förhållandet att möjligheterna att skaffa eget hem underlättats.  
 
Riksdagen ansåg trots detta att de mindre bemedlades bostadsförhållanden var 
i stort sett otillfredsställande och att ytterligare åtgärder erfordrades från det 
allmännas sida. Riksdagen betonade dock att det var kommunernas uppgift att 
vidta åtgärder. Statens uppgift var att se till att de utredningar som måste göras 
om rådande bostadsförhållanden blev enhetliga och vägledande. Störst upp-
märksamhet borde därvid riktas mot de platser där de största missförhållande-
na fanns. Härvid nämnde riksdagen storstäderna med deras inneboendesystem 
samt städernas och liknande samhällens bostadsförhållanden. Dessa samhäl-
lens ständigt fortgående utveckling medförde bostadsbrist och högt uppdrivna 
hyror, vilket tvingade de mindre bemedlade att packa sig tillsammans i små 
lägenheter. Riksdagen uttalade också uppfattningen att den ansåg att trång-
boddheten var mindre på landsbygden.272  
 
Från år 1912 arbetade bostadskommissionen i vissa fall i nära samarbete med 
Socialstyrelsen, som bland annat hade till uppgift att genomföra bostadsräk-
ningar. Kommissionen producerade flera tusen sidor utredningsunderlag, vil-
ket grundades på bostadsräkningar och specialundersökningar på vissa orter. 
Undersökningarna avsåg bostadsstandard, ekonomi, sociala förhållanden, lå-
nemöjligheter och så vidare. Ett par rapporter ägnades åt bostadsfrågan i ut-
landet.273  
 
Ett allmänt intryck vid genomgång av denna utredningsverksamhet är att den 
primärt var inriktad på att ta fram fakta och var mera sparsam med normativa 
bedömningar.274 Den skilde sig i det avseendet från den bostadssociala utred-
ning som tillsattes drygt 20 år senare. Inriktningen av kommissionens arbete 
kom att styras av den uppseglande krisen och endast ett par förslag lämnades 
avseende mera normala förhållanden.275  
 
Kommissionen lämnade konkreta förslag till åtgärder. Propositionen till 1917 
års riksdag hade bland annat kommissionens rapporter som underlag. Kom-

                                              
272 Rskr 1911:208, ss. 3 ff. 
273 I prop 1920:314, s. 4 f. lämnas en kort redogörelse för kommissionens arbete. En bättre överblick 
fås genom Förteckning över statliga utredningar 1904-1945 (1953), ss. 353-355. I förteckningen finns 
också uppgifter om sidantal hos de olika rapporterna. 
274 En sammanfattning av informationen från bostadsräkningarna finns sålunda i Bostadskommissio-
nen (1920), 1912-1914 års allmänna bostadsräkningar. Allmän redogörelse. Det är en faktaspäckad redogö-
relse som dock inte utmynnar i konkreta förslag och knappast heller i slutsatser som naturligen skulle 
kunna leda över i åtgärder. Ett exempel på slutsats är dock att utredningen – apropå riksdagens utta-
lande år 1911 – på s. 282 konstaterar att “trångboddheten är icke oväsentligt större på landsbygden än 
i städerna”.  
275 Den bedömningen gjordes av Statens byggnadsbyrå i skrivelse till socialdepartementet 1925-02-16. 
Skrivelsen bilades prop. 1925:202. Bedömningen finns i bilagan på s. 4. 
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missionen hade bland annat utarbetat ett förslag till reglering av hyresmarkna-
den.276 Även annat underlag beträffande den akuta försörjningssituationen 
hade tagits fram. I propositionen gjordes den allmänna bedömningen att 
stadsbefolkningens bostadsstandard var ”… avsevärt understigande den som 
råder i vissa andra länder.”277  
 
I propositionen redovisades också hur bostadsbyggandet hade gått ned till en 
lägre nivå i samband med den ekonomiska krisen år 1907 och därefter inte 
återhämtat sig trots de ekonomiska framgångarna i övrigt under åren 1911-
1913. Som anledning härtill nämndes ”kapitalets flykt från byggnadsverksam-
heten till industrin och andra placeringsobjekt, vilka, särskilt under högkon-
junktur, lämna högre räntor”. Så länge som bostadsproduktionen ”uteslutande 
ligger i händerna på den spekulativa byggnadsverksamheten är därför högkon-
junkturen ofta för den mindre bemedlade en ur bostadsfrågans synpunkt 
ogynnsam tid.” I propositionen uttrycktes farhågan att krisen skulle leda till att 
stadsbefolkningens redan låga bostadsstandard skulle kunna sjunka.278  
 
Departementschefens allmänna bedömning i propositionen var att staten hade 
en oavvislig skyldighet att söka kraftigt medverka till bostadsfrågans lyckliga 
lösning. Folkets fysiska och moraliska hälsa samt den samhälleliga trevnaden 
ansåg han i synnerlig grad vara beroende av att alla samhällslager kunde kom-
ma i åtnjutande av tillfredsställande bostäder. Samtidigt betonade han dock att 
bostadsfrågan i främsta rummet var en kommunal fråga.279 I propositionen 
analyserades således verkligheten från ett socialt perspektiv. Men vad gäller 
åtgärder hänvisades i första hand till kommunerna. Statens uppgift var att 
stödja kommunerna genom att lindra hyresstegringarna, bereda tillgång till 
nödigt kapital samt motverka prisökningar på byggnadsmaterial.280

 
Den verklighetsuppfattning som riksdagen uttryckte då den tog ställning till 
propositionen präglades av krissituationen. Departementschefens mera socialt 
inriktade ambitioner kommenterades inte.  I riksdagsskrivelsen anfördes att 
kristiden hade så gott som fullständigt förlamat den enskilda företagsamheten 
inom byggbranschen. Kommunala och halvkommunala företag hade inte kun-
nat uppföra byggnadsföretag enligt uppgjorda kostnadsberäkningar. Riksdagen 
bedömde att den situationen hotade stora delar av ”vårt folks existensvillkor”. 
Samtidigt uttalade dock riksdagen att de insatta åtgärderna ”måste anses hava 
karaktären av en av kristidsförhållanden betingad tillfällig nödhjälp..."281  
 

                                              
276 Kommissionens skrivelse bilades prop. 1917:254. 
277 Prop. 1917:34, s. 3. 
278 Prop 1917:34, s. 4. 
279 Prop 1917:34, s. 8 f. 
280 Prop 1917:34, s. 11 
281 Rskr 1917:30. De citerade uttrycken på s 3. Stöd kom att utgå med 1/3 av byggkostnaderna (Bygg-
kostnaderna bedömdes ha ökat med 70%), varav kommunerna skulle svara för 1/3 och staten för 2/3. 
Se Statsutskottet 1917:31, s. 13 och s. 15.  
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Det är tydligt att för riksdagen var bostadspolitik en fråga om krishantering 
och ett akut försörjningsproblem. De insatta åtgärderna var kraftfulla bland 
annat på grund av att omfattande subventioner sattes in. Politiken hade vidare 
en social dimension i den meningen att krisen skulle ha medfört mer omfat-
tande sociala konsekvenser om den fått verka utan motåtgärder. Den var dess-
utom inriktad på små lägenheter. Men det var ingen social bostadspolitik som 
långsiktigt syftade till att åtgärda de mest angelägna sociala problemen.  
 
De fortsatta åtgärder riksdagen beslutade om år 1920 får liksom 1917 års be-
slut anses var kraftfulla i den meningen att betydande subventionsmoment 
kvarstod.282 I propositionen år 1920 var också den sociala dimensionen tydlig. 
Departementschefen menade att mycket av sociala missförhållanden i samhäl-
let hade sin grund i dåliga bostadsförhållanden. Vidare framhöll han vikten av 
att det allmänna gjorde insatser för att skapa drägliga bostadsförhållanden. 
Arbetarklassens intressen framhölls men också den skada för hela samhället 
som bostadsnöden gav upphov till. Bostadsbristens avhjälpande var därför 
enligt departementschefen en landsangelägenhet av största vikt.283 Det framgår 
av de refererade uttalandena att man var medveten om ett långsiktigt socialt 
problem inom bostadsområdet. 
 
Riksdagen kommenterade emellertid inte dessa allmänna uttalanden i 1920 års 
proposition. Utskottet framhöll i sin allmänna bedömning att den privata 
byggnadsverksamheten skulle vara ”ur spelet” om inte bistånd lämnades från 
det allmännas sida.284 Att det alltjämt handlade om en krispolitik illustreras 
också av det förhållandet att 1920 års beslut bland annat innefattade ett mera 
forcerat byggande av bostäder för statstjänare.285 Stöd till bostadsproduktion 
var medel mot krisen. Vem som fick del av denna produktion var en andra-
handsfråga. Utskottet anförde inte heller att forcerat byggande av bostäder för 
statstjänare skulle ha något socialt motiv.  
 
Inledningen till denna mera urbant inriktade bostadspolitik grundade sig såle-
des på en uttalad uppfattning om bostädernas betydelse, de mindre bemedla-
des situation i detta avseende samt statens allmänna ansvar. I propositionerna 
uttrycks en medvetenhet om ett långsiktigt social problem. Men det som moti-
verade statliga åtgärder var den akuta krissituationen. Och intrycket är att riks-
dagen, hårdare än regeringen, underströk krismotivet. I propositionerna teck-
nades breda och långsiktiga sociala problem, men riksdagens åtgärder begrän-
sades till att motverka krisen.   
 
I pensionsfrågan var riksdagen mycket tydlig om sitt ansvar för den otillfreds-
ställande situationen. I bostadsfrågan var riksdagen mera svävande. Den utta-
                                              
282 Sekundärlån på högst 15.000 kr/lgh och till högst 50% av byggnadskostnaderna med förmånliga 
ränte- och amorteringsvillkor. Dessutom en engångssubvention på 15% av byggnadskostnaderna. Se 
sammansatta stats-, bevillnings- och första lagutskottet 1920:2, s 19 ff . 
283 Prop 1920:314, s 26 f. 
284 Sammansatta stats-, bevillnings- och första lagutskottet 1920:2, s. 16. 
285 Sammansatta stats-, bevillnings- och första lagutskottet 1920:2, s. 17. 
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lade inte explicit att bostadsfrågan var ett långsiktigt socialt problem som riks-
dagen hade ansvar för att lösa. Men den invände inte heller mot propositions-
uttalanden av innebörden att sociala missförhållanden i samhället hade sin 
grund i dåliga bostadsförhållanden eller att det var statens oavvisliga skyldighet 
att medverka till bostadsfrågans lösning, att det var en landsangelägenhet. Det 
fanns således tröghet i den meningen att riksdagen inte invände mot den breda 
problembilden, men inskränkte besluten till att motverka krisen.  
 
Före år 1925 fanns heller inga förslag till en mera varaktigt inriktad social bo-
stadspolitik. Det året prövade riksdagen dock frågan om permanentning av 
bostadslånefonden och avvisade ett sådant förslag. I den aktuella propositio-
nen underströks den sociala betydelsen av tillfredsställande bostadsstandard. 
Ju större del av befolkningen som hade tillgång till sunda och goda bostäder 
desto större förutsättningar för sund samhällsutveckling. Departementschefen 
ansåg att kvinnornas indragning i förvärvslivet verkade upplösande på hem- 
och familjeliv. Tillgången på goda bostäder kunde då utgöra den bästa motvik-
ten mot sådana upplösningstendenser.286 Riksdagen kommenterade inte de 
socialt inriktade uttalandena utan nöjde sig med att konstatera att de under 
kristiden uppkomna rubbningarna på bostadsmarknaden inte helt kunnat be-
mästras. Riksdagen uttryckte emellertid betänkligheter mot tanken att perma-
nenta verksamheten och ansåg sig sakna hållpunkter för ett sådant beslut.287 
Riksdagens avslag på förslaget om permanentning kan möjligen även i detta 
fall tolkas som tröghet, eftersom riksdagen inte invände mot beskrivningen av 
de sociala problemen. 
 
År 1929 gör riksdagen emellertid bedömningen att stödet till bostadsproduk-
tionen via statsbudgeten kan avslutas och först då beslutades att bostadslåne-
fonden skulle upphöra. En intressant fråga är vilken verklighetsuppfattning 
som det beslutet vilade på.  Den allmänna bedömning som angavs i proposi-
tioner till riksdagen och som statsutskottet gjorde till sin var att det av kristids-
förhållandena föranledda extraordinära behovet av bostadsproduktion var 
praktiskt taget tillfredsställt och det kreditbehov det nu gällde att tillgodose var 
av mera normal karaktär.288 Som grund för den bedömningen låg bland annat 
statistik som visade en nästan fördubbling av produktionen av smålägenheter 
mellan åren 1913 och 1927. Visserligen fanns kvarstående problem, men de 
bedömdes vara ”normalt samhällsont”.289 Riksdagens beslut innebar att den 
mera aktiva statliga bostadspolitiken upphörde med motiveringen att den inte 
längre behövdes.  
 
Den bostadssociala utredningen ansåg i sitt slutbetänkande år 1945 att ”Den 
liberalistiska attityden till bostadsförsörjningsproblemen hade segrat över hela 
                                              
286 Prop 1925:202, s. 8 f. 
287 Rskr 1925:277, s. 2. 
288 SU 1929:118, s. 3. Att denna allmänna bedömning inte återkommer i riksdagsskrivelsen beror 
sannolikt på att Bankoutskottet (1929:58) gick emot propositionens förslag om ett nytt kreditinstitut. 
Riksdagsskrivelsen (rskr 1929:308) kom därför att domineras av en polemik mot bankoutskottet. 
289 Prop 1929:217,  s. 9 ff. Det citerade uttrycket på s. 11. 
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linjen.” Stadshypoteks- och bostadskreditkassorna drev nämligen sin verksam-
het på sedvanliga bankmässiga grunder. Utredningen menade att riksdagen vid 
avvecklingsbeslutet underskattade behovet av bostäder. Trots att lägenhetsbe-
ståndet hade växt 2 à 3 gånger så starkt som folkmängden höll bostadsproduk-
tionen nätt och jämt takten med hushållsbeståndets tillväxt. Det fanns vid ex-
pansionens början ett uppdämt behov samtidigt som de hushållsbildande ål-
dersgrupperna ökade starkt. Hösten samma år som beslutet hade fattats visade 
Socialstyrelsens enkät att myndigheterna bedömde bostadstillgången som 
knapp eller otillräcklig i flertalet fall enligt utredningen.290 Frågan är om beslu-
tet år 1929 kan ses som ett utslag av tröghet. Jag skall återkomma till den frå-
gan senare i detta kapitel. 
 
När riksdagen år 1933 fattade ett bostadspolitiskt beslut var det återigen en 
kris som bildade verklighetsbakgrund. Då handlade det om arbetslöshetskrisen 
och riksdagen underströk vikten av att bostadsbyggnadsverksamheten ur den 
synpunkten upprätthölls i städerna. Riksdagen framhöll också den indirekta 
sysselsättning som bostadsbyggandet skapade. När det gällde landsbygdspro-
blemen var riksdagen mycket tydlig beträffande de sociala problemen. Den 
ekonomiska depressionen ansågs ha gjort problemen på landsbygden än mer 
framträdande. Riksdagen var inte lika tydlig beträffande de sociala problemen i 
städerna. Det beredande utskottet nämnde över huvud taget inte de sociala 
skälen till ökat byggande. Istället var riksdagen orolig för att stödåtgärder rik-
tade mot städerna kunde förorsaka överproduktion. Det stöd som riktades 
mot landsbygden utgick ifrån de brister som ansågs prägla bostäderna. Stödet 
hade betydande inslag av rena bidrag (förbättringsbidrag), vilket inte var fallet 
beträffande åtgärder mot städerna (tilläggslån).291

 
Verklighetsbeskrivning och åtgärder blir samstämmiga 
I och med att den bostadssociala utredningen började arbeta år 1933 tonade en 
annan verklighetsbeskrivning fram. Utredningen tecknade en bred och sam-
manhängande bild av de sociala bostadsproblemen och kom till slutsatsen att 
det var trångboddheten som var det avgörande problemet. För att åtgärda det 
problemet krävdes omfattande produktion av lämpliga familjelägenheter. Det 
räckte inte med sanering av befintliga bostäder. Utredningen analyserade de 
medicinska, psykiska och sociala skadeverkningarna av trångboddheten. Ut-
redningens verklighetsanalys och sociala bedömning ledde vidare till slutsatsen 
att de stora familjerna hade den mest oförmånliga ställningen. Kostnaderna för 
barnen i förening med förkastliga bostadsvanor alstrade den största trång-
boddheten enligt utredningen. Inneboendesystemet ansågs ha föga betydelse 
för trångboddheten. 292   

                                              
290 SOU 1945:63, s. 60 ff. Citatet på s. 60. 
291 Särskilda utskottet 1933:17, s. 71 f. Uttrycket förbättringslån ändrades till förbättringsbidrag under 
riksdagsbehandlingen.  
292 SOU 1935:2, AVD. II. Det framgår inte tydligt vad utredningen avser med förkastliga bostadsvanor 
(s. 45). Ett uppmärksammat förhållande under seklets första hälft var tendensen att hålla ett så kallat 
finrum. Man använde således endast i begränsad utsträckning ett av rummen. De flesta lägenheterna i 
tätorterna bestod av ett rum och kök, vilket betydde att köket var det dominerande utrymmet. Det 
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Riksdagen ställde sig bakom utredningens analys att statligt stöd skulle riktas 
mot den trångboddhet, som främst drabbade barnrika familjer. Insatserna blev 
såväl lån som bidrag till familjer med tre barn eller flera. Riksdagen hade såle-
des för första gången preciserat de sociala behoven och tagit ställning för att 
staten skulle sätta in åtgärder för att lösa dem. Stöd skulle utgå inte bara till 
dem som byggde bostäderna utan också till de medborgare som skulle bo i 
dem. Familjebidrag utgick till 30, 40 eller 50 % av hyran vid barnantal om tre, 
fyra respektive fem barn.293  
 
Manifesterades tröghet? 
Observerade riksdagen en verklighet som krävde åtgärder, som den avstod 
från att vidta? Delvis förhöll det sig så. Inte förrän år 1935 utformades politi-
ken utifrån en genomarbetad bedömning av vilka sociala problem som var 
mest angelägna. Tröghet dessförinnan manifesteras inte genom att man avstod 
från beslut, utan genom att besluten bara delvis löste de sociala problem man 
omnämnde och uppenbarligen var medveten om. Det förhållandet förefaller 
vara mycket tydligt beträffande egnahemspolitiken. Det är inte lika tydligt be-
träffande krispolitiken. Den finns i det fallet en skillnad mellan regeringens och 
riksdagens sätt att beskriva verkligheten. Riksdagen framhöll krisen som enda 
skäl till insatser. Det betyder inte att den nödvändigtvis hade en mot regering-
en avvikande uppfattning om de sociala problemen, den tar nämligen inte av-
stånd från regeringens verklighetsbeskrivning.  
 
Var beslutet att upphöra med den aktiva bostadspolitiken år 1929 ett utslag av 
tröghet? Det är inte uppenbart. Riksdagen motiverade ju varför den inte ansåg 
att det fanns ett behov av fortsatt aktiv politik. Möjligtvis skulle man kunna ta 
fasta på det förhållandet att den inte tillräckligt noggrant observerade de väx-
ande bostadsbehoven. Det skulle kunna vara ett uttryck för diskrepans mellan 
problembild och de faktiska besluten. Det är emellertid den konstaterade verk-
lighetsuppfattningen – inte den problembild som beslutsfattarna borde ha 
kunnat ha – som skall sättas i relation till de fattade besluten.294  
 
Bladh beskriver bostadsförsörjningen och dess finansiella förutsättningar un-
der mellankrigstiden på ett relativt positivt sätt.295 Värderingen av den tiden 
beror nog på vilket perspektiv man anlägger. Ur ett produktionsperspektiv 
samt ur kredit- och kapitalmarknadssynpunkt såg det då ut att gå rätt väg. Bo-
stadsproduktionen ökade och finansieringen löstes för byggherrarna. I efter-
hand och med ett socialt perspektiv så ökade vid den tiden bristen på bostäder. 

                                                                                                                            
kunde utgöra enda sovplatsen för en stor familj.  Se Ramberg (2000), s. 93 f. Det beteendet kan också 
betecknas som tröghet i meningen att man höll fast vid ett visst förhållande trots att bättre alternativ 
var kända. Tröghet är således inte ett fenomen som uppträder enbart vid politiskt beslutsfattande. 
293 Statsutskottet 1935:144, s. 12ff. Centralt hos utredningen var begreppet hyresbetalningsförmåga 
som i första hand bestämdes av antal barn men också av inkomst. Se SOU 1935:2, s. 66 ff. 
294 Johansson (1962), s. 553, antyder att man vid bostadspolitiska överväganden vid 1920-talets början 
betraktade urbaniseringen som äventyrlig och förväntade sig utflyttning från städerna. 
295 Bladh (2002), ss. 210-217. 
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Det var den förra synen som präglade riksdagens beslut. Det var den senare 
synen som kom att styra den bostadssociala utredningens verklighetsbeskriv-
ning.  
 
Jag skall i nästa avsnitt, i samband med analysen av det ekonomiska utrymmet, 
återkomma till 1929 års beslut i detta avseende. Min slutsats så här långt är att 
det fanns ett tröghetsmoment i denna beslutsprocess, men den trögheten är 
inte lika framträdande och tydlig som beträffande pensionsbeslutet. Trögheten 
kommer tydligast till uttryck genom inriktningen av egnahemspolitiken. Beträf-
fande tätorterna uttalade inte riksdagen explicit att den såg stora sociala pro-
blem, som den borde åtgärda. Kan denna ovilja att fullt ut angripa de problem 
som identifierades inom egnahemspolitiken och som åtminstone inte förneka-
des inom den urbant inriktade bostadspolitiken ha berott på begränsat eko-
nomiskt utrymme?  
 
Det ekonomiska utrymmet
Som i föregående kapitel avses med ekonomiskt utrymme både det samhälls-
ekonomiska och det statsfinansiella. Den avgörande samhällsekonomiska frå-
gan i detta fall är om samhällsekonomin tillät önskade bostadsinvesteringar.  
Riksdagen följde varje år från 1917 till 1929 upp produktionen296 och fann vid 
den senare tidpunkten att tillgången på smålägenheter var god eller tillräcklig i 
ett allt större antal städer. Det var som ovan framhållits skälet till att den aktiva 
bostadspolitiken upphörde.  
 
Hur förhåller det sig då med den bostadssociala utredningens uppfattning att 
riksdagen år 1929 underskattade bostadsbehovet genom att man bland annat 
inte tog hänsyn till den ökande hushållsbildningen? Var det samhällsekono-
miska restriktioner som låg bakom denna underskattning av bostadsbehovet? 
Nej knappast. Frågan om ökande hushållsbildning kom helt enkelt aldrig upp 
på riksdagens bord.  
 
I propositionen till 1929 års riksdag fanns tecken på att bostadsförsörjningen 
inte var tillfredsställande trots den ökande produktionen. Man kunde rentav se 
tendens till försämring av bostadsförsörjningen från och med år 1928.297 Men 
riksdagen letade inte skäl för fortsatt bostadspolitik utan skäl att slippa bedriva 
bostadspolitik. Riksdagen hade dock uppenbarligen inga samhällsekonomiska 
erinringar mot ökad bostadsproduktion vid detta tillfälle. Tvärtom. Den note-
rade med tillfredsställelse en ökad produktion, vilket gav den alibi att inte en-
gagera staten aktivt för att uppnå en sådan.  

                                              
296 Den första redogörelsen för riksdagen gavs i prop 1917:34, s. 3 f.  
297 Prop 1929:217, s. 10. Där framgår att antalet städer där tillgången på smålägenheter bedöms som 
god eller tillräcklig sjunker något mellan åren 1927 och 1928. År 1927 är tillgången god eller tillräcklig i 
66 % av redovisade städer medan andelen år 1928 sjunkit till 62 %.  Samtidigt sker en motsvarande 
ökning av det antal städer där tillgången på smålägenheter bedöms som knapp eller otillräcklig. (Siffer-
uppgifterna är min bearbetning av uppgifterna i tabellen på angiven sida). Det handlar om huruvida 
man vill betrakta en flaska som halvfull eller halvtom. Och riksdagen föredrog vid detta tillfälle det 
optimistiska synsättet.  
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Det var inte heller ekonomiska skäl som hindrade positivt beslut när riksdagen 
prövade frågan om att permanenta bostadslånefonden år 1925. Förslaget var 
konstruerat på ett sätt som minimerade belastningen på statsbudgeten. Som 
allmän princip uttalade departementschefen att förslaget inte skulle vara be-
tungande för statsverket. Han ansåg att en fortgående långivning ur fonden 
skulle kunna höja bostadsstandarden för de mindre bemedlade klasserna, men 
statens åtgärder behövde endast vara organisatoriska, inte direkt understödjan-
de.  
 
Departementschefen försökte visa att förslaget inte skulle medföra någon 
samhällsekonomisk belastning, eftersom det blott skulle ersätta en existerande 
kreditgivning med en annan. Vidare föreslogs en räntefot som inte skulle inge 
några statsfinansiella eller samhällsekonomiska betänkligheter. Den skulle sät-
tas så hög att lånen inte fick karaktären av understöd. En reservfond skulle 
möjliggöra att kommunerna avlastades två tredjedelar av ansvaret för kredit-
förlusterna. Någon tid av räntefrihet skulle inte få förekomma.298 Riksdagen 
anförde heller inga ekonomiska eller statsfinansiella skäl för avslaget. Istället 
motiverade den sitt avslag med att bostadsproduktionen alltjämt arbetade un-
der så ovissa villkor att tillräckliga hållpunkter knappast stod till buds då det 
gällde att för någon längre period framåt bestämma huruvida och på vad sätt 
det allmänna borde bidra till att stödja denna produktion.299  
 
Som Sandahl framhåller kan motivet till avslag diskuteras. Borde inte slutsat-
sen med den motiveringen ha varit den motsatta? Ovissheten borde ha gjort 
en tryggad långivning värdefull.300 Nu innebar inte riksdagens beslut att långiv-
ningen skulle upphöra utan endast att vid det tillfället inte permanenta den-
samma. Beslutet måste ändå tolkas som att riksdagen såg den förda bostadspo-
litiken som en tillfällig företeelse och den inställningen hade föga med stats-
finanser och samhällsekonomi att göra. Man ville inte långsiktigt bedriva bo-
stadspolitik även om en sådan skulle ha rymts inom samhällsekonomin och 
lett till obetydliga statsfinansiella påfrestningar. Svaret på Sandahls fråga är 
därför att det var den förhärskande tankestrukturen som styrde besluten, inte 
”rationella” överväganden av det slag hans frågor utgår ifrån. 
 
Man kan diskutera vad som är meningen med en statlig bostadspolitik som 
inte innehåller några inslag av subvention. Anhängarna av en mera aktiv bo-
stadspolitik kan ju fråga sig vad man kan uppnå för positivt med en sådan poli-
tik och motståndarna skulle ju kunna godta en sådan politik, eftersom den 
ändå inte kräver resurser eller får särskilt stor effekt. Departementschefen gav 

                                              
298 Prop 1925:202, s. 9 f. och s. 16. Räntan föreslogs till 5,5 %, vilket bedömdes motsvara statens egna 
kostnader för upplåning samt avsättning till reservfond för kreditförluster. Uppfattningen att utlåning 
till samma villkor som statens egen upplåning plus något räntetillägg för risker är en subventionsfri 
återkommer ofta i samband med bostadspolitiken. Uppfattningen kan ifrågasättas, men det viktiga i 
detta sammanhang är föreställningen som sådan inte om den är korrekt i någon objektiv mening.  
299 Statsutskottet 1925:111, s. 5. 
300 Sandahl (1983), s. 65. 
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år 1925 skäl till att en sådan politik kunde behövas. Det handlade om fördelen 
med ”ordnad finansplan för ett byggnadsföretag”, vilket kunde nedbringa 
byggkostnaderna.301 Statens byggnadsbyrå, som var den ansvariga myndigheten 
på bostadsområdet, utvecklade denna synpunkt i sitt förslag. Byrån menade att 
frågan om den ordnade krediten ofta avgjorde om ett byggnadsföretag skulle 
komma till stånd och om det kom till stånd utan att lånefrågan lösts fick före-
taget i regel laborera med en oordnad kredit, vilket blev alltför tyngande, sär-
skilt genom de oproportionellt snabba avbetalningarna.302  
 
Byråns allmänna bedömning var att det fanns en olust hos den enskilda före-
tagsamheten för smålägenhetsproduktion.303 Det handlade i betydande ut-
sträckning om egnahemsbyggare [egnahemslån utgick ju inte till stadsområden] 
och kooperativa företag. Värdet av de personliga insatserna från de boende 
betonades.304 Omsorgen om egnahem och kooperativa bostadsföretag spelade 
också stor roll vid beslutet om att inrätta bostadskreditkassan år 1929.305 Detta 
reser frågan om vilken skillnad det egentligen var mellan att permanenta den 
statliga långivningen, som föreslogs år 1925, och det arrangemang med bo-
stadskreditkassan, med statlig grundfond, varom beslutades år 1929. Skillnaden 
mellan dessa båda beslut bör tolkas mot bakgrund av rådande tankestrukturer, 
vilket är ämnet för nästa avsnitt. 
 
I sin bedömning av bostadspolitiken under 1920-talet konstaterade den bo-
stadssociala utredningen i sitt betänkande från år 1945 att en verksam bostads-
subventionspolitik borde ha kunnat föras med hjälp av statliga bidragsbelopp 
som inte hade behövt överstiga 10 milj. kr. Ett belopp som inte föreföll utred-
ningen överväldigande mot bakgrund av att statsinkomsterna vid den tiden 
närmade sig miljarden.  
 
Det var inte fel på den ursprungliga uppläggningen av politiken ansåg utred-
ningen utan den misslyckades därför att den inte fullföljdes konsekvent. Och 
”… anledningen till detta var knappast oöverstigliga reala eller finansiella hin-
der utan politiskt-psykologiska.”306 Så kan man också uttrycka det förhållandet 
att politiken styrdes av en etablerad tankestruktur, vilken skapade tröghet. Hur 
denna tankestruktur kan formuleras till en konkret handlingsregel är ämnet för 
nästa avsnitt. 
 
Vilken tankestruktur styrde beslutsfattandet?  
Jag skall försöka visa att de beslut inom bostadspolitiken som fattades under 
denna beslutsprocess styrdes av samma handlingsregel som gällde för pen-

                                              
301 Prop 1925:202, s. 11. 
302 Prop 1925:202, bil A, s. 18 f. 
303 Prop 1925:202, bil A, s. 4. 
304 Se exempelvis prop. 1925:202, s. 10. 
305 Se exemeplvis rskr 1929:308, s. 4. 
306 SOU 1945:63, s. 35. 
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sionsfrågan. Det vill säga staten skulle inte ta preciserad ställning till enskilda 
medborgares sociala behov och göra direkta insatser i syfte att tillgodose dessa.  
 
Bakgrund i rådande institutionella förhållandena  
Den tankestruktur som styrde besluten inom bostadspolitiken hade delvis 
samma institutionella bakgrund som inom socialförsäkringsområdet. Den aku-
ta bostadsnöden var nämligen en fattigvårdsfråga. Tanken att staten skulle 
ekonomiskt stödja förbättring av bostadsförhållanden var fram till första 
världskriget främmande i de flesta länder.307 Fattighuset var sålunda en bety-
dande del av 1800-talets bostadspolitik.  
 
Det fanns emellertid också en institutionell bakgrund utifrån byggnadsstadgan 
och hälsovårdsstadgan, båda från år 1874. Den förra hade sin bakgrund i den 
brandrisk som hotade städerna. Nya förhållanden, bland annat järnvägsbyg-
gandet, ansågs kräva en nationell byggnadsstadga med vissa minimikrav. Dessa 
stadgor hade i grunden samma strukturella uppbyggnad som fattigvårdsför-
ordningarna. De stipulerade nämligen regler för hur man på kommunal nivå 
skulle hantera byggnads- och hälsovårdsfrågor. Dock innehöll byggnadsstad-
gan bestämmelse om bostadsförhållandena, som bland annat angav precisa 
regler om takhöjd. Hälsovårdsstadgan stipulerade mera allmänt att hälsovårds-
nämnden kunde förbjuda uthyrning (den fick alltså rätt men hade ingen skyl-
dighet att förbjuda) om lägenhet utgjorde våda för inneboendes hälsa. Lag-
stiftningens syfte var bättre planering av tätbebyggelse. Tanken att staten skulle 
ta sig an den mer socialt betingade delen av bostadsfrågan var helt främmande. 
Den frågan låg hos andra parter.308  
 
Den erfarenhet och den föreställningsvärld som präglade de politiska besluts-
fattarna kring sekelskiftet och som kan härledas ur etablerade institutionella 
förhållanden var att statens uppgift var att meddela allmänna ordningsregler 
för hur kommunerna skall arbeta med bostadsfrågor i avsikt att göra bostäder-
na mindre hälsovådliga. I den föreställningsvärlden rymdes inga sociala ambi-
tioner av innebörden att staten försökte säkerställa bostadstillgången för vissa 
särskilt behövande medborgare.  
 
Beslutsmönster och beslutsmotiveringar 
Beslutet år 1935 var ett mycket tydligt brott mot de tankestrukturer som fram 
till dess hade styrt politiken. Ett uttryck för tankestrukturernas styrande inver-
kan dessförinnan är besluten år 1925 då riksdagen avslog förslaget om att per-
manenta bostadslånefonden och beslutet år 1929 om att inrätta bostadskredit-
kassan. Det finns ingen objektiv metod att bedöma om det fanns ett rimligt 
samband mellan verklighetsuppfattning och dessa båda beslut. Uppenbart är 
att den bostadssociala utredningen var kritisk till besluten och vi vet nu att en 

                                              
307 SOU 1945:63, s. 12.  
308 Sandahl (1983), s. 22 ff. Den senare bedömningen finns på s. 24. Sandahls bedömning är också att 
1874 års stadga innebar en mycket låg ambitionsnivå (s. 27).  
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mera aktiv politik skulle komma att återuppstå några år senare just för att lind-
ra bostadsbristen.  
 
Min bedömning är dock att om riksdagen verkligen hade varit angelägen att 
följa den bostadssociala utvecklingen så hade den bibehållit en mera aktiv bo-
stadspolitik, exempelvis i form av en statlig lånefond, tills den var säker på att 
marknaden långsiktigt var i balans under socialt acceptabla villkor. Om långiv-
ningen hade skett från en statlig fond hade riksdagen varje år tvingats ta ställ-
ning till bostadsfrågan och bedöma om försörjningen svarade mot medbor-
garnas behov. Och det var just sådana bedömningar man inte ville göra.  
 
Det beslut man fattade år 1929 hade flera likheter med arrangemanget med 
Stadshypotek.309 Det var ett kreditmarknadsarrangemang, som underlättade 
tillgången på kredit, men som inte krävde att riksdagen gjorde löpande be-
dömningar av bostadsfrågan. De båda besluten var en markering från riksda-
gens sida att social bostadspolitik inte var en uppgift för staten under normala 
förhållanden. Det ansvaret fanns hos kommuner och andra aktörer.  
 
Det längsta man gick i riktningen att göra behovsbedömningar och fördela 
bostäder efter behov, var att allmänt framhålla behovet av flera smålägenhe-
ter.310 Till riksdagen återrapporterades regelbundet vilken produktion som un-
derstötts.  Rapporteringen tog även upp fördelningen mellan stora och små 
lägenheter, men det finns inget som tyder på att detta intresserade riksdagen 
särskilt.311 Vid ett tillfälle diskuterades en något mera aktiv styrning i det avse-
endet. Sålunda föreslogs i proposition till 1920 års riksdag en gräns för lånebe-
rättigade lägenheter vid fyra rum och kök. Riksdagen beslöt emellertid att istäl-
let att begränsa lånebeloppet per lägenhet.312 Vilket får tolkas som att man ville 
undvika en stark styrning till mindre lägenheter.  
 
Ett annat exempel på att man inte var beredd att precisera behov från sociala 
utgångspunkter var försöket att närmare ange vad som avsågs med uttrycket 
mindre bemedlade arbetare.  Som tidigare nämnts kom egnahemspolitiken i 
betydande utsträckning att inriktas mot den grupp som hade viss förmåga att 
själv klara sin bostadsförsörjning, men ändå inte helt kunde klara den själv, 
vilket visar att riksdagen undvek att precisera vem som hade störst behov. 
 
Det andra momentet i den tankestruktur som påverkade besluten var att staten 
inte själv skulle göra insatser direkt mot enskilda medborgare. Även det per-

                                              
309 Larsson (2002), s. 134 f. 
310 Den första propositionen – 1917:34 – betecknades  så att inriktningen på smålägenheter framgår 
redan av rubriken.  
311 Se exempelvis prop 1920:314, s. 11 ff. och Sammansatta stats-, bevillnings- och första lagutskottets 
utlåtande 1920:2, s. 4 f. samt prop 1925:202 s. 4 ff. Inför beslutet om eventuell permanentning av 
bostadslånefonden hade Statens byggnadsbyrå tagit fram underlag som bilades propositionen och som 
visade bostadsproduktionens utveckling med fördelning på lägenhetsstorlek.  
312 Sammansatta stats-, bevillnings- och första lagutskottets utlåtande 1920:2, s. 20. Motivet var att 
uppmuntra till billiga produktionsmetoder. 
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spektivet kan läggas på 1929 års beslut om att skapa bostadskreditkassan. Det 
beslutet innebar att lånen inte skulle utgå från statliga myndigheter. Visserligen 
hade staten varit aktiv vid bildandet av kassan men den var inte en statlig 
myndighet utan hade ställning av enskild kreditinrättning.313  
 
Det direkta statliga engagemanget var en krisföreteelse. Alf Johansson menar 
sålunda att de krisåtgärder som staten genomförde 1917 knappast rubbade 
grundprincipen om kommunens primära ansvar för bostadsförsörjningen.314  
 
Även i de fall där staten löpande satsade resurser direkt över statsbudgeten via 
statliga myndigheter så hade låneförmedlarna en roll som markerade att stats-
makterna ville hålla de enskilda medborgarna på armslängds avstånd. Såväl 
hushållningssällskapen, som förmedlade egnahemslån, som kommunerna, som 
förmedlade övriga statliga lån, var nämligen risktagare gentemot den enskilde 
låntagaren. Kunde dessa inte fullfölja sina åtaganden fick låneförmedlaren ta 
ansvar för förlusten gentemot staten.  Riksdagen var, på förslag av regeringen, 
mycket tydlig avseende det förhållandet att långivningen till egnahem inte skul-
le ske direkt av staten. De angivna skälen till denna ståndpunkt var dock prak-
tiska och inte principiella.315 Kring dessa frågor utbröt en livlig debatt i anslut-
ning till riksdagsbeslutet. Bland annat menade vissa debattörer att staten smet 
undan sitt ansvar genom att lämpa över statsändamål och statsuppgifter på 
sällskapen.316  
 
Under 1920-talet stod kommunerna för kreditriskerna vid statlig långivning 
utan att likt hushållningssällskapen få ersättning härför. Kommunernas ansvar 
som låneförmedlare ifrågasattes genom förslaget år 1925 om en reservfond för 
kreditförluster. Den föreslagna fonden skulle avlasta kommunerna två tredje-
delar av kreditrisken. En sådan avlastning ansågs naturlig om bostadslånefon-
den skulle permanentas. Då ansåg man sig inte kunna kräva sådant risktagande 
från kommunerna. 317

 
Edling sammanfattar statens roll inom egnahemspolitiken som en välvillig 
bankir som ställde medel till förfogande utan att styra verksamheten.318 Den 
rollen var densamma som staten år 1891 intagit gentemot enskilda sjukkassor, 
även om termen bankir i det fallet inte är lyckad, eftersom det rörde sig om 
driftsstöd. I båda fallen finner jag stöd för uppfattningen att staten inte var 
främmande för insatser, även ekonomiska, bara man slapp att själv ta ansvar 
mot medborgarna. 
  
                                              
313 Prop 1929:214, s. 30. 
314 Johansson (1962), s. 536. 
315 Särskilda utskottet (Nr 2) 1904:3, s. 129 f.  
316 Edling (1996), s 283 f. Hushållningssällskapen var halvt privata föreningar med visst statligt stöd. 
Se Morell (2001), s. 142 ff. 
317 Prop 1925:202, s. 13. Eftersom propositionen avslogs kvarstod kommunerna som risktagare under 
hela 1920-talet. 
318 Edling (1996), s. 366. 
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Den allmänna synen på statens uppgift 
Analysen av den allmänna synen på statens uppgifter är densamma som gjor-
des i föregående kapitel. Möjligtvis bör det förhållandet kommenteras att Ki-
lander såg en ny ideologi växa fram under 1900-talets första decennier med 
innebörden att staten kunde intervenera i sociala frågor utan att gå en juridisk 
omväg. Varför kunde då en syn på statens uppgifter, som tillhörde 1800-talet, 
återfinnas hos den bostadspolitik som bedrevs på 1920-talet, särskilt som mot-
svarande tankestruktur hade brutits ned inom pensionsområdet?  
 
Svaret finns i det förhållandet att det rörde sig om en rörlig och inte helt skarp 
gräns mellan den enskilda och den allmänna sfären. En närmare analys skulle 
sannolikt visa att gränsen mellan allmän och enskild sfär flyttats under hela 
1900-talet. Kilander säger att den allmänna sfären vidgades kring sekelskiftet, 
men han anger inte exakt var den nya gränsen låg. Han talar om en demarka-
tionslinje som förskjuts samtidigt som den blir allt otydligare.319 En demarka-
tionslinje finns ju även idag mellan offentligt och privat, men dess dragning 
skiljer sig från vad som gällde under 1900-talets första årtionden.  
 
En möjlig tolkning är att för bostadsområdet var steget längre till det statliga 
ansvarsområdet än det var för pensionsfrågan. Det kan sammanhänga med 
områdenas skilda karaktärer Vi har ju tidigare sett hur arbetsskadeförsäkringen 
var ett område där staten först tog ett mera precist ansvar för medborgarna 
social situation. Man kan mycket väl se det ökade statliga engagemanget från 
1900-talets början som en gradvis expansion av den statliga sfären. Det är inte 
här möjligt att utreda olika områdens förflyttning från den enskilda sfären in i 
den statliga och i vilken ordning det skedde. Kilander anger ingen sådan ord-
ningsföljd. Jag skall dock avslutningsvis i detta kapitel återkomma till frågan 
om bostads- respektive pensionsområdenas skilda karaktär.  
 
Slutsats om tankestruktur och dold handlingsregel 
De beslut som kriserna framtvingade inom bostadsområdet innehöll inslag 
som styrker tesen att den handlingsregel som gällde för pensionsområdet ock-
så gällde här. Mönstret i det beslutsfattande som skedde under denna tid pas-
sar in i bilden av en stat som försökte undvika att precisera sociala behov och 
vidta åtgärder med syfte att tillgodose dessa. Beslutet år 1929 att upphöra med 
den aktiva bostadspolitiken kan infogas i detta mönster, även om problembil-
den då var att stöd inte längre behövdes. Staten undvek att själv engagera sig 
gentemot enskilda medborgare. Den kontakten utövades av hushållningssäll-
skap och kommuner.  
 
En översikt 
Nedanstående tablå utgör både en sammanfattning av det som hittills anförts 
och en grund för den följande diskussionen om denna brytpunkts karaktär, 
och evolutionära drag hos beslut och beslutsprocess.  

                                              
319 Kilander (1991), s. 65. 
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Tablå 2 Översikt av beslutsprocessen fram till 1935 års beslut 

Beslut Verklighetsuppfattning 
och syfte 

Inriktning mot område/ 
grupp/bostadstyp 

Åtgärder 

1904 
Egnahemspoli-
tiken.  
 

En bofast och självständig 
arbetarstam, ett pålitligt 
element i samhället. Nytta 
för arbetsgivare vid rekry-
tering. 

Landsbygden.  
De som vill bilda eget hem 
men som ej kan utan statlig 
lånehjälp. 

Förmånliga statslån via 
hushållningssällskapen. 

1917 
Understöd till 
smålägenheter. 

Hotet mot ”vårt folks 
existensvillkor”. Tillfällig 
nödhjälp. 

Smålägenheter i främst stä-
der och stadsliknande sam-
hällen. 

Bidrag till byggkostna-
derna. 

1920 
Bostadslåne-
fond. 

Den privata byggnadsverk-
samheten ”ur spelet” utan 
statligt bistånd. 

Smålägenheter i städer och 
andra orter där större bo-
stadsbrist finns. 

Förmånliga sekundär-
lån, bidrag till bygg-
nadskostnaderna. 

1925 
Permanentning 
av bostadslåne-
fonden.  
 

Ju större del av befolk-
ningen som har tillgång till 
sunda och goda bostäder 
desto större förutsättningar 
för sund samhällsutveck-
ling.  

I princip gällande bestäm-
melser. Egnahem och ko-
operativa byggnadsföretag 
framhölls.  

Inga subventioner. 
Avlasta kommunerna 
risker. 
Avslogs i riksdagen 

1929 
Bostadskredit-
kassan. 

Kristidens extraordinära 
behov tillfredsställt. Behov 
av sekundärkredit.  

Styrdes ej av staten. Behov 
för egnahem o kooperativa 
företag framhölls. 

Sekundärlån. 

1933 
Åtgärder mot 
arbetsmark-
nadskrisen. 
 

Bostadsbygg. skulle upp-
rätthållas i städerna under 
krisen. Risk för överpro-
duktion. Sociala problem 
på landsbygden. 

Bostadsbyggande som ej 
skulle komma till stånd utan 
stödkredit. 

Till städerna: 
Tilläggslån.  
Till landsbygden: 
Förbättringsbidrag + 
Nybyggnadslån.  

1935 
Bostadsför-
sörjning till 
mindre bemed-
lade barnrika 
familjer. 

Staten bör lämna stöd för 
att minska trångboddhet 
inom vissa stadssamhällen. 

Stadssamhällen. 
Mindre bemedlade barnrika 
familjer. 

Bostadsanskaffnings-
lån + familjebidrag 
beroende på barnantal 
(hyresbetalningsförmå-
ga). 

Källor: enligt den löpande texten 
 
De evolutionära dragen  
Som framgår av tablån konstitueras det evolutionära draget hos denna besluts-
process främst av det förhållandet att riksdagen fattade ett antal bostadspoli-
tiska beslut. De utmärktes av tröghet genom att de inte fullt ut åtgärdade iden-
tifierade problem, men de innebar samtidigt successiva steg mot en social bo-
stadspolitik och en ny institutionell ordning. Det handlade om många små steg 
mot en radikalt ny ordning, det vill säga ett betydande inslag av evolutionär 
utveckling.  
 
Beslutet år 1935 var restriktivt med avseende på de förmåner som utgick till 
medborgarna, framför allt genom att förmånerna var starkt selektiva. Det var 
ett evolutionärt drag. Vidare övertog den socialt inriktade politiken som inled-
des år 1935 medel från den föregående kris- och landsbygdspolitiken. Besluts-
processens urbana del drevs fram av kriser, men genom de olika besluten blev 
själva övergången till en ny institutionell ordning odramatisk i den meningen 
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att beslutet inte upplevdes som ett stort steg. Den rädsla för det nya som var 
så påtaglig under beslutsprocessen fram till 1913 års pensionsbeslut fanns 
knappast. Det rörde sig således om en lång evolutionär process varunder sy-
nen på statens uppgift gradvis ändrades. Om man skall ta sikte på att förklara 
varför genombrottet för en social bostadspolitik kom just år 1935 så kan några 
förhållanden framhållas. 
 
 Bostadsproblemen var alltfort påtagliga. Alf Johansson sammanfattar situa-
tionen vid 1930-talets början så att den sociala eftersläpningen, som i tre kvarts 
sekel gällt för bostadsförsörjningen för den stora massan av befolkningen gäll-
de ännu vid den tiden. Ett konkret exempel härpå enligt Johansson var att 
kostnaden för en nybyggd tvårumslägenhet drog drygt 40 procent av en ordi-
när arbetarinkomst. I detta sammanhang bör nämnas att staten under 1930-
talets första hälft hade tagit ett allt större ansvar för konjunkturutvecklingen 
och arbetslösheten. Den senare ambitionen fick, som ovan diskuterats, en di-
rekt påverkan på bostadspolitiken.  
 
Beslutet år 1935 fick en tydlig inriktning på barnfamiljer. Den befolkningskris 
som blev uppenbar vid den tiden var ett skäl till att förståelse väcktes för bo-
stadsfrågan som ett socialt problem.320 Den betydelse som Alf Johannsson och 
andra drivande aktörer hade bör också nämnas. De förhållandena behandlas i 
ett senare avsnitt.  
 
Var 1935 års beslut en brytpunkt? 
Beslutet år 1935 passerade som ett av många beslut som togs vid detta tillfälle. 
De av arbetsmarknadsskäl insatta stödåtgärderna fick successivt en allt tydliga-
re social prägel, stöden permanentades och vävdes samman.321 Dessa beslut 
fattades också under betydande politisk enighet.322 Beslutsfattarna upplevde 
inte att de etablerat en ny institutionell struktur på samma sätt som de gjorde 
när beslutet om pensionssystem fattades år 1913. Däremot gjordes enstaka 
uttalanden under kammardebatterna av vilka det framgår att man var medve-
ten om att riksdagen var på väg att fatta ett bostadspolitiskt beslut utifrån ”en 
rent social synpunkt”.323  Det går inte heller att spåra samma rädsla för det nya 
som fanns före pensionsbeslutet år 1913. Den institutionella strukturen, i form 
av exempelvis förmånliga lån, hade i betydande utsträckning etablerats under 

                                              
320Flera av de nämnda förhållanden framhålls i Johansson (1962), s. 567. 
321 Sålunda beslutades också om en särskild lånefond för lantarbetarbostäder  samt fortsatta anslag  till 
landsbygden och lånefond för bostadsbyggande i städer. Se statsutskottet 1935:145 och1935:143. 
Bakgrunden till dessa beslut var alltjämt arbetsmarknadssynpunkter, men det “bostadssociala” motivet 
framhölls. Se statsutskottet 1935:143, s. 5.  Men det är uppenbart att stöden på detta sätt är på väg att 
permanentas. Se exempelvis Statsutskottet 1935:145, s. 20, där utskottet talar om en utveckling mot 
”… ett mera stadigvarande stöd…” I en reservation till statsutskottet 1935:143, s. 9 framhålls att det 
fortsatta stödet till bostadsbyggande i städer och stödet till lägenheter för barnrika familjer griper in i 
varandra. Reservationen får ses som ett uttryck för att vid denna tid börjar det bli allt svårare att sär-
skilja sociala och arbetsmarknadspolitiska motiv.   
322 Se reservationen i statsutskottet 1935:144, ss. 15-17 samt Sandahl (1983), s. 100 och s. 152. Vissa 
meningsskiljaktigheter fanns men de rörde inte principen för det stöd som beslutades år 1935.  
323 Prot. FK 1935:38, s. 3. I riksdagen debatterade man de olika stödformerna i ett sammanhang.  

 117



krisperioderna. Frågan måste rentav ställas om en ny institutionell grundstruk-
tur verkligen hade etablerats. Var 1935 års beslut en brytpunkt? Enligt min 
uppfattning är svaret ja. 
 
År 1935 är första gången som ett bostadspolitiskt beslut fattas som har över-
ordnat socialt mål. Bakom beslutet fanns en analys av vilka sociala behov som 
var mest angelägna att tillgodose. Beslutet innefattade krav på lägenhetsstan-
dard, krav som tidigare inte ställts av statsmakterna. Sandahl använder uttryck-
et ” …  att verksamheten hade ett bostadspolitiskt mål som främsta riktmärke 
och att det dessutom, för första gången, var mer långsiktigt.”  Han anger i öv-
rigt ett antal faktorer som han menar skilde beslutet från andra som dittills 
hade fattats, bland annat det förhållandet att stöd riktades också direkt till hus-
hållen.324 Det var därmed också fråga om båda nya mål och medel.  
 
I det inledande kapitlet angavs att kriteriet för en ny institutionell grundstruk-
tur är att staten tar direkt ansvar för medborgarnas välfärd. En sådan grund-
struktur jämförs då med 1800-talets förhållande, då staten enbart tog ett indi-
rekt ansvar. Nyckelorden i detta sammanhang är välfärd och direkt. Skälen till 
att man kan tala om år 1935 som övergången till en ny grundstruktur är att 
ansvaret för den sociala välfärden blev överordnat och att stöd etablerades 
som vände sig direkt till medborgarna.325 Det finns också indikationer på att 
det statliga stödet till barnrikehus blev inledningen till en ny aktivare social 
bostadspolitik i kommunerna.326 Dock kvarstår det faktum att brytningen med 
tidigare institutionell struktur inte är lika markant som fallet var vid 1913 års 
pensionsbeslut.  
 
En brytpunkt antyder att utvecklingen tar en ny riktning. Vi bör därför inte 
enbart betrakta vägen fram till 1935 års beslut utan också vad som hände där-
efter. Först bör då erinras om andra beslut som fattades år 1935. Som nämn-
des ovan skedde detta år en förlängning av tidigare stödformer, vilket motive-
rades med sysselsättningsskäl vad gäller städerna. Men även avseende dessa 
stödformer blev de sociala skälen alltmer framträdande. I proposition år 1935 
angående förlängning av tidigare stödformer fanns således motiveringar för 
fortsatt stöd som har likhet med dem som skulle användas för att motivera 
den sociala bostadspolitiken 10 år senare. Det handlade om ökad hushållsbild-
ning, inflyttning till städerna, bostadsförhållandenas betydelse för såväl den 
personliga som den samhälleliga välfärden samt den då blygsamma bostads-
standarden.327 De etablerade stödformerna utvecklades vid kommande beslut 
och nya tillkom, för vilket skall redogöras i ett avslutande avsnitt.  

                                              
324 Sandahl (1983), s. 99 f. 
325 Johansson (1962), s. 570 uttrycker det så att ”Här kastades dogmen om de bostadssociala angelä-
genheterna såsom enbart kommunala resolut överbord och för första gången formulerades statliga 
program för stöd åt bostadsförsörjningen för eftersatta befolkningsgrupper….” 
326 Den kände kommunalpolitikern Torsten Henriksson i Göteborg menade att de satsningar på barn-
rikehus som kommunerna gjorde (tillsammans med HSB) efter 1935 års beslut ”…var liksom begyn-
nelsen på det hela”. Citetet finns i Ramberg (2000), s. 95. 
327 Prop 1935:215, s. 23. 

 118



 
År 1935 var därför inledningen till en ny period, varunder den socialt motive-
rade bostadspolitiken expanderade. En ny institutionell grundstruktur hade 
blivit etablerad, vilken öppnade för expansion i ny riktning.  
 
Man kan möjligen diskutera om denna brytpunkt skall förläggas redan till år 
1933 då stödet till landsbygdens bostadsförsörjning beslutades. Även vid det 
tillfället var de sociala motiveringarna framträdande. Det beslutet hade dock 
inriktning endast mot landsbygden och hade en uttalad bakgrund i den rådan-
de krisen. Efter att ha redogjort för de eftersatta behoven på landsbygden, 
motiverade utskottet insatserna på följande sätt: ”I förevarande sammanhang 
träder emellertid verksamhetens beskaffenhet att bereda arbetstillfällen i för-
grunden.”328  
 
Denna brytpunkt var uppenbarligen inte lika tydlig som pensionsbeslutet år 
1913. År 1935 övergick en krispolitiks institutioner successivt till att bli sociala 
institutioner.  De båda brytpunkterna visar dock ett gemensamt evolutionärt 
drag. De strukturella förändringarna handlade i båda fallen om relativt blyg-
samma förändringar ur medborgarnas synpunkt med betydande selektiva in-
slag. Tankeelement från fattigvården levde kvar i den nya statliga välfärdspoli-
tiken. 
 
Landsbygden och krisen som pådrivare 
Synsättet med punkterad jämvikt förknippas med kriser och exogena chocker. 
Just 1935 års beslut präglades föga av kris. Däremot kantades vägen fram till 
detta beslut av kriser och exogena chocker. De båda beslut som fattades åren 
1917 och 1920 framstår som särskilt viktiga steg under den beslutsprocessen. 
De är exempel på att ett nytt institutionellt förhållande är lättare att införa om 
de problem det skall lösa upplevs som praktiska och påtagliga. Att lösa en kris 
upplevs inte nödvändigtvis som ett systemskifte utan som en praktisk åtgärd 
för att lösa ett konkret problem.  
 
Frågan bör dock ställas om krispolitiken på 1920-talet var steg mot den sociala 
bostadspolitiken eller om den bör ses som en isolerad företeelse. Min uppfatt-
ning är att 1930-talskrisen och den bostadspolitik som den medförde bör be-
traktas som en förbindelselänk mellan 1920-talets bostadspolitik och den so-
ciala bostadspolitik som inleddes år 1935. Det handlade om en nästan ständigt 
pågående krispolitik.329

 
Det var emellertid inte bara kriser som drev fram bostadspolitiken. Relationen 
mellan land och stad spelade också en avgörande roll för bostadspolitikens 
framväxt. Det är landsbygdsintressen som driver fram det första bostadspoli-
                                              
328 Särskilda utskottet 1933:17, s. 72. 
329 Under perioden 1917 till 1930 byggdes 153 000 lägenheter, varav 31 800 fick finansieringsstöd via 
statsbudgeten. Stödet uppgick till 83 milj. kr varav 20 milj. kr var bidrag. Det var således inget obetyd-
ligt stöd som utgick under och efter första världskriget. Uppgiften från Ekbrant (1986), s. 8. Denna 
utlåningsverksamhet upphörde definitivt först år 1932. Se Back (1980), s. 58.  
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tiska beslutet. Landsbygdsintresset gör sig också gällande genom en pikant 
detalj i 1917-års proposition. När propositionen presenterades visade det sig 
nämligen att jordbruksministern, som hade ansvar för egnahemspolitiken, 
gjort ett särskilt yttrande till statsrådsprotokollet vari han offentligt vädrade 
sina betänkligheter avseende det i propositionen föreslagna stödet till städernas 
bostadsförsörjning. Detta kunde nämligen, enligt jordbruksministern, äventyra 
livsmedelsproduktionens försörjning med arbetskraft genom icke önskvärd 
inflyttning från landsbygden till städerna.330 Egnahemspolitiken var således i 
allra högst grad en livskraftig företeelse under krisperioden och överlevde och 
utvecklades under 1920- och 1930-talen.331  
 
Landsbygdsintressena var betydande också under 1930-talets bostadspolitiska 
beslut. Redan ett år efter 1929-års beslut om kreditkassan beställde riksdagen 
en utredning om lantarbetarnas bostadsförhållanden. Andra förslag om utred-
ningar, som inte rörde landsbygden utan avsåg lån till egnahemsbyggare i tätor-
ter och till kooperativ bostadsförsörjning, avslogs däremot av riksdagen.332  
 
Den beställda utredningen kom att lämna förslag till åtgärder riktade mot 
landsbygden inför beslutet år 1933 som syftade till att motverka arbetslöshe-
ten. Det beslutet kom, som tidigare framhölls, att bli mera långtgående och 
hade en tydligare social dimension än motsvarande beslut beträffande bo-
stadsbyggande i städer. Stöden riktades inte blott mot lantarbetare utan mot 
alla kategorier av landsbygdsbefolkning.333 När riksdagen sedan år 1935 beslu-
tade om stöd till barnfamiljer parallellställde utskottet den åtgärden med de 
åtgärder som redan vidtagits för att förbättra landsbygdens bostadsbestånd. 
Utskottet noterade nämligen med gillande att ”Jämsides med … åtgärder… 
förbättra landsbygdens bostadsbestånd, hava jämväl övervägts möjligheterna 
till liknande stöd åt städer…”.334 Bostadspolitiken riktad mot landsbygden blev 
på det sättet vägröjare och hävstång för den socialt inriktade politiken gent-
emot städerna. 
 
Denna mentala fokusering mot landsbygden är märklig om man betänker den 
ekonomiska och sociala strukturomvandling som pågick i landet under denna 
tid. Under perioden 1870-1920 ökar stadsbefolkningen i Sverige från ca 
540.000 till ca 1.743.000 invånare, vilket riksdagen var väl medveten om.335 
Edling diskuterar dessa förhållanden och konstaterar att samhället vid sekel-
skiftet präglades av lantbruket. Han citerar idéhistorikern Sverker Sörlin som 
framhävt argumentet om civilisationen som ett väsentligen agrart projekt.  
Edling förnekar inte den genomgripande omvandling som pågick under denna 
tid men menar att förloppet är betydligt mer komplicerat än vad som vanligt-

                                              
330 Prop 1917:34, s. 44. 
331 Edling (1996),  s. 379 ff. Sandahl (1983), s. 137 f. SOU 1945:63, s. 110 ff. 
332 Andra kammarens fjärde tillfälliga utskott 1931:4, s. 4. 
333 Särskilda utskottet 1933:17, s. 72. 
334 Statsutskottet 1935:144, s. 13. 
335 Prop 1925:202. Bil A, s. 10.  
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vis görs gällande när industrins expansion upphöjs till moderniseringens enda 
och allt förklarande drivkraft.336  
 
En tolkning av dessa förhållanden kan vara att det fanns något slags tanke-
struktur som prioriterade landsbygden. Det var i så fall en tankestruktur som 
hindrade urbana insatser men som ur landsbygdssynpunkt var en positiv tan-
kestruktur. De upplevda dåliga bostadsförhållandena och hela arbetarfrågans 
aktualisering från år 1884 erbjöd en möjlighet att omsätta den tankestrukturen 
i handling. En önskvärd politik hade funnit ett godtagbart problem att lösa.337 
Ett beslut om egnahemsstöd kom därför ganska snabbt.  
 
Landsbygdsmentaliteten var emellertid inte begränsad till sekelskiftet utan var 
uppenbarligen i allra högsta grad levande under 1930-talets bostadspolitik. 
(Kanske är det rentav så att den även idag präglar politiken inom många om-
råden.) Kring städernas bostadsproblem förefaller det inte ha funnits någon 
liknande positiv tankestruktur hos riksdagen. Deras bostadsproblem behövde 
den akuta krisen som motiv för att bli föremål för statliga beslut före år 1935. 
Men under 1930-talets första hälft möttes krispolitiken och landbygdsambitio-
nerna, förstärkte varandra och röjde vägen för en rent social bostadspolitik 
manifesterad i 1935 års beslut.  
 
Aktörers roll 
Kan den observerade trögheten förklaras med aktörers påverkan? Fanns för-
dröjningsagenter som hindrade beslut eller saknades förändringsagenter, som 
kunde ta fram genomförbara förslag? De frågorna skall nu diskuteras, men jag 
börjar med de viktigaste aktörerna vid riksdagsbeslut, de politiska partierna.  
 
Kan brytpunkten förklaras med 1932 års maktskifte? 
Det förefaller som om tankestrukturen bröts ned i början av 1930-talet. På 
samma sätt som gällde inom pensionsområdet blir det då också tillåtet att tala 
om de långsiktiga möjligheterna med en ny institutionell struktur. Sålunda talas 
i direktiven till den bostadssociala utredningen om en bostadspolitik på längre 
sikt. Och det är helt klart att sådan politik uteslutande skall drivas utifrån so-
ciala motiv.338  Den naturliga frågan bli då om inte den brytpunkt som jag anser 
mig ha identifierat år 1935 kan förklaras med det maktskifte som skedde år 
1932, då socialdemokraterna kom till makten. Tankestrukturerna, trögheten 
och dess nedbrytning skulle då inte vara annat än en spegling av politiska ma-
joritetsförhållanden.  
 

                                              
336 Edling (1996), s. 30 f. 
337 Mitt uttryckssätt kan förefalla raljant men det ansluter till den så kallade soptunnemodellen (Garba-
ge Can Model) som bland annat förutsätter att politik kan formas genom att lösningar söker efter 
problem (solutions looking for issues). Se Johnsson (2003), s. 52 ff för en översikt av det synsättet.  
I Bladh (2002), s. 198 f finns en intressant beskrivning av sekelskiftets tankeströmmar och dessas 
knytningar till bostadsfrågan. 
338 Delar av direktiven citeras i SOU 1935:2, s. 7 f. 
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Min uppfattning är emellertid att det inte räcker att förklara tidpunkten för 
1935 års brytpunkt enbart med de politiska majoritetsförhållandena. Det råder 
knappast någon tvekan om att socialdemokraterna var mest drivande i bo-
stadsfrågan, men även det partiet begränsades av den tankestruktur som rådde 
under 1910- och 1920-talen. Ett illustrativt exempel på det förhållandet är för-
slaget om förlängningen av bostadslånefonden år 1925. Den propositionen 
signerades av den socialdemokratiska socialministern Gustav Möller. Förslaget 
var dock ytterligt blygsamt. Som diskuterades tidigare är det svårt att skilja 
förslaget i 1925 års proposition från det som senare kom att fattas år 1929 i 
något annat avseende än att man med det förslaget skulle ha permanentat bo-
stadspolitiken högt upp på den politiska agendan. Det är inte svårt att förestäl-
la sig att det förra förslaget kunde ha lagts fram av en liberal minister.339 Bo-
stadssociala utredningen konstaterar i sin analys av den tidens bostadspolitik 
att förslaget, som lades fram år 1925, kan ses som ett uttryck för den genom-
gående tendensen under 1920-talet att rensa ut subventionsmoment från bo-
stadspolitiken. Det synsättet styrde uppenbarligen också det socialdemokratis-
ka partiets praktiska politik.  
 
Strömberg har analyserat socialdemokraternas bostadspolitik vid denna tid. En 
av hans slutsatser är att socialdemokraterna ännu vid 1920-talets slut saknade 
ett självständigt och radikalt alternativ till en marknadsstyrd bostadsförsörj-
ning. Ett exempel han anför är socialdemokraternas inställning till avveckling 
av subventioner och hyresreglering år 1923. Även om de socialdemokratiska 
riksdagsledamöterna försökte dämpa takten i avvecklingen framstod det klart 
att de också såg politiseringen av bostadsmarknaden som en nödlösning.340  
 
Ett annat exempel på den dolda handlingsregelns styrning var det förhållandet 
att de första bostadspolitiska beslut som fattades efter år 1932 var krisåtgärder. 
Insatser på bostadsområdet var tillåtna om de behövdes för att motverka kri-
ser och socialdemokraterna höll sig inledningsvis till den handlingsregeln. Jag 
skall strax återge en episod, berättad av Gunnar Myrdal, som visar att den an-
svarige ministern inte var särskilt intresserad av en social bostadspolitik direkt 
efter maktövertagandet. Det var sysselsättningspolitiken som då hade högsta 
prioritet. Möjligtvis kan man se den ökade betoningen av de sociala skälen till 
insatser inom bostadsområdet som ett uttryck för högre sociala ambitioner hos 
den nya politiska majoriteten. Då bör man emellertid komma ihåg att riksda-
gen redan 1930, innan maktskiftet, gick långt i sina sociala ambitioner gent-
emot lantarbetarna.  
 
Det fanns uppenbarligen höga ambitioner inom socialdemokratin, men den 
dolda handlingsregeln inom området skapade osäkerhet om hur dessa ambi-
tioner skulle utmynna i praktisk politik. Bostadspolitiken var i det avseendet 

                                              
339 Back (1980) s. 56 ff. har analyserat den riksdagsbehandling som föregick 1925-års beslut. Det fram-
går att utgången var oviss och förslaget rönte sympati från borgerligt håll.  
340 Strömberg (1988), s. 156 och s. 153. Ann Katrin Hatje, som studerat den statliga bostadspolitikens 
mål och medel, hävdar att den socialdemokratiska politiken kännetecknades av försiktighet även efter 
år 1935 och lämnar exempel på sådan försiktighet. Se Hatje (1978), s. 112 f. 
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inget unikt område.341 Min slutsats är att även socialdemokraterna var påverka-
de av den tankestruktur och handlingsregel som en bit in på 1930-talet begrän-
sade det politiska handlingsutrymmet.  
 
Det går inte heller att hävda att det var socialdemokraterna ensamma som bröt 
ned den förhärskande tankestrukturen. Nedbrytningen var en lång process 
under 1900-talets första decennier, där många politiska aktörer lämnade sina 
bidrag. Och när 1935-års beslut fattades fanns betydande enighet. Det var ing-
et socialdemokratiskt majoritetsbeslut. 
 
Fördröjningsagenter  
Som framgått av det tidigare var det inte under denna beslutsprocess fråga om 
något enstaka avgörande beslut då olika intressegrupperingar stod mot var-
andra. Trögheten låg i det förhållandet att beslutsfattarna definierade en breda-
re problembild än den riksdagen åtgärdade. Det vore emellertid inte korrekt att 
säga att riksdagen vid sitt första beslut om egnahemsstöd skulle ha låtit sig 
styras av landbygdsintresset som något slags särintresse. Riksdagen var vid den 
tiden sammansatt utifrån Sveriges agrara struktur. Att slå vakt om landsbygden 
betraktades nog i allra högsta grad som ett allmänintresse.  
 
Synsättet att riksdagen skulle ha velat prioritera städernas problem men hind-
rats av ett snävt landsbygdsintresse är inte rimlig. Det längsta riksdagen gick i 
ambitioner mot städerna var att uttala en önskan om att de som hade behov av 
eget hem skulle kunna beredas tillgång till ett sådant. Den önskan avvisade 
riksdagen direkt själv. Man ville helt enkelt inte stödja städerna. Några särskil-
da landsbygdsintressen behövde knappast mobiliseras. Sådana intressen var 
inbyggda i beslutfattarnas idévärld. Jag karakteriserade tidigare det förhållandet 
som att det fanns en positiv tankestruktur till förmån för landsbygden.  
 
Det förhåller sig på likartat sätt vid prövningen av de urbant inriktade åtgär-
derna. Regeringen tecknade en bred problembild, men riksdagen betonade 
mycket klart att den blott var beredd att besluta om krisåtgärder. Det fanns 
heller inga konkreta regeringsförslag om åtgärder utifrån mera sociala utgångs-
punkter. Det närmaste man kommer ett sådant var förslaget om att permanen-
ta bostadslånefonden. Det är svårt att se att det förslaget, som inte förutsatte 
någon subventionering, skulle ha stoppats av någon intressegrupp.  
 
Riksdagen var mycket bestämd på att besluten om stöd till den urbana bo-
stadsförsörjningen från 1917 och framåt var en fråga om krisåtgärder och till-
fällig nödhjälp. Om riksdagen i grunden hade velat ha ett mer socialt inriktat 
stöd, men upplevt sig förhindrad att förverkliga denna vilja av intressegrupper, 
skulle man säkert ha uttryckt sig något mera nyanserat. 
 
 

                                              
341 Ekonom-historikern Nils Unga hävdar att socialdemokraterna under 1920-talet var bundna av 
traditionellt tänkande också inom arbetslöshetspolitiken. Se Unga (1976), s. 185 f.  
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Förändringsagenter 
Det förefaller vidare uppenbart att det inte var brist på förändringsagenter som 
skapade tröghet. Beredningen av beslut om egnahemsstöd togs fram relativt 
snabbt och en proposition var färdig fem år efter riksdagens beställning. Ing-
enting talar för att man inte skulle ha kunnat ta fram förslag till beslut också 
om stöd till städerna. Det hade åtminstone knappast varit något problem att 
stipulera att också egnahemsstöd skulle utgå till städerna. Det var bristen på 
politisk vilja som hindrade ett mera renodlat socialt stöd – inte bristen på för-
måga att utarbeta förslag till sådant stöd.  
 
Det förhåller sig uppenbart på samma sätt med det stöd till bostadssektorn 
som beslutades från år 1917 och framåt. Man tog mycket snabbt fram förslag. 
Det var knappast bristande förmåga att utarbeta alternativa förslag som hind-
rade att beslut om stödåtgärder riktades mot mer renodlade sociala behov. 
Förslaget om permanent finansiellt stöd, som prövades år 1925, underkändes 
inte på grund av att det inte skulle vara genomförbart eller inte ansågs tillräck-
ligt genomarbetat. Riksdagen ville helt enkelt inte permanenta bostadspoliti-
ken. Den höll sig till den dolda handlingsregeln och den tillät inte välfärdspoli-
tik av det slaget. 
 
Tidigare berördes frågan om varför tankestrukturen bröts ned i mitten av 
1930-talet och betydelsen av drivande aktörer nämndes. Den bostadssociala 
utredning som tillsattes år 1933 verkade som en förändringsagent. Det förefal-
ler i betydande utsträckning ha varit sekreterarens, Alf Johanssons, förtjänst. 
Det är omvittnat att denne var en drivande kraft när det gällde att ta fram för-
slag till en social bostadspolitik.342 Gunnar Myrdal, som var sakkunnig i utred-
ningen, berättar i en uppsats om kommitténs tillkomst. Han ger den dåvarande 
finansministern en huvudroll och beskriver Gustav Möllers inställning som 
kallsinnig i början av år 1933. Utredningen föregicks nämligen av en utredning 
som verkade inom finansdepartementet och som under förevändning av be-
hovet av bostadsstatistik drog upp riktlinjerna för en social bostadspolitik. 
Med den som utgångspunkt bearbetade Myrdal och arkitekten Uno Åhrén, 
som också kom att bli sakkunnig i den bostadssociala utredningen, olika före-
ningar i avsikt att skapa opinion för radikala åtgärder inom bostadsområdet. 
Enligt Myrdal var därefter Möller positiv till att tillsätta den bostadssociala 
utredningen.343  

                                              
342 Myrdal (1968), s. 14 menar att Johansson nästan hade monopol på idéer inom bostadspolitiken, i 
den mån hans avsikter inte stoppades av regeringen och dess byråkrati. En annan av ledamöterna Sven 
Wallander – en av HSB:s tidiga förgrundsfigurer – menar att Alf Johansson dominerade sammanträ-
dena i utredningen. Se Wallander (1968), s. 24. Det bör erinras om att dessa omdömen är publicerade i 
en hyllningsskrift till Alf Johansson. Alf Johansson har själv beskrivit sig som den ledande inom 
kommittén, vilken han karakteriserar som en expertgrupp, som var överens i praktiskt taget alla frågor. 
Se Bladh (2002), s. 218. 
343 Myrdal uppsats finns i den just nämnda antologin från 1968. Se särskilt Myrdal (1968), s. 10 f. Som 
källa får uppsatsen närmast betraktas som en intervju. Det är uppenbart att en utredning om bostads-
statistik med det innehåll som Myrdal anger publicerades. Se SOU 1933:14 s. 54 f., där utredarna 
Myrdal och Åhrén går klart längre i ambitioner än vad som kan sägas förestavas av statistikbehov. Där 
talas exempelvis om åtgärder för att mobilisera den latenta bostadsefterfrågan. Däremot tillsattes den 
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Myrdals skrift understryker den tvekan som fanns inom socialdemokratin om 
hur bostadspolitiken skulle läggas upp och det förefaller rimligt att tro att de 
förändringsagenter som senare kom att ingå i den bostadssociala utredningen, 
gav partiet en knuff framåt. Dock förefaller det som om Möller, när väl utred-
ningen tillsatts, gav den sitt stöd. I annat fall hade det knappast varit möjligt att 
redan ett par månader efter det att utredningen lämnat sitt förslag fatta ett 
riksdagsbeslut.344 Det är samma mönster som kunde iakttas inför 1913 års pen-
sionsbeslut och vi kommer i fortsättningen att se mer av detta mönster, det vill 
säga en nära samverkan och ett samförstånd mellan den politiska ledningen 
och de som arbetar fram beslutsförslag.  
 
Det bör slutligen framhållas att ledamöterna i den bostadssociala utredningen 
var kompetenta inom bostadsområdet. Där fanns ekonomer med kompetens 
inom området, arkitekter samt två sakkunniga med praktisk erfarenhet från 
bostadsbyggandet.345 Kommittén besatt med andra ord expertkunnande och 
det förefaller som om utredningen hade goda politiska kontakter. Ledamöter-
na får också sägas ha utmärkts av en betydande ihärdighet eftersom utredning-
en arbetade ända till mitten av 1940-talet. Vad som saknades av de egenskaper 
som enligt Kingdon utmärker framgångsrika politiska entreprenörer var aukto-
ritet i form av beslutspositioner. Detta kompenserades sannolikt genom goda 
kontakter med de politiska beslutsfattarna.  
 
Jämförelse mellan pensions- och bostadsområdena  
Vägen fram till ny institutionell struktur var något olika för pensions- respekti-
ve bostadsområdena. Inom pensionsområdet utredde man och prövade och 
förkastade olika förslag till pensionssystem samt fattade beslut inom angrän-
sande områden (arbetsskade- och sjukförsäkring). Inom bostadsområdet ut-
redde man mindre. I stället löste man påtagliga krisproblem eller förverkligade 
ambitionen att stödja landsbygden med bostadspolitiska medel. Båda proces-
serna tar cirka tre decennier. Från det första riksdagsbeslutet om utredning 
angående egnahem (1899) respektive arbetarförsäkring (1884) förflyter cirka 
tre decennier innan nya institutionella grundstrukturer inom välfärdspolitiken 
är etablerade. Däremot finns ett pensionssystem redan år 1913, men det dröjer 
ytterligare ett par decennier innan den sociala bostadspolitiken är etablerad. 
Varför denna tidsskillnad? Jag vill peka på en möjlig förklaring.  
 
Man måste vara medveten om att den omställning av välfärdspolitiken som 
skedde under 1900-talets första år krävde ett radikalt omtänkande. Den sociala 

                                                                                                                            
bostadssociala utredningen inte som Myrdal påstår år 1934 utan redan på hösten 1933 medan före-
gångaren, det vill säga ”statistikrapporten”, är daterad den 13 februari 1933.  
344 Utredningsbetänkandet är daterat 17 januari, 1935 och proposition beslutades i konselj den 15 
mars. Riksdagsbeslutet fattades samma vår. 
345 Alf Johansson var docent i nationalekonomi och hade bland annat forskat om byggnadsverksamhet 
och konjunkturer. Se Svennilson (1968), s. 22. Gunnar Myrdal var professor i nationalekonomi och 
engagerad i den tidens sociala frågor. Se Myrdal (1968). Vidare fanns bland de sakkunniga två arkitek-
ter, en byggmästare, verkställande direktören i HSB. Ordförande var en byråchef i Socialstyrelsen. 
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politik som bedrivits fram till dess hade haft som ambition att lindra männi-
skors nöd och säkerställa deras nödtorftiga försörjning, när de hamnade i aku-
ta krissituationer och det traditionella stödet från familj och lokalsamhälle inte 
fungerade. Så fungerade fattigvården med fattighus och annat stöd. Statliga 
pensioner och bostadspolitik innebar att förebyggande åtgärder skulle vidtas 
som ersatte traditionellt stöd. Medborgarna skulle inte behöva hamna i akuta 
krislägen. Detta skulle undvikas genom att det fanns ett försörjningssystem 
som sattes in när medborgarna blev gamla eller invalider. Det krävdes vidare 
att det byggdes bostäder med sådant utförande och till sådan kostnad för den 
enskilde att denne inte behövde drabbas av bostadsnöd.  
 
Det låg säkert närmare till hands för staten att införa ett ersättningssystem i 
form av pensioner för att avlasta fattigvården än att avlasta den genom att be-
driva bostadspolitik. De pensioner som infördes år 1913 hade trots allt likhet 
med fattigvård. Det handlade – utöver tvångssparandet – om bidrag till behö-
vande med selektiva inslag. Bostadspolitik handlade emellertid inte främst om 
bidrag till behövande. Här rådde en bristsituation som det var nödvändigt att 
bygga bort.  Staten skulle säkerställa investeringar i bostadsbyggande och se till 
att de mest behövande fick en acceptabel bostadsstandard. I förhållande till 
fattigvårdens grundtanke att lösa människors akuta krissituation upplevdes 
sådana ”statliga” investeringar sannolikt som något främmande och stridande 
mot tankarna bakom fattigvården. Därför var det svårare att se de sociala bo-
stadsproblemen som något som staten kunde eller borde göra något åt. Staten 
kunde meddela regler för hur kommunerna skulle planera stadsutbyggnad och 
ta hänsyn till hälsofrågor. Om det fanns sociala problem förknippade med 
boendet så var det en naturlig uppgift för kommunerna att lösa dessa.346 Dess-
utom fanns det uppenbarligen inte på bostadsområdet några lika framträdande 
utländska förebilder som det fanns inom pensionsområdet.347   
 
Om inte krisen infunnit kring år 1917 kunde det mycket väl ha dröjt ännu 
längre innan det hade funnits en social bostadspolitik. Det första urbant inrik-
tade riksdagsbeslutet om bostäder kom år 1911, inför bostadskommissionens 
tillsättning. Det vill säga 27 år senare än motsvarande beslut på pensionsområ-
det (1884). Vem kan hävda att bostadsfrågan vid sekelskiftet var ett så markant 
mindre problem än ålderdomsförsörjningen? Saktfärdigheten inom bostads-
området berodde säkert på det områdets annorlunda karaktär och behovet av 
helt andra insatser än beträffande ålderdomsförsörjning. Till yttermera visso 
                                              
346 Strömberg (1988), s. 149 konstaterar att ända fram vid tiden för första världskriget dominerade 
föreställningen att om samhället över huvud taget skulle ta ansvar för människors bostadsproblem så 
var det en kommunal uppgift. Som tidigare framhölls kan den gränslinje mellan den allmänna och 
enskilda sfären som Kilander identifierat mycket väl ha levt kvar på detta område i form av tanken att 
bostadsförsörjning från sociala utgångspunkter primärt inte var en fråga för staten.  Att kommunerna 
var aktiva har visats av ekonomhistorikerna Eva Jacobsson och Mats Deland, vilka från skilda ut-
gångspunkter har behandlat huvudstadens aktiviteter i detta avseende. Se Deland (2001) och Jacobs-
son (2000).  
347 Utredningarna som föregick olika beslut innehöll internationella översikter, men i riksdagen åbero-
pades sällan andra länders politik som förebilder på det sätt som skedde inom pensionsområdet. Vid 
riksdagsbehandlingen år 1917 åberopades som tidigare nämnts bostadsstandarden i andra länder. 
Något land som likt Tyskland på pensionsområdet var drivande fanns uppenbarligen inte. 
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betonade riksdagen, då frågan om en sociala bostadspolitik hamnade på dess 
bord år 1911, att eventuella åtgärder inom området var en kommunal angelä-
genhet. Statens uppgift var att tillhandahålla information om rådande bostads-
förhållanden så att de kommunala åtgärderna blev tillräckligt enhetliga. I för-
hållande till pensionsområdet är detta en mycket blygsam ambition och jag har 
svårt att tänka mig att det med den ambitionsnivån hade blivit någon urbant 
inriktad bostadspolitik under 1920-talet om inte krisen hade framtvingat en 
sådan. Krisen drev fram en bostadspolitik (men hindrade uppenbarligen fort-
satt reformverksamhet på socialförsäkringsområdet).  
 
Det är möjligt att egnahemspolitiken hade ”spritt sig” in till städerna om inte 
krisen hade framtvingat en urbant inriktad politik. Mera troligt enligt min upp-
fattning är nog att staten hade försökt reglera fram bättre bostäder med ut-
gångspunkt i hälsovårds- och byggnadsstadga, kanske hade man till och med 
kunnat tänka sig visst statligt stöd till kommunerna. Det skulle ha varit åtgär-
der helt förenliga med rådande tankestruktur och staten hade på andra områ-
den visat att man inte var främmande för att skjuta till pengar för att mildra 
sociala problem.  
 
Problemet var dock att det var nybyggnation som behövdes i städerna. Det var 
emellertid främmande för de politiska beslutsfattarna att direkt satsa statsme-
del för bostadsinvesteringar i de snabbt expanderande städerna. Hur skulle 
man ha fått stopp på sådant resursflöde om man hade givit sig ut på detta slut-
tande plan? Krispolitiken kan ha övertygat tvivlare med sådan inställning att 
aktiv bostadspolitik var något hanterbart.  
 
Den vanliga frågan, som bland andra den bostadssociala utredningen ställde, är 
varför bostadspolitiken var så kraftlös på 1920-talet. Den frågan formulerades 
när man betraktat utvecklingen genom backspegeln. Utifrån den då rådande 
tankestrukturen finns det skäl att vända på den frågan. Varför bedrevs en så 
pass kraftfull bostadspolitik under 1920-talet? Svaret blir med stöd av ovanstå-
ende resonemang att man med krisen kunde närma sig frågan från en helt an-
nan tankevärld. Det var inte i första hand ett socialt problem som skulle lösas 
utan en kris som nationen hamnat i.  
 
På samma sätt kan man fråga varför en social bostadspolitik kom redan år 
1935. Ett av svaren har redan nämnts. Kris- och landsbygdspolitiken banade 
väg. Ett annat svar är påverkan från de inom området verksamma förändrings-
agenterna.  Förändringsprocesserna inför både 1913 och 1935 års beslut drevs 
fram av kraftfulla förändringsagenter. Anders Lindstedt och Alf Johansson får 
stå som representanter för den förändringskraft utvecklades av flera aktörer. 
Det förefaller också som att dessa båda förändringsagenter stöddes av de poli-
tiska beslutsfattarna.  Om inte dessa aktörer funnits så kunde de här aktuella 
besluten ha kommit långt senare. Som tidigare antytts kunde pensionsbeslutet 
ha dröjt till senare delen av 1920-talet. Bostadspolitiken kunde ha fortsatt ha 
varit ett område som dominerats av sysselsättningsintressen och politiken hade 
kanske upphört i takt med att den ekonomiska utvecklingen skjutit fart och 
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sysselsättningen stabiliserats under senare delen av 1930-talet. Det är åtmin-
stone ingen orimlig spekulation.  
  
Det är ur beslutsfattarnas upplevelse av de sociala problemen som något nytt 
och okänt, som man kan förklara trögheten. Helt andra och förebyggande 
åtgärder krävdes, vilka dessutom förutsatte statens aktiva insats. Visserligen 
kunde staten hjälpa till när andra löste problemen, i form av exempelvis eko-
nomiskt stöd. Men därifrån till att staten skulle precisera behov och själv sätta 
in åtgärder för att tillgodose dessa var steget långt. Och särskilt långt var steget 
då de preciserade sociala behoven krävde att staten åtog sig ansvar för långsik-
tiga investeringar.  
 
Efter genombrottet följde expansion 
Redan året efter 1935 års beslut förklarade sig riksdagen beredd att avsätta 
ytterligare resurser till fonden för bostadsförsörjning till mindre bemedlade 
barnfamiljer och man utgick ifrån ”...att avsevärda belopp skola efter hand visa 
sig bliva erforderliga…”.348 De arbetsmarknadspolitiska motiven tonades 
ned.349 År 1937 beslutade riksdagen om en ny låneform – tertiärlån till viss bo-
stadsbyggnadsverksamhet, vilket helt motiverades med behovet att höja bo-
stadsstandarden. Det uttalades mycket klart att syftet var att åstadkomma rym-
liga bostäder för mindre bemedlade till rimliga priser.350 År 1939 beslutade riks-
dagen om bidrag till inrättandet av pensionärshem – en åtgärd som uteslutande 
motiverades med sociala behov.351 Tiden från och med år 1940 präglades av 
insatser för att öka nyproduktionen.352  
 
Termen den sociala bostadspolitiken brukar, som tidigare nämnts, reserveras 
för den politik som inleddes med riksdagsbeslut åren 1946, 1947 och 1948. De 
besluten utgick ifrån Bostadssociala utredningens betänkande. Utredningens 
överväganden präglades av den kritiska inställning som den hade till 1920-
talets bostadspolitik. Sålunda talade utredningen om att det gällde att förhindra 
”… den spekulativa urartning av bostadsmarknaden som tidigare förekommit 
…” samt nödvändigheten av att hålla borta spekulativa vinstintressen från 
bostadsbyggandet och bostadsförvaltningen med offentligt stöd.353 Den refere-
rade synen var en av utgångspunkterna för den kraftfulla och interventionistis-
ka bostadspolitik som kom att prägla efterkrigstiden.354 Bostadsstandarden 
skulle höjas med inriktning på främst två- och trerumslägenheter och en norm 

                                              
348 Statsutskottet 1936:105, s. 6 f. 
349 Både Sandahl (1983), s. 148 och SOU 1945:63, s. 95 lämnar, med något skiftande formuleringar, 
stöd för den karakteristiken. 
350 Statsutskottet 1937:33, s. 19. 
351 Statsutskottet 1939:191, s. 9 f. 
352 Sandahl (1983), s. 150 
353SOU 1945:63, s 574.  
354 Bladh (2002), s. 221 f. tolkar utredningen så att den ville korrigera de övertag som hyresvärd får 
över hyresgäst vid den strukturella förskjutning som urbaniseringen gav upphov till. 
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skulle vara högst två boende per boningsrum. Det förefaller helt främmande 
att man skulle ha uttryckt något sådant vid seklets början.  
 
Regeringen anslöt sig till utredningens målsättning för den närmaste framtiden 
men undvek att precisera när olika mål skulle uppnås. Den var också mycket 
tydlig med avseende på subventioner. Sådana skulle komma att krävas om 
bostadsprogrammet skulle genomföras.355 Man tog däremot inte ställning till 
utredningens förslag att normen för hyresbetalning skulle var 20 % av inkoms-
ten.356 Statsmakterna diskuterade dock målsättningar på sikt och preciserade 
standardnivåer. Men man undvek att ange när sådana ambitioner skulle nås.357 
De tidigare introducerade medlen bibehölls men utvecklingen mot generell 
låneverksamhet (=stöd till fastigheter) och selektiv bidragsverksamhet (=stöd 
till hushållen) accentuerades.358 Lånestrukturen behölls från tidigare men gjor-
des i vissa avseenden generösare.  
 
Besluten åren 1946-1948 innebar att bostadsbidragen utvidgades jämfört med 
vad som gällt före kriget. Stödet villkorades av barnantal (minst två), inkomst 
och nyproducerad bostad om minst två rum och kök med god utrustnings-
standard.359 Det fanns en önskan om att göra detta stöd mer generellt, men 
statsfinanserna satte vissa gränser härför.360 Dock gjordes stödet alltmer till ett 
familjepolitiskt stöd genom att det i vissa avseenden frikopplades från bostads-
förhållandena, utökades och gjordes mera generellt. Stödet betraktades alltmer 
som en del av familjepolitiken. Genom ett beslut år 1971 tog man i princip 
bort bostadsvillkoren knutna till bostadstillägget.361

 
År 1957 fattades ett större bostadspolitiskt beslut, vari deklarerades att det 
finansiella stödet i första hand skulle inriktas på ”största möjliga bostadspro-
duktion”.362 Generella subventioner sågs inte som påkallade som ett varaktigt 
led i bostadspolitiken. Sådana skulle, menade departementschefen, innebära att 
man gjorde sig en vrångbild av levnadsförhållandena i vårt land. Han såg dock 
vissa generella subventioner – bland annat som skydd mot tillfälligt höga rän-
tor – som nödvändiga.363 Det mångomtalade miljonprogrammet beslutades 
första gången år 1965. Med tanke på den uppmärksamhet som detta program 
senare väckt finns det skäl att citera exakt hur Riksdagen uttryckte sig år 1965: 

                                              
355 Prop 1946:279, s. 42ff. 
356 Prop 1946:279, s. 45. Jag har inte funnit att statsmakterna någonsin tog ställning i denna fråga, men 
normen brukar ofta framställas som ett mål för den sociala bostadspolitiken. 
357 Statsutskottet 1947:244, s. 11 framhöll exempelvis på att man ställt sig bakom den målsättningen 
för den framtida politiken men underströk att normen högst två boende per rum var något som skulle 
eftersträvas på sikt. 
358 Sandahl (1983), s. 258. 
359 Prop 1947:235, s. 133 f. 
360 SOU 1966:44, s. 21 
361 Sandahl (1983), s. 246 ff.  och s. 329 
362 Prop 1957:100, s. 46. 
363Prop 1957:100 s. 50 ff. 
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I ett längre tidsperspektiv synes ett produktionstillskott av 1 milj. lägenheter 
under den närmaste tioårsperioden utgöra en angelägen målsättning för bo-
stadsbyggandet.364    
 

Det var således ett mål som framfördes med stor ödmjukhet. Det bör snarast 
betecknas som en allmänt hållen ambition. Att kalla denna ambition för pro-
gram måste betraktas som en efterhandskonstruktion. År 1966 togs beslut om 
att höja standarden hos bostäderna. Det fanns nu förslag att fastställa nya 
normer med bland annat innebörden att antalet rum i lägenheterna skulle vara 
så stort att det inte bodde fler än två personer per rum, kök och vardagsrum 
oräknade. Departementschefen för ett allmänt resonemang om att det fanns 
skäl att ompröva gällande norm men framhöll också att normer av detta slag 
endast kan ge allmän vägledning.365 Beslutet är ändå ett uttryck för hur man 
vid den tiden detaljerat styrde vilka behov hos medborgarna som skulle priori-
teras.  
 
År 1967 las två propositioner fram för riksdagen som signalerar viss nyinrikt-
ning av bostadspolitiken. I den ena föreslogs att den sedan 1942 gällande hy-
resregleringen skulle avskaffas, istället skulle hyran bestämmas genom avtal 
mellan parterna inom ramen för en permanent hyreslagstiftning.366  
 
Den andra propositionen innebar bland annat att räntesubventionerna skulle 
tas bort från lånesystemet. Ett system med så kallade paritetslån infördes. De 
innebar i princip att kapitalkostnaderna skulle fördelas över tiden. Om ränte-
kostnaderna var höga skulle man kunna låna till räntan. Skulden kunde därmed 
öka och man sköt räntebetalningen framför sig. Kapitalkostnaderna skulle 
därmed kunna göras oberoende av kortsiktiga räntefluktuationer. Det förutsat-
tes att statsmakterna varje år skulle besluta om omfattningen av denna omför-
delning beroende på byggkostnader och räntor.367  
 
De båda propositionerna kan tolkas så att regeringen önskade en omläggning 
av politiken och att ansvaret för bostadsförsörjning i någon mån skulle återfö-
ras till medborgarna själva.368  I den mån detta var en ambition så misslyckades 
den. Propositionen om avskaffad hyresreglering återtogs genom en skrivelse 
till riksdagen. Regeringen motiverade sitt återtagande med det förhållandet att 
Folkpartiet och Centerpartiet genom sitt agerande visat att önskvärd enighet 
inte kunde uppnås.369

 
                                              
364 SU 1965:38, s. 7. Dessförinnan hade man dock på den socialdemokratiska partikongressen 1964 
uttalat sig i samma riktning enligt Arnstberg (2000), s. 37. 
365 Prop. 1966:1:13, s. 191f. 
366 Prop. 1967:141, s. 1. 
367 Prop. 1967:100, s. 1 ff. och Sandahl (1980), s. 288 ff. 
368 Besluten kan tolkas som en rörelse i den riktningen, men jag har inte funnit uttalanden som stöder 
tanken att det var marknadsförhållanden som eftersträvades. Både finansieringsstödet och hyreslagen 
strävade efter att främja paritet, det vill säga likvärdiga bostäder skulle betinga samma pris oberoende 
av ålder och produktionskostand. Se Ds 1992:73, s. 14. 
369 Kungl. Maj:ts skrivelse till riksdagen 1967:174. 
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Propositionen om att ta bort räntesubventioner bifölls av riksdagen. Det är 
dock tveksamt om man kan säga att beslutet genomfördes. Statsmakterna skul-
le fatta beslut om systemets tillämpning, det vill säga i praktiken vilken hyres-
nivå som skulle gälla. Redan 1970 steg både byggkostnader och räntor. Stats-
makterna fattade emellertid inte de beslut som förväntades och misstro bredde 
ut sig mot systemet som så småningom försattes i kris.370 År 1974 presentera-
des en proposition till riksdagen med något överraskande innehåll, åtminstone 
om man jämför med dittills uttalade politiska ambitioner. Det beslutet bildar 
bakgrund till det sena 1900-talets strukturella förändringar och skall analyseras 
i det följande kapitlet. 
 
Året efter det att regeringen återtagit sin proposition om att avskaffa hyresre-
gleringen beslutade riksdagen om ny hyreslag som inte radikalt skilde sig från 
det förslag som tidigare återtagits. Ett centralt moment i denna var att hyror 
som väsentligt översteg de hyror som gällde för lägenheter med likvärdiga 
bruksvärden klassades som oskäliga (bruksvärdesprincipen). Vid hyressätt-
ningen spelade de allmännyttiga företagen en ledande roll, vilket kom tydligt 
till uttryck vid ett beslut år 1974. Ett mera utvecklat förhandlingssystem där 
hyresgäströrelsen företrädde de boende utvecklades. Denna ordning kodifiera-
des i ett beslut om hyresförhandlingslag år 1978.371

 
De partipolitiska motsättningarna berördes i samband med behandlingen av 
frågan om hyresreglering. I övrigt rådde betydande politisk enighet om den 
bostadspolitik som bedrevs under denna trettioårsperiod. Enigheten var sär-
skilt markant under tioårsperioden 1935-1945. Under efterkrigstiden fanns 
dock oenighet om lånegränser. De borgerliga partierna godtog inte den favori-
sering som skedde av kommunala och allmännyttiga företag. För dessa gällde 
nämligen en övre lånegräns vid 100 % medan motsvarande gräns för enskilda 
företag var 85 %. Det fanns vidare oenighet om generella subventioner. Dessa 
godtogs inte av högerpartiet och bondeförbundet. Högerpartiet var inte heller 
tillfreds med paritetslånesystemet. Folkpartiet och centerpartiet anslöt sig där-
emot till paritetslånesystemet.372  
 
Den period som följde efter 1935 års beslut visar således att motviljan mot att 
ta ställning till medborgarnas sociala bostadsbehov hade förbytts i sin motsats. 
Man tar entydigt ställning till preciserade och ökande standardnivåer. Perioden 
präglades av behovet av nyproduktion och en återkommande fråga var om 
denna skulle subventioneras. I bakgrunden fanns ett krav på statsfinansiell 
återhållsamhet. Samtidigt gällde det att begränsa hyresnivån genom aktiva in-
grepp som hindrade marknadsprisbildning att slå igenom.  
 
Karaktären hos denna expansionsperiod ger grund för att tala om att en ny 
strukturperiod hade inträtt. Den tidigare perioden, med en ur social synpunkt 
                                              
370 Bladh (1991), s. 211 f. 
371 Hermansson (1993), s. 394 f.  
372 Sandahl (1983), s. 260 och s. 331. Sandahl talar om moderata samlingspartiets inställning avseende 
paritetslånesystemet. Högerpartiet bytte namn till Moderata samlingspartiet år 1969. 
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relativt passiv stat, bröts år 1935 och avlöstes av en ny strukturperiod med 
kontinuerligt expanderande social bostadspolitik med ett direkt och ökande 
statligt ansvar för medborgarnas bostadsförhållanden. Är det därmed också 
motiverat att se beslutet år 1935 som det formativa momentet för svensk bo-
stadspolitik?  
 
Det måste än en gång understrykas att brytningen mellan de två struktur-
perioderna inte var lika markant som den som skedde inom pensionsområdet. 
Där finns skäl att tala om ett formativt moment. Det är knappast möjligt att 
tänka sig 1935 och 1946 års pensionsbeslut utan 1913 års beslut. Däremot 
förefaller inte 1935 års beslut vara lika nödvändigt för den efterföljande sociala 
bostadspolitiken. Det formativa momentet inom bostadspolitiken bestod där-
för också av de beslut som fattades inom ramen för den kris- och egnahems-
politik som bedrevs under seklets början fram till mitten av 1930-talet. De 
besluten tillsammans med 1935 års beslut förefaller ha utgjort den grund som 
formade den efterföljande politiken.  
 
Jag finner det tveksamt att benämna flera beslut under lång tid som formativt 
moment. I detta fall skulle en sådan benämning urholka innebörden av be-
greppet. Det bör användas när ett eller flera beslut, som tidsmässigt ligger nära 
varandra, formar den efterföljande utvecklingen.373  
 

                                              
373 Jag har inte lyckats utröna om ordet moment i denna sammansättning står för momentan 
(=kortvarig) eller kraftmoment (=mått på en krafts verkan). I det förra fallet kan man inte gärna tala 
om tre decennier som ett formativt moment. Med den senare tolkningen är det möjligt. Det engelska 
begreppet critical juncture ger inte heller någon ledning i detta avseende. Sundström (2003), s. 356 
förespråkar uttrycket formativa processer. I det här fallet skulle det uttrycket kunna användas. Det 
handlar emellertid i detta fall om flera processer. Ett landsbygdspår och ett urbant spår fram till 1930-
talet. Man kan tala om en tredje beslutsprocess när de båda spåren flöt samman och ett antal beslut 
under 1930-talet och 1940-talet formade grunden för det som senare skulle bli den sociala bostadspoli-
tiken. Även med uttrycket process istället för moment är jag tveksam till om flera sådana processer, 
som dessutom är utdragna, skall betecknas som formativa. Det är i så fall närmast en självklarhet som 
uttrycks, nämligen att tre decenniers bostadspolitik formade den efterföljande politiken.  
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Kapitel 5: BOSTADSPOLITISKT BESLUT 
1992 
Från och med 1970-talet förändrades förutsättningarna för svensk ekonomi 
och inom många områden tvingades svensk politik till fundamentala ompröv-
ningar. Den politiska prioritering av bostadsbyggande som gällt under årtion-
den bröts sålunda radikalt år 1992, då riksdagen i princip avskaffade subven-
tioner till bostadsproduktion. År 1994 fattade riksdagen ett beslut som anpas-
sade pensionssystemet till nya förutsättningar. Detta kapitel inleds med en kort 
beskrivning av den allmänna bakgrunden till dessa båda beslut.  
 
Inledning 
 
Allmän bakgrund 
De fördelar svensk ekonomi haft under guldåldern förvandlades i många fall 
till problem när det gällde att ställa om till nya förutsättningar. Här är inte plat-
sen att ingående beskriva dessa nya förutsättningar. Det får räcka med att 
nämna några nyckelord som den elektroniska revolutionen, globaliseringen 
och utvecklingen från industri- till tjänstesamhälle. Det diskuteras om vi kunde 
ha genomfört omställningen till nya förutsättningar snabbare eller om den 
präglades av tröghet. Omvandlingen i Sverige blev nämligen svårare än i 
många andra industriländer. Svensk tillväxt blev i slutet av 1900-talet markant 
lägre än vad som var fallet i jämförbara länder.  
 
Flera områden inom ekonomin, som under guldåldern varit avskärmade från 
den allmänekonomiska utvecklingen, öppnades för yttre påverkan. Kredit- och 
valutamarknaderna avreglerades. Under flera år försökte den ekonomiska poli-
tiken, bland annat med devalveringar, slå vakt om traditionella värden som låg 
arbetslöshet och konkurrenskraft hos den existerande exportindustrin. Trots 
sådana ansträngningar tvingades flera näringsgrenar till radikala omställningar 
eller avveckling. Det senare gällde för de traditionella svenska varvs- och textil-
industrierna. Under 1990-talet släpptes växelkursen fri och penningpolitiken 
inriktades på prisstabilitet med en från politiken självständig riksbank som 
verkställare.374     
 
Både det bostadspolitiska beslutet år 1992 och pensionsbeslutet år 1994 kan 
sättas in i det mönster av omprövningar inom svensk ekonomi som fram-
tvingades under det sena 1900-talet. De båda välfärdsområdena var avskärma-
de från den allmänekonomiska utvecklingen. Under guldåldern fanns både 
behov och möjligheter att styra krediter till bostadsområdet. Den institutionel-
la utvecklingen tog därför sikte på att skydda bostadsproduktionen från pris- 
och ränteutvecklingen inom ekonomin. Det fanns skyddande glaskupor över 

                                              
374 En analys av förutsättningar för svensk ekonomi och omställningarna vid denna tid finns i Schön 
(2000), kap. 6. Perioden 1950-75 kallas ibland gulåldern på grund av den höga tillväxten och stabilite-
ten i ekonomin. Se Schön (2000), s. 375.   
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bostadssektorn för att låna ett uttryck från Mats Bladh.375 Inom pensionsområ-
det garanterade ATP-systemet förmåner till pensionärer. Förmånsnivån påver-
kades i princip inte av den realekonomiska och demografiska utvecklingen. 
Den fanns i den meningen också en glaskupa över pensionssystemet.  
 
Både bostads- och pensionsbesluten innebar att de båda välfärdsområdena på 
ett helt annat sätt än tidigare öppnades för allmänekonomisk påverkan. Glas-
kuporna lyftes i någon mening. Beslutsprocesserna uppvisar emellertid helt 
olika tröghet. Jag går nu över till att beskriva den utdragna processen fram till 
det bostadspolitiska systemskiftet år 1992. Pensionsbeslutet behandlas i nästa 
kapitel. 
 
Beslut och beslutsprocess 
Den följande beskrivningen är ganska teknisk, eftersom det handlar om ändra-
de regler för finansiellt stöd till bostadssektorn. Inledningsvis beskrivs inne-
börden av beslutet år 1992 då bostadssubventionerna successivt avvecklades. 
Den åtgärden ställs sedan i relation till beslutet år 1974 då dessa subventioner 
infördes. Därefter beskrivs de insatser som gjordes för att motverka de negati-
va effekterna av 1974 års beslut. Det handlade bland annat om att finansiera 
det växande stödet till nyproduktion.  
 
Beslutet år 1992 innebar att de subventioner i form av räntebidrag som dittills 
hade utgått för ny- och ombyggnad av bostadshus avvecklades. Den fortsatta 
bostadsproduktionen skulle få räntebidrag för stegvis minskad andel av ränte-
kostnaderna. Dock skulle ett stöd bibehållas som motsvarade egnahemsägares 
skatteavdrag för utgiftsräntor (25 % vid beslutstillfället, vilket senare ändrades 
till 30%). Bidragssystemet förenklades och underlaget för räntebidrag skulle 
bestämmas helt efter schabloner. Det avgörande för att bestämma schablonbe-
loppen blev det bostadsutrymme som tillfördes bostadsmarknaden. Ett högre 
schablonbelopp beslutades för de första 35 kvm bostadsyta per lägenhet samt 
ett lägre belopp för återstående yta upp till 120 kvm. Statliga kreditgarantier 
behölls och sådana skulle även kunna lämnas till viss omfördelning av ränteut-
gifter.376  
 
Betydande oenighet mellan de politiska blocken fanns vid beslutet. En utvär-
dering av beslutet gjordes av riksdagen år 1998 och den föranledde inte några 
förändringar av huvuddragen av det stödsystem som beslutades år 1992, trots 
att ett maktskifte hade skett år 1994.377  
  
Kontrasten mot den rådande ordningen blir tydlig om man utgår från det bo-
stadspolitiska beslut som fattades år 1974. Då ändrades principerna från 1960-
talet och ett lånesystem med räntegarantier, det vill säga subventioner, inför-
des. En garanterad ränta på 3,9 % för nyproduktion i flerfamiljshus infördes. 

                                              
375 Bladh (2002), s. 228.  
376 BoU 1991/92:23, s 5f. Prop. 1991/92:150, Bilaga I:5. 
377 BoU 1997/98:10. 
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Motsvarande ränta för småhus sattes, med hänsyn till egnahemsägarnas ränte-
avdrag, till 6 %. Det förutsattes att den garanterade räntan skulle höjas i en takt 
som tillgodosåg såväl kraven på kostnadsparitet mellan olika årgångar som 
kostnadsneutralitet mellan olika besittningsformer.378  
 
Det växande problemet, som grundlades genom 1974 års beslut och som lös-
tes först med 1992 års beslut, var de stigande statsutgifterna för bostadspoliti-
ken. Redogörelsen för beslutsprocessen tar därför sikte på att beskriva vilka 
försök som gjordes att hejda utgiftsutvecklingen eller kompensera den med 
andra statsinkomster. Ett problem, som återkom vid de olika värderingar av 
politiken som gjordes, var den bristande måluppfyllelsen hos stödsystemet. 
Det är dock den statsfinansiella belastningen som så småningom driver fram 
systemskiftet, varför min beskrivning av olika förändringar av systemet särskilt 
tar sikte på hur den faktorn hanterades.  
 
Från år 1978 genomfördes ett antal åtgärder för att bland annat minska de 
statsfinansiella följderna av 1974 års beslut. Dessa åtgärder inleddes år 1978 
med minskning av räntebidragen för redan byggda hus samtidigt som dock 
räntesubventionerna ökade för nyproducerade hus.379 Under 1980-talet fattades 
flera liknande beslut som innebar statsfinansiella besparingar.380 Sålunda beslöt 
riksdagen år 1982 om extra upptrappning av de garanterade räntorna. Samti-
digt beslutade den om en hyreshusavgift på äldre hus utanför räntebidragssy-
stemet.  
 
De minskade generella subventionerna kompenserades med ökningar av bo-
stadsbidragen.381 Vid 1980-talets början var den lägsta garanterade räntan 3,0 
respektive 5,5 %. Det skedde med andra ord en sänkning fram till år 1982 med 
0,9 respektive 0,5 procentenheter i jämförelse med 1974 års beslut.382 Reglerna 
för subvention av nyproduktion gjordes således allt generösare.  
 
En större minskning av skattesubventionerna skedde genom 1981 års skattere-
form. Värdet av villaägarnas avdrag begränsades därmed till 50 % av ränte-
kostnaderna.383  
 

                                              
378 Prop 1974:150, s. 2. 
379 Prop 1977/78:100, bil 16, s. 31 ff. 
380 SOU 1984:35, s. 81 talar om tre beslut från hösten 1980 till våren 1982, där subventionerna för 
äldre hus minskade. Beslutet år 1978 är av samma karaktär även om besparingsbehovet då inte är ett 
lika framträdande argument. I anslutning till 1978 års beslut anfördes kostnadsökningarna och pari-
tetsproblemet som mer framträdande problem än den statsfinansiella belastningen. Se prop 
1977/78:100, bil 16, s. 31. Dock var det i denna proposition (s. 153) som regeringen förkunnade att 
det inte var rimligt att räkna med någon väsentligt höjd subventionsnivå i fortsättning, vilket talar för 
att de statsfinansiella restriktionerna inspirerade även det beslutet. Se vidare prop 1980/81:63 samt 
prop 1980/81:118, bil 4. 
381 Prop 1981/82:124, s. 19 ff. Förslag om hyreshusavgift s. 17 ff. 
382 Prop 1981/82:124, s. 10. 
383 En översikt av olika åtgärder fram till år 1983 finns i SOU 1984:35, ss. 75-86. Avdragsreformen 
behandlas på s. 83. 
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År 1983 beslutade riksdagen om viss omorientering av politiken. Ett bostads-
förbättringsprogram med bland annat räntestöd till underhåll och regler för 
bostadslån, som främjade varsammare ombyggnader, infördes (ROT-program, 
reparation om- och tillbyggnad). Åtgärderna inriktades främst på hus som var 
äldre än 30 år. Bakgrunden till beslutet var den nya bostadspolitiska situatio-
nen där det inte längre ansågs finnas någon allmän bostadsbrist samtidigt som 
hushållen inte förväntades efterfråga väsentligt högre bostadsstandard.384

 
I mitten av 1980-talet beslutades också om ett antal åtgärder för att minska 
belastningen på statsbudgeten.  Frågan om hyreshusavgift prövades år 1983 
utan att det tidigare beslutet ändrades i sina grunddrag.385 År 1984 beslutades 
om en fastighetsskatt som ersatte hyreshusavgiften.386 Från och med halvårs-
skiftet 1985 belastade bostadslånen inte längre statsbudgeten. De förmedlades 
istället genom ett helstatligt bolag.387  
 
Vissa höjningar av den garanterade räntan i äldre fastigheter beslutades riks-
dagsåret 1985/86.388 En mera principiell prövning av bostadspolitiken skedde 
följande riksdagsår. Förslag om att ändra det gällande systemet med räntebi-
drag till räntelån prövades. Förslaget hade utarbetats av en utredning –
Bostadspolitiska kommittén – vilken tillsats av den regering som tillträde år 
1982. Förslaget avvisades dock med hänvisning till de förändrade samhälls-
ekonomiska förutsättningarna. Det av riksdagen år 1983 beslutade bostadsför-
bättringsprogrammet utvärderades vid samma tillfälle och förutsättningarna 
för att få lån till förbättringar skärptes mot bakgrund bland annat av att det 
system som gällt fram till dess ansågs ha medfört alltför omfattande ombygg-
nader.389

 
År 1989 tillsattes en offentlig utredning mot bakgrund av det gällande syste-
mets brister och den skattereform som då var under beredning. Utredningens 
förslag ledde till riksdagsbeslut vid två skilda tillfällen år 1990. Den ändrade 
kapitalbeskattningen, som var en del av 1990-års skattereform, innebar ökade 
bostadskostnader för egnahem. Som en följd härav beslutade riksdagen våren 
1990 att sänka även räntesubventionerna för hyres- och bostadsrätthus. Den 
garanterade räntan höjdes för dessa kategorier av hus byggda åren 1973-1991. 
Bostadsbidragen byggdes samtidigt ut särskilt i högre bostadskostnadslägen.390  
 

                                              
384 Prop 1983/84:40. bil 9. De refererade motiven finns på s. 4. Det så kallade retroaktiva räntebidra-
get togs samtidigt bort. Det var ett bidrag som täckte en del av räntekostnaderna mellan husets färdig-
ställande och utbetalning av bostadslånet. Vidare begränsades stödet till större småhus. Prop 
1983/84:40, bil 9, s. 80 ff. 
385 Prop 1982/83:50. Se särskilt s. 33 f. 
386 Prop 1984/85: 18, s 17. 
387 BoU 1983/84:28. 
388 Prop 1985/86:100, bil 13, s. 35 f. 
389 Prop 1986/87:48, s. 2. 
390 BoU 1989/90:21. 
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I ett följande beslut, hösten 1990, gavs nya riktlinjer för bostadsfinansieringen. 
Det gällande låne- och räntebidragssystemet ersattes av ett stödsystem som 
byggde på att hela lånefinansieringen skedde på den allmänna lånemarknaden i 
konkurrens mellan kreditinstituten. En del av låneräntorna skulle kunna om-
fördelas över tiden med hjälp av så kallade räntelån. Vid höga realräntor skulle 
ett så kallat realräntebidrag utgå. Lånefinansieringen skulle garanteras genom 
statliga kreditgarantier. Räntebidrag skulle behållas för att ge hyresgäster och 
bostadsrättsinnehavare samma minskning av räntekostnaderna som egna-
hemsägare fick via skattesystemet. Ett investeringsbidrag skulle utgå för att 
kompensera för ökad momsbelastning av byggnads- och anläggningsarbeten.391 
Beslutet revs senare upp av riksdagen.392 Istället kom 1992-års beslut att gälla. 
En redogörelse för det beslutet inledde denna översikt. 
 
Sammanfattningsvis fattades således många beslut under perioden från 
1977/78 till 1991/92, som syftade till att motverka de stigande utgifterna för 
räntesubventioner. Det rörde sig om regeländringar som sänkte utgifter för 
subventioner i det äldre beståndet, ökade skatteinkomster genom restriktivare 
skatteavdrag samt skatt på fastighetsbeståndet. Trots ambitionen att motverka 
utgiftsstegringarna för räntesubventioner så beslutade riksdagen under denna 
period också om än generösare subventioner.  
 
Tidigare forskning  
Av naturliga skäl finns i begränsad omfattning historisk forskning om 1992 års 
beslut. En av de få framställningar som primärt är inriktad på 1990-talets bo-
stadspolitiska systemskifte är en antologi, sammanställd av statsvetaren Anders 
Lindbom, med ett antal samhällsvetare och någon historiker som författare.393  
 
Statsvetaren Bo Bengtsson har behandlat relationen mellan bostadspolitiken 
och marknaden. Hans tes är, som tidigare nämnts, att bostadspolitiken genom-
gående verkar genom att ge korrektiv till marknaden, något som han benäm-
ner en dominerande policyteori för bostadsmarknaden. Den policyteorin anser 
han gällde även för beslutet år 1992. Han förnekar emellertid inte att beslutet 
kan ses som ett systemskifte. Men det förutsätter att problemet formuleras i 
andra termer än den principiella relationen mellan stat och marknad.394 Mitt 
problem är – för att använda Bengtssons terminologi – formulerat i termer av 
relationen mellan stat och medborgare, varför min utgångspunkt, att det hand-
lar om en radikal förändring, inte strider mot Bengtssons slutsatser.  
 
En utvärdering av bostadsfinansieringen 1985-1993 finns i en ESO-rapport. 
Utredningsrapporten har skrivits av Mats Rönnberg, tidigare generaldirektör 

                                              
391 BoU 1990/91:4 
392 BoU 1991/92:9 
393 Lindbom red, (2001).  
394 Bengtsson (1995), s. 70. 
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för Statens bostadskreditnämnd och har den betecknande titeln Staten fick Svar-
te Petter. 395  
 
Verkligheten som problem, förslag och beslut  
Liksom tidigare gäller det att undersöka sådan diskrepans mellan problembild 
och beslut som konstituerar tröghet.  
 
Perioden 1977-1982 
Under tiden före år 1982 skedde ingen principiell prövning av bostadspoliti-
ken. Däremot är det helt klart att man var mycket medveten om subventio-
nernas ökning. De rönte en växande uppmärksamhet och motåtgärder sattes 
in. I budgetpropositionen 1977/78 framhölls att det inte var rimligt att räkna 
med någon väsentlig höjning av subventionsnivån i framtiden.396 Detta är för-
sta gången som problemet med subventionerna och deras växande anspråk på 
statsfinanserna erkändes av statsmakterna. År 1979 publicerades för första 
gången omfattningen av skattesubventioner (ränteavdragen). År 1982 offent-
liggjordes den första prognosen över såväl skatte- som räntesubventionerna.397 
Och samma år konstaterades i en proposition, som syftade till utgiftsbegräns-
ningar, att de föreslagna besparingsåtgärderna blott skulle leda till att ökningen 
av subventionerna begränsades något.398 Jag tolkar det uttalandet som en upp-
given suck om man ställer det jämsides med det nyss nämnda uttalandet från 
1977/78.  
 
Perioden 1982-1986 
Under förberedelserna för 1986/87 års riksdagsbeslut förändrades verklig-
hetsbedömningen. I utredningsdirektiv från år 1982 angavs att de övergripan-
de standardmålen för efterkrigstidens bostadspolitik hade nåtts. Bristen på 
bostäder i stora delar av landet var hävd. Ett betydande kvarstående problem 
var skillnaden i utrymmesstandard mellan olika hushåll. Förhållandet uttrycktes 
så att inga hushåll skulle vara trångbodda om de befintliga bostäderna var jämt 
fördelade.  
 
Den samlade bedömningen i direktiven var att utvecklingen av bostadssubven-
tionerna inte styrts av bostadspolitiska mål inom ramen för givna samhälls-
ekonomiska resurser. En bedömning i direktiven var att den fördelningspoli-
tiska inriktningen var fel (”… kan … i hög grad ifrågasättas.”). Mycket tydligt 
sägs vidare att subventionerna hade ökat med 200 % (realt med 70 %) sedan 
1975. Departementschefen bedömde också att både räntebidragen och skatte-
subventionerna skulle komma att öka. Dock ges i direktiven en restriktion för 

                                              
395 Rönnberg (2002). ESO = Expertgrupp för Studier i offentlig Ekonomi knuten till Finansdeparte-
mentet.  
396 Prop. 1977/78:100, bil 16, s. 153. 
397 SOU 1984:35, s. 78. 
398 Prop.1981/82:124, s. 6 och s. 35. 
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utredningens överväganden av innebörden ”…att samhällets stöd till de boen-
de inte kan öka realt sett.”399  
 
Vi vet nu att den uppställda restriktionen inte begränsade subventionstillväx-
ten. I början av 1990-talet hade subventionerna växt till ett ännu större pro-
blem. Vi vet nu också att trots dessa regeringsdirektiv så skedde ingen princi-
piell förändring av stödsystemen. Och det berodde inte på att den tillsatta ut-
redningen förmedlade en annan bild. Tvärtom, utredningen bekräftade den 
problembild som regeringen angett. Bostadsbidragen bedömdes ha haft en 
stark låginkomstprofil medan skattesubventionerna hade gynnat höginkomst-
tagarna. Räntebidragen hade i stort sett varit neutrala, dock med en svag ten-
dens att gynna höginkomsttagare. Egnahemspriserna hade pressats upp av de 
höga subventionerna.400 Mot bakgrund av den tecknade problembilden före-
slog utredningen begränsning av de generella subventionerna och höjning av 
bostadsbidrag.401 Ett nytt system med räntelån föreslogs. Sådana lån skulle 
motverka dels den reala sänkningen av kapitalutgifterna för äldre hus, dels 
inflationsvinsterna.402  
 
Skälen till att regeringen, trots uttalandena år 1982, inte föreslog någon föränd-
ring av stödsystemen var att en ny situation och nya förutsättningar ansågs ha 
tillkommit. Dessa bestod i en allmänt förbättrad samhällsekonomi och bättre 
statsfinanser (bland annat lägre inflation och räntor). Det gällde nu att undvika 
ny bostadsbrist och att fortsätta bostadsförbättringsprogrammet.403  
 
Min tolkning är att med förbättrade statsfinanser så var det inte längre nöd-
vändigt att ändra stödsystemet, utan man kunde nöja sig med mindre föränd-
ringar främst avseende bostadsbidragen. Verklighetsbeskrivningen modifiera-
des då för att bli mer förenlig med åtgärderna eller rättare, avsaknaden av så-
dana. Före detta ”icke-beslut” hade beslut fattats om att höja fastighetskatten 
med motiveringen att ett solidariskt omfördelningssystem inom bostadssek-
torn förutsatte att alla fastighetsägare bidrog till den nödvändiga subventione-
ringen av ny- och ombyggnadsåtgärder.404   
 
Beslutet år 1990 
Den verklighetsuppfattning som låg till grund för beslutet om ny bostadsfi-
nansiering år 1990 var inte lika entydig som vid beslutet ett och ett halvt år 

                                              
399 Direktiven återges i SOU 1984:34, från s. 123. De ovan refererade delarna återfinns i huvudsak på 
de inledande sidorna. Citatet på s. 128. Den ekonomiska restriktionen finns på s 132. Uttrycket att 
stödet inte kan öka måste tolkas som en restriktion. Den ekonomiska restriktionen upprepades sedan 
vid flera tillfällen. Sålunda uttalas i prop. 1983/84:40, bil 9, s. 77 att belastningen på statsbudgeten för 
stöd till bostadssektorn måste minska. Det uttalandet skulle kunna tolkas som en skärpning av den 
ekonomiska restriktionen. 
400 SOU 1984:35, s. 156 f. 
401 Prop 1986/87:48, s. 45. 
402 SOU 1986:4, s. 3. 
403 Prop 1986/87:48, ss. 7-10. 
404 Prop 1984/85:18, s. 9 f.  
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senare. Problembilden var mera mångfacetterad. Departementschefen lutade 
sig mot utredningen som hade förberett beslutet. Den hade funnit att det då 
gällande systemet ledde till bristande neutralitet och paritet. Det senare betyd-
de att det gällande finansieringssystemet motverkade önskvärd rörligheten på 
bostadsmarknaden. Utredningen anförde som ett exempel att en nybyggd två-
rumslägenhet hade samma hyra som en lägenhet på fyra rum och kök i det 
äldre beståndet. Det bör också nämnas att utredningen tydligt prioriterade 
högre bostadsproduktion. 
 
Med bristande neutralitet avsågs villaägarnas gynnsamma underskottsavdrag 
för räntekostnader. Till problembilden hörde också den så kallad kapitalise-
ringen av stödet. Det betydde att den som sålde en ägande- eller nyttjanderätt 
kunde få mer betalt om det utgick stöd till bostaden, vilket ökade säljarens 
förmögenhet. Till den samlade problembilden hörde också att stödsystemet 
inte hade önskvärda fördelningspolitiska effekter. Härvid framhöll utredningen 
underskottsavdragens stora betydelse för bostadskostnaderna. Den högsta 
fördelningspolitiska precisionen ansågs bostadsbidragen ha. Den problembild 
som just refererats är i långa stycken typisk för hur bostadspolitiken karakteri-
serades även under 1980-talet. Stödsystemets bristande neutralitet och paritet 
samt tendensen att gynna bättre ställda bostadskonsumenter återkom. 
 
Även av statsfinansiella skäl ansågs det år 1990 nödvändigt att ompröva stöd-
systemet. De skälen framhävdes dock inte som de dominerande vid detta till-
fälle. De nämndes sist i departementschefens problemkatalog och när han 
talade om vilka åtgärder som behövdes var det främst de bostadspolitiska kra-
ven som skulle tillgodoses, vilket betydde neutralitet och paritet. Sist uttalades 
att ”Av statsfinansiella skäl bör vidare stödsystemet minska automatiken i till-
växten av statens utgifter.” 405  
 
Beslutet under hösten 1990 revs upp i slutet av år 1991, men dess motivering 
utgör en god sammanfattning av 1980-talets problembild. Även själva beslutet 
speglade oförmågan att åtgärda identifierade problem.  Enligt min mening 
skulle nämligen inte beslutet om räntelån radikalt ha brutit med den tidigare 
politiken. Den nya ordningen skulle ha inneburit att finansiellt stöd alltjämt 
skulle ha utgått till nyproduktion, även om det skulle ha betalats tillbaka. Bo-
stadssektorn skulle i någon mening alltjämt ha varit avskärmad från samhälls-
ekonomin i övrigt. Tanken att bostadssektorn själv skulle betala subventioner-
na var bakgrunden till paritetslånesystemet och tanken fanns också bakom 
hyreshusavgiften och fastighetsskatten. De besluten hade inte inneburit någon 
långsiktig omläggning av politiken.406 Uppenbarligen bedömde inte riksdagen, 

                                              
405 Prop 1990/91:34, s. 9 sammanfattar hela problembilden. Där finns också citatet. I  SOU 1989:71 
behandlas problem och brister på ss. 19-28. Exemplet med de olika hyrorna finns på s. 21. Villaägar-
nas förmåner behandlas på s. 20. Önskan om hög produktion nämns på s. 19. 
406 I Lundevall (1997), s. 34 f. finns ett räkneexempel som visar vilka egendomliga effekter som skulle 
uppstå. Skulden skulle stiga trots att den egna betalningen steg varje år. Sådana effekter uppstod också 
genom av paritetslånesystemet. 
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efter regeringsskiftet år 1991, det beslutade systemet som godtagbart och det 
återinfördes inte heller efter nästa regimskifte.  
 
Besparingseffekterna, som skulle ha uppstått på grund av 1990 års beslut är 
svåra att beräkna, eftersom de berodde på den framtida räntan och inflationen. 
Det handlade ju om räntelån och realräntebidrag Propositionen är inte helt lätt 
att tolka vad gäller förväntad statsfinansiell effekt.407  
 
Beslutet år 1992 
Problembilden som tecknades inför 1992 års beslut tog sikte på att gällande 
regelsystem motverkat sparande och avskärmat aktörerna på bostadsmarkna-
den från effekterna av den ekonomiska politiken. Vidare ansågs systemet ha 
försenat nödvändiga strukturförändringar. Kostnaderna för staten hade accele-
rerat på ett närmast okontrollerat sätt. Dessa synpunkter preciserades till att 
särskilt avse det höga ränteläget, som drev upp kostnaderna för staten efter-
som den garanterade en lägre ränta. Vidare ansågs de omfattande bostadssub-
ventionerna ha dolt de kraftiga prisökningarna i byggproduktionen.408  
 
Beträffande de statsfinansiella konsekvenserna hävdade utredningen, som för-
beredde beslutet, att en fortsatt bidragsgivning med oförändrade regler riske-
rade att undergräva statens finanser, vilket kunde få förödande effekter för 
landets ekonomi. Den internationella kapitalmarknadens tilltro till den svenska 
ekonomin skulle minska om regeringen inte kom till rätta med de snabbt öka-
de kostnaderna för räntebidragen.409 Jag har inte kunnat finna att utredaren 
eller propositionens verklighetsbeskrivning i den här refererade delen blev 
motsagd.410 Problembilden innefattade således risken för kris. 
 

                                              
407 Prop 1991:34, s. 42. I anslutning till beslut år 1991 att ej genomföra räntelånesystemet utbröt en 
diskussion om vilka dess effekter skulle ha blivit. Den förutvarande majoriteten, det vill säga socialde-
mokraterna, hade nu blivit minoritet och anförde i en utskottsreservation att enligt Boverket skulle 
utgifterna ha blivit 4,5 miljarder lägre under budgetåret 1993/94 med räntelånesystemet än med ränte-
bidragssystemet. Det var en polemik mot utskottsmajoriteten som hävdade att räntelånesystemet vid 
låg inflation och höga räntor skulle medfört betydande finansiella påfrestningar. Utskottsmajoriteten 
talade om “skuldfällan” i räntelånesystemet. BoU 1991/92:9, s. 16 resp. s. 6. 
408 BoU 1991/92:23, s. 5. 
409 SOU 1992:24, s. 19 och s. 42. 
410 De mest kritiska remissinstanserna riktade dock in sig på det som de upplevde som negativt i för-
slaget och kommenterade inte utredningens verklighetsbeskrivning. Riksbyggen medgav åtminstone 
problemet, när organisationen avslutade sitt remissvar med synpunkten att ”det finns förutsättningar 
att åstadkomma lösningar som förenar de statsfinansiella intressena med målet att bevara och vidare-
utveckla ett gott boende.” Se Regeringskansliets Centralarkiv. Diarienr: Fi 1992/1767/F/4: Riksbyg-
gen, s. 6.  
Den socialdemokratiska reservationen i utskottet inriktade sig också på att kritisera förslaget som 
sådant inte att ifrågasätta problembilden. BoU 1991/92:23 ss. 37-41.  
Ett stöd för uppfattningen att bostadsfinansieringens utformning verkligen hotade ekonomin finns i 
en bedömning av det ekonomiska läget som gjordes av riksbankschefen år 1990. Han hade av talman-
nen uppmanats att göra en allmänekonomisk bedömning i anslutning till 1990 års regeringskris.  Riks-
bankschefen ansåg vid det tillfället bland annat att omläggningen av bostadsfinansieringen var en 
åtgärd som krävde ett snabbt genomförande. Se Dennis (1998), s. 16.  
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En omstridd verklighetsbeskrivning var frågan om huruvida det rådande sub-
ventionssystemet hade drivit upp byggnadspriserna. Riksdagen uttalade ingen 
bestämd uppfattning i den frågan. Utredaren konstaterade att produktions-
kostnaderna per kvadratmeter hade fördubblats realt sedan subventionssyste-
met infördes, men menade att det fanns flera förklaringar därtill.411 Den ansva-
rige statssekreteraren hade i en utskottsutfrågning en mer slående bild som 
visade nästan stillastående reala kostnader mellan åren 1950 och 1974. Kost-
naderna steg sedan brant när subventioner infördes år 1974. Även statssekrete-
raren betonade dock att orsakerna till denna utveckling inte var belagda.412  
 
På vad sätt skiljer sig 1990 års problembild från den som gjordes år 1992? Jag 
tror den jämförelsen måste ta utgångspunkt i vilka åtgärder som de tecknade 
problembilderna ledde fram till. Man hade säkert ingen radikalt annan bedöm-
ning av problemen med neutralitet, paritet och fördelning år 1992, men då 
handlade det om att i princip avveckla subventionerna. Frågor om paritet och 
neutralitet blir ur stödsynpunkt ointressanta i en framtid som inte innehöll 
något stöd.413 Det var uppenbart att den statsfinansiella belastningen bedömdes 
som ett större problem år 1992 än år 1990.  
 
Sammanfattande bedömning 
Slutsatsen av ovanstående blir att det var de statsfinansiella konsekvenserna av 
den rådande institutionella strukturen som var det helt dominerande skälet till 
att det övergavs och att en ny institutionell struktur infördes. Det har också 
bekräftats vid intervju.414 Det är oklart vilken tyngd som subventionernas pris-
uppdrivande effekt kan ha haft. Sannolikt sågs subventionerna som allmänt 
snedvridande, där priseffekterna var en av många oönskade effekter.  
 
Ovanstående genomgång visar sålunda att statsmakterna var medvetna om de 
växande subventionerna. De redovisades öppet och nämndes allmänt när man 
räknade upp problem med rådande system. Det är tydligt att man ansåg att 
subventionsnivån var för hög, även om det ibland uttrycktes med viss försik-
tighet.415 Kritiken mot stödsystemen uttrycktes ofta som ett effektivitetspro-
blem. Det vill säga stödsystemen och de resurser de tog i anspråk åstadkom 
inte tillräcklig effekt vad gäller fördelning av bostadsstandard, paritet och neut-
ralitet. Subventionerna var således både för höga och felaktigt inriktade. Man 
kan dock entydigt konstatera att under hela perioden från 1975 till 1992 så 
gjordes inget som förmådde att långsiktigt bryta subventionsutvecklingen eller 
ändra dess inriktning. Det råder knappast heller någon tvekan om att andra 

                                              
411 SOU 1992:24, s. 18. 
412 BoU 1991/92:23, s. 54 och s. 100. 
413 Det bör dock nämnas att paritetsfrågan spelade en roll hos utredningen som förberedde 1992 års 
beslut. Se SOU 1992:24, s. 36 ff, där frågan om omfördelning diskuteras. 
414 Georg Danell 2003-12-04. 
415 Det intrycket stärks av andra källor. Sålunda skriver dåvarande finansministern  Kjell Olof Feldt i 
sin personliga genomgång av den tidens budgetpolitik  ”..att vi bedömde att de största men också 
svåraste besparingsprojekten fanns i social- och bostadsdepartementen.” Med  ”vi” avses uppenbarli-
gen också statsministern. Feldt (1991), s. 140. 
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och bättre alternativ var kända. Det enklaste hade helt enkelt varit att sänka 
subventionerna genom att höja den garanterade räntenivån för nyproduktio-
nen. I ställer höjdes denna under beslutsprocessen.  
 
Det var således en fråga om utpräglad tröghet, som bröts ned först vid tredje 
försöket. Man kan nämligen se uttalandet 1977/78 som inledningen till det 
första försöket. Då framhölls att det inte var rimligt att räkna med någon vä-
sentlig höjning av subventionsnivån. Då uppgick räntebidragen till drygt 2,8 
miljarder kr. Det försöket kan sägas ha avslutats budgetåret 1981/82, då den 
ansvarige ministern med en uppgiven suck konstaterade att endast ökningstak-
ten begränsades något. Då hade utgifterna för räntebidrag mer än fördubblats i 
jämförelse med utgiftsnivån när försöket inleddes, eftersom de uppgick till 7,2 
miljarder 1981/82.   
 
Nästa försök gjordes när regeringen budgetåret 1982/83 deklarerade att sam-
hällets stöd till de boende inte kunde öka realt sett. Det försöket gavs upp 
1986/87 när regeringen konstaterade att det inte fanns anledning att ändra 
systemet.  Vid det laget hade ånyo en fördubbling av anslagen till räntebidrag 
skett. De var då uppe i närmare 15 miljarder kr.  
 
Först efter ytterligare en fördubbling, år 1992, när subventionerna var uppe i 
nästan 30 miljarder kr bröts utvecklingen. Tredje gången gillt! Trögheten kan 
illustreras med följande figur. 
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Figur 2: Räntebidragens utveckling och ambitionerna att minska dem 
1977/78-1992 
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Källor: Angivna i respektive delfigur  
 

Prop. 1983/84:40, s. 77.

”… inte rimligt att räkna med 
någon väsentlig höjning av sub-
ventionsnivån i framtiden.”  

Prop. 1977/78:100, bil 16, s. 153. 

” … endast att ök-
ningstakten i ….sub-
ventionerna begrän-
sas något.” 

Prop. 1981/82:124, s. 35. 

”… samhällets stöd till 
de boende inte kan öka 
realt sett.” 

Dir 1982:94, s. 132

”Av statsfinansiella skäl 
bör … stödsystemet 
minska automatiken i 
tillväxten av statens utgif-
ter”  

Prop. 1990/91:34, s. 9.

”… inte nu finns an-
ledning att ersätta da-
gens bostadsfinansie-
ringssystem… ” 

Prop.1986/87:48, s. 8.

1992 
”...räntebidragen … 
avvecklas succes-
sivt.. ” 

BoU1991/92:23, s. 5.

Ränte-
bidrag 
milj. kr 

Källa: Byggnads- och bostadsstatistisk årsbok 1999.  

Behovet av strukturell förändring var beslutsfattarna således länge medvetna 
om. Varför gjorde man ingenting som bröt denna utveckling förrän år 1992? 
Det framgår klart att det var en utveckling som inte var önskvärd och alterna-
tiv till den förda politiken fanns.  
 
Vilken tankestruktur styrde beslutsfattandet? 
En dold handlingsregel stipulerade under 1900-talets senare del att statliga beslut 
inom bostadsområdet skulle utformas så att hög produktion av bostäder främjades. Den 
tankestrukturen hade genererats ur den rådande institutionella ordningen, vil-
ket skall visas i det följande. Först skall jag emellertid ta upp ett förhållande 
som är unikt för detta område.  
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Kan en tankestruktur mätas? 
Bakgrunden till rubrikens fråga är att räntebidragen efter 1974 särskilt tog sikte 
på att främja produktion av nya bostäder.  Räntebidragen var statens utgifter 
för att garantera en låg ränta vid ny- och ombyggnad. Skulle storleken på de 
utgifterna kunna vara ett mått på kraften hos tankestrukturen?  
 
En invändning är att sambandet mellan nyproduktion och räntebidrag inte är 
entydigt, eftersom räntebidrag utgick även till det befintliga bostadsbeståndet 
och ökningen i räntebidrag kan också bero på stigande räntor som ökade sub-
ventionerna även till ett äldre bestånd. Gentemot den invändningen kan anfö-
ras att för att räntebidragen skulle få verkan av investeringssubvention och 
främja nyproduktion, var det inte möjligt att ge räntebidrag för blott något 
inledande år.  Det förutsatte en mera långvarig subventionering av ränteutgif-
terna. Räntebidragens huvudsyfte var emellertid stöd till nyproduktion och det 
mesta stödet gick till de senaste årgångarna.416 Det är knappast någon tvekan 
om att 1980-talets nyproduktion inte hade upprätthållits utan de omfattande 
räntesubventionerna. Det är också uppenbart att beslutsfattarna såg räntebi-
dragen som ett stöd till den produktion som man gärna ville upprätthålla. Där-
för har räntebidragens utveckling ett samband med ambitionen att stödja bo-
stadsproduktionen. 
 
Någon kommentar bör också ges till förhållandet mellan ny- och ombyggnad. 
Som just nämndes utgick räntebidrag också till ombyggnad på samma villkor 
som till nybyggnad förutsatt att denna gav nybyggnadsstandard. Det var en 
ordning som hade gällt sedan länge.417 Den totala ombyggnadsverksamheten 
ökade under 1980-talet. Vid början av 1980-talet uppgick andelen beviljade lån 
för ombyggnad till storleksordningen knappt 20 % (1980/81: 17 %) för att 
budgetåret 1985/86 uppgå till 40 % av totalt beviljade lån. Därefter sjönk an-
delen åter till den tidigare nivån (1989/90: 17%).418 De statistiska uppgifterna 
för räntebidrag inkluderade även utgifter för det speciella räntestöd som utgick 
inom ramen för ROT-programmet. Dessa utgifter är dock av mindre omfatt-
ning jämfört med räntestöd för investeringar mot nybyggnadsstandard och 
rubbar därför inte den helhetsbild som här skall visas.419 I fortsättningen an-
vänds uttrycken produktion eller nyproduktion för investeringar mot nybygg-

                                              
416 Av det räntebidrag som år 1992 utgick till bostadsårgångarna 1980-1992 beräknades mer än 60 % 
av stödet gå till årgångarna 1989-1992 och knappt 10 % av stödet till årgångarna 1980-1983 (egen 
bearbetning av uppgifter i prop. 1992/93:100 bil 8, s. 109). Således en klar inriktning mot nybyggda 
bostäder. 
417 Se exempelvis prop. 1974:150, s. 416.  
418 Bearbetning av uppgifter i Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok 1994. Jag har inte funnit någon 
analys som anger i vilken omfattning som den ökningen beror på ROT-programmet. I samband med 
att ROT-programmet utvärderades anfördes dock att ombyggnadsverksamheten hade stimulerats av 
olika åtgärder med det syftet. Prop. 1986/87:48, s. 12 f. Det förefaller dock som om ombyggnadsverk-
samheten kulminerade i samband med att ROT-programmet fick full effekt.  
419 I det förslag till ROT-program som var underlag till beslutet, beräknades räntebidragen under 
1980-talet stiga med som allra mest 180 milj. kr per år på grund av programmet. Till investeringsbidrag 
beräknades anslagen netto uppgå till högst 220 milj. kr. Se Ds 1983:2, s. 158. Det skall jämföras med 
det totala beloppet för räntebidrag som vid denna tid uppgick till omkring 10 miljarder.  
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nadsstandard och stödet för sådan produktion återspeglas i stora drag i utgif-
terna för räntebidrag.  
 
Om vi allmänt ser hur utgifterna för räntebidrag utvecklades under större de-
len av efterkrigstiden erhålls följande bild. 
Tabell 1: Utvecklingen av räntebidrag 1955-98 

    Genomsnittliga årliga bidrag (milj. kr) för respektive period, löpande priser 
Tidsperiod 1955-69 1969-74 1975-84 1985-94 1995-98 
Årliga bidrag  166 5 5 662 22 375 21 417420

Källa: Englund (1993), s. 168 samt Bostads- och Byggnadsstatistisk årsbok 
2003.  
Vi kan i tabellen se att subventionerna går ner kraftigt efter beslutet år 1967. 
Även för tiden dessförinnan befinner de sig inte på någon uppseendeväckande 
nivå. Åren 1966 och 1967 uppgick dock subventionerna till mer än 300 milj. 
kr. varje år. Vi ser i tabellen den kraftiga expansionen av produktionsstödet 
som skedde efter år 1975. Från och med år 1991 fram till och med år 1996 låg 
subventionerna på storleksordningen 30 miljarder per år för att sedan sjunka 
kraftigt, år 1997 till drygt 20 miljarder och år 1998 till drygt 10 miljarder kr.421 
Effekten av bland annat 1992 års beslut hade då mycket tydligt slagit igenom. 
 
För att få en uppfattning om hur produktionsstödet (räntebidragen) utveckla-
des i förhållande till andra variabler i ekonomin har jag konstruerat följande 
diagram. Dess startpunkt är budgetåret 1977/78, då man första gången tydligt 
uttalar ambitionen att dämpa subventionsnivåns tillväxt. De övriga variablerna 
är bostadsbidragen, skattesubventionerna, BNP och statsutgifterna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
420 Från och med år 1997 blev budgetår detsamma som kalenderår. Budgetåret 1995/96 kom därför 
att omfatta 18 månader. Hänsyn härtill har tagits vid beräkningarna genom att jag har utgått från att 
den årliga subventionen erhålls genom att ta två tredjedelar av 1995/96 års subvention 
421 Uppgifterna i denna löpande text har också tagits från de källor som angetts i anslutning till tabel-
len.  
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Diagram 1: Jämförelse mellan utvecklingen av räntebidrag, bostadsbidrag, 
skattesubvention, BNP och statsutgifter 1977-1994 

1977=100, löpande priser 
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Källor: Englund (1993), s. 168 , Bostads och Byggnadsstatistisk årsbok 1994 
och 1999. Statistisk Årsbok 1985, 1990 och 1996, samt Prop. 1980/81:100. Bil 
2.4, s. 1.  
Anm. 1: Jag har angett budgetåret 1977/78 som år 1977, 1978/79 som år 1978 och så vidare.  
Anm. 2: Före år 1980 fanns driftbudget och kapitalbudget. För att få jämförbarhet för perioden före 
och efter 1980 har använts en omräkning som redovisades i Prop. 1980/81:100. Bil 2.4, s. 1. 
Anm. 3: BNP har angivits till marknadspriser. 
 
Den bild som den här typen av diagram förmedlar bestäms i hög grad av den 
startpunkt man väljer. Skattesubventionerna var år 1977 (det vill säga budget-
året 1977/78) uppe i drygt 5 miljarder kr. Räntebidragen har vid samma tid-
punkt nått upp till nästan 2,9 miljarder kr, medan bostadsbidragen då uppgår 
till nästan 2,2 miljarder kr. Här finns också de kommunala bostadsbidragen 
inräknade. Det är inte helt lätt att skilja de olika komponenternas utveckling 
från varandra. Det är just det förhållandet som är poängen med diagrammet. 
Det syns nämligen tydligt att det är räntebidragen som beskriver en anmärk-
ningsvärd utveckling. De övriga komponenterna i bostadspolitiken avviker inte 
på samma uppseendeväckande sätt från den allmänekonomiska utvecklingen, 
mätt som BNP, eller från den offentliga utgiftsutvecklingen.  
 
Det kan med denna bild för ögonen finnas anledning att något mera kommen-
tera de olika subventionskomponenterna. Bostadsbidrag utgick direkt till de 
boende för att hålla nere boendekostnaderna. Den subventionen hade under 
den här perioden utgått från både stat och kommun. Den uppenbara priorite-
ringen av produktionen står i särskilt skarp kontrast till bostadsbidragen. Det 
är anmärkningsvärt eftersom dessa bäst uppfyllde fördelningspolitiska mål. 
Bostadsbidragen var i slutet av 1980-talet på en obetydligt högre nivå än de var 
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tio år tidigare medan räntebidragen under samma tid nästan hade fyrfaldi-
gats.422  
 
Den så kallade skattesubventionen utgjorde en omdiskuterad företeelse. Den 
bestod, som tidigare nämnts, av skatteavdrag för räntekostnader, som egna-
hemsägare tilläts göra. Det kan diskuteras om det var en subvention. Man kan 
lika gärna säga att den som köpte en bil med hjälp av lånade pengar subven-
tionerades genom den skattereduktion som skatteavdrag för räntekostnaderna 
tillät. Och den som köpte en bil och lånade med sitt egnahem som säkerhet 
kunde med sådana redovisningsprinciper få skatteavdraget registrerat som en 
bostadspolitisk subvention. Redovisningen av denna typ av subvention upp-
hörde i mitten av 1990-talet.423 Denna avdragsmöjlighet spelade emellertid stor 
roll vid utformningen av bostadspolitiken under 1970- och 1980-talen, varför 
den redovisas här. Man kan i figuren urskilja att skattesubventionernas ökning 
dämpades något i början av 1980- och 1990-talen, vilket sannolikt är en effekt 
av de skattereformer som då genomfördes.  
 
Om man lägger ihop de olika subventionerna, summerar man olika storheter. 
Det rör sig om både rena transfereringsutgifter från både stat och kommun 
och uteblivna skatteinkomster. Om man bortser från dessa invändningar och 
ändå summerar så får man till resultat att den totala subventionen uppgick till 
mer än 60 miljarder i början av 1990-talet. Vid den tiden uppgick statsutgifter-
na till drygt 500 miljarder och det statliga budgetunderskottet översteg under 
flera år 150 miljarder. De offentliga utgifterna för all äldre- och handikappom-
sorg var mindre än 50 miljarder.424 Jämförelsetalen antyder, trots dess olika 
karaktär, vilken prioritet som under denna tid gavs åt bostadssektorn. Om man 
dessutom betänker att utgifter för räntesubventioner var den dramatiskt väx-
ande stödformen framgår kraften i den tankestruktur som stipulerade fortsatt 
stöd till bostadsproduktion.  
 
Det är emellertid viktigt att understryka att utgiftsutvecklingen inte speglar en 
faktiskt ökande bostadsproduktion. Den sjönk nämligen fram till och med år 
1985. Räntebidragens ökning förklaras i huvudsak med stigande byggkostnader 
och räntor. Först mot decenniets slut sker en markant ökning av antalet fär-
digställda lägenheter, vilket avspeglas i den branta uppgången från år 1988.425 
Den uppgång i räntesubventioner på grund av ökad produktion som då sked-
de förstärktes ytterligare av stigande räntor och produktionskostnader.426 När 

                                              
422 Jämförelsetalen för bostadsbidrag är 116 år 1980 och 126 år 1989. Motsvarande tal för räntebidra-
gen är 176 och 689. Samma källa som tidigare angivits. 
423 SOU 1996:156, s.318. Utredningen gjorde en uppskattning för år 1996 och kommer då till 16,7 
miljarder kr. 
424 Källorna är desamma som angavs i figuren samt Statistisk Årsbok (1999) och Ringqvist (1996), s. 
128. 
425 Antalet färdigställda lägenheter sjunker i princip mellan åren 1975 och 1985, för att sedan stiga och 
kulminera i början av 1990-talet. Uppgifterna finns i Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok.  
426 Se exempelvis Prop. 2000/01:100 bil 5, s. 10 ff. för en översikt angående ränte- och prisutveckling-
en i slutet av 1980-talet. Det är fråga om markanta ökningar från år 1986.  
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den stigande utvecklingen sedan bröts åren 1992 och 1993 så beror det inte 
enbart på att subventionspolitiken upphörde utan också på de förändrade 
samhällsekonomiska förutsättningarna som skapades genom bland annat om-
läggningen av den ekonomiska politiken som påbörjades från år 1990.  
 
Utgiftsutvecklingen kan av skäl som just diskuterats inte tolkas som ett mått på 
en politisk ambition utan snarare som en acceptans av en stigande utgiftsnivå. 
Den acceptansen grundades på ambitionen att främja bostadsproduktion. Sva-
ret på rubrikens fråga skulle därför kunna formuleras så att det inte går att 
mäta denna tankestruktur men väl att illustrera den med kvantitativa mått. Låt 
oss nu se hur den handlingsregeln som prioriterade nyproduktion kom till ut-
tryck på annat sätt.  
 
Bakgrund i rådande institutionella förhållanden  
Främjandet av nyproduktion var från början en logisk följd av ambitioner och 
verklighetsuppfattning. Det rådde en fysisk brist på bostäder med önskvärd 
standard och önskvärt läge. Det förhållandena krävde nya bostäder. Man mås-
te också vara medveten om att satsningen på produktion av nya bostäder upp-
levdes som en påtaglig standardhöjning av alla de människor som flyttade in i 
dem. Vi finner i litteraturen uttryck av typen ”Som att komma till himlen” för 
att karakterisera det förhållandet att man lämnade ”smutsen och trångboddhe-
ten” och flyttade in i de lägenheter som byggdes under efterkrigstiden.427   
 
I föregående kapitel framhölls att en återkommande fråga under efterkrigsti-
den var om nyproduktion skulle subventioneras. Den frågan bedömdes bland 
annat mot bakgrund av kravet på statsfinansiell återhållsamhet. Samtidigt gäll-
de det att begränsa hyresnivån genom aktiva ingrepp som hindrade marknads-
prisbildning att slå igenom. Ett tydligt exempel på den typen av bedömningar 
ger behandlingen av en besparingsutredning år 1951. 
 
Utredningen hade föreslagit nedskärningar inom bostadspolitiken.  Socialmi-
nisterns ton är närmast hotfull då han konstaterade att bostadspolitiken fram 
till dess hade varit framgångsrik, särskilt när det gällde att förse barnfamiljer 
med rymliga och moderna bostäder. Men den delen av politiken skulle äventy-
ras om de föreslagna nedskärningarna skulle komma till stånd. Likväl kunde 
”vissa jämkningar och kompletteringar” bli nödvändiga.  Ett fasthållande vid 
1939 års hyror som riktpunkt för hyrorna, vilket var innebörden av den då 
gällande hyresregleringen, skulle kräva ökade generella subventioner. Han ac-
cepterade därför bland annat sänkning av maximigränsen för rätten till egna-
hemslån samt en ”begränsad hyresökning i nytillkomna hus svarande mot den 
nu aktuella byggnadskostnadsstegringen”.428 Regeringen löste således det stats-
finansiella problemet genom att tillåta viss hyreshöjning och något minska 
lånemöjligheterna.  
 

                                              
427 Citatet finns i Ramberg (2000), s. 91 och s. 120. 
428 Prop 1951:124, s. 32 ff. Citaten på s. 33. 
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Exemplet illustrerar hur bostadspolitiken under efterkrigstiden präglades av tre 
sammanhängande men också motstridiga ambitioner. Den första ambitionen 
handlade om att hålla hyresnivån låg. Statsmakternas särskilda ansvar för hy-
resnivån underströks av det förhållandet att det funnits en reglering av hyres-
sättningen under hela efterkrigstiden.429 Den andra ambitionen avsåg önskan 
att hålla en hög nyproduktion av bostäder. Den tredje ambitionen – egentligen 
en restriktion – var att leva upp till kraven på statsfinansiell återhållsamhet. 
När således regeringen, i fallet ovan, var beredd att tillåta hyreshöjning och 
något minska lånemöjligheterna så var det ett uttryck för att den statsfinansiel-
la ambitionen gavs viss prioritet över de båda andra ambitionerna.  
 
Under efterkrigstiden pågick en ständig konflikt mellan dessa tre ambitioner, 
vilket ställde riksdagen inför svåra prioriteringar. Det gjordes många försök att 
komma ifrån dessa genom att staten främjade rationell bostadsproduktion, 
industriellt byggande, bättre planering och liknande.430 Någon framgång i så-
dan omfattning att man slapp göra de nämnda prioriteringarna nåddes dock 
inte. De statsfinansiella ambitionerna gavs också viss prioritet vid ett par bo-
stadspolitiska beslut. År 1957 konstaterades sålunda att generella subventioner 
i huvudsak kunde undvaras.431 Den principen fick också genomslag i det låne-
system som beslutades år 1967.  
 
Beslutet att avskaffa subventioner fattades när miljonprogrammet skulle för-
verkligas. Borde inte subventionerna närmast ha förstärkts om produktionen 
skulle ökas? Vid 1967 års beslut är det uppenbart att frågan om att avskaffa 
subventionerna inte sågs som ett hinder för produktionen. Så kallade till-
skottslån skulle lämnas så att inte kapitalkostnaderna skulle överskrida den 
”hyrespolitiskt godtagbara nivån”.432  Det betydde att genom lån kunde man 
temporärt hålla tillbaka hyresnivån i nyproduktionen, därefter förutsattes up-
penbarligen att inflationen skulle befria staten från uppgiften att subventione-
ra.  
 
Det bör erinras om att bostadsbidragen kompenserade vissa medborgare för 
hyreskostnaderna. Vidare hade statsmakterna utvecklat instrument för att styra 
bostadsproduktionen. Utgångspunkten för denna styrning var det förhållandet 
att 90 % av allt bostadsbyggande finansierades med statliga bostadslån och ett 
omfattande styr- och regelsystem hade byggts upp.433 En annan väg till styr-
ning var via den reglerande kreditpolitiken. Bankerna tvingades att finansiera 

                                              
429 Inverkan av den reglering av hyressättningen som förekommit under hela efterkrigstiden är en 
omdiskuterad fråga. En sammanfattande utvärdering av regleringen fram till 1990-talets början finns i 
Ds1992:73. Jag nöjer mig här med att konstatera att regleringen har understrukit statsmakternas sär-
skilda ansvar för hyresnivån. 
430 Bladh (1991) har analyserat dessa strävanden under efterkrigstiden i sin avhandling. 
431 Prop 1957:100, s. 50. 
432 Prop 1967:100, s. 3. 
433 Dessa förhållanden, ”Produktionsfrämjande åtgärder”, beskriv i prop 1967:100, ss. 175-184.  
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bostadsbyggandet.434 Thord Strömberg har uttryckt det så att från 1950-talets 
mitt bestämde riksdagen nästan helt över bostadsproduktionens omfattning 
och kvalitet.435  
 
Den upplevda bostadsbristen ansågs kräva en hög bostadsproduktion och den 
socialdemokratiska regeringen blev angripen av folkpartiet för sina bristande 
ambitioner i detta avseende. I en motion år 1965 konstaterade sålunda partiet 
att en utveckling enligt deras riktlinjer skulle betyda ett tillskott av närmare 1,1 
miljon lägenheter under en tioårsperiod. Det vill säga en något högre ambition 
än miljonprogrammet. 436 Det finns flera andra uttryck för den centrala roll 
som bostadsbyggandet spelade under 1960-talet.437   
 
Slutsatsen av ovanstående blir således att efterkrigstidens bostadspolitik i bety-
dande utsträckning handlade om att producera nya bostäder och den institu-
tionella strukturen var uppbyggd för att främja en sådan. Bostadspolitiken 
hade, som nämnts, också andra inslag som riktades direkt till medborgarna. 
Det handlade om reglering av hyressättningen och bostadsbidrag till vissa fa-
miljer. Men regleringen var en restriktion och bostadsbidragen hade från bör-
jan karaktären av ett komplement till byggandet. De blev senare alltmer en del 
av familjepolitiken. Det dominerande problemet, som upplevdes under större 
delen av 1900-talet, var den fysiska bristen på bostäder. Kärnan i den förda 
bostadspolitiken från år 1935 var därför stödet till produktion. Och det var 
den kärnan som levde kvar som en tankestruktur ända in på 1990-talet.  
 
Beslutsmönster och beslutsmotiveringar 
Beslut och beslutsmönster från 1950- och 1960-talen har tidigare berörts, var-
för denna redogörelse inleds med 1974 års beslut. 
  
1974 års beslut 
En av utgångspunkterna för beslutet år 1974 var att målen för bostadspolitiken 
i betydande utsträckning hade nåtts. Bland annat ansågs den stora nyproduk-
tionen ha lett till en kraftig ökning av den genomsnittliga utrymmes- och ut-
rustningsstandarden. Risken för framtida bostadsbrist berördes, men den 
kvantitativa bostadsbristen ansågs i stort sett ha avvecklats. Förekomsten av 

                                              
434 Den frågan har speciellt behandlats i Englund (1993), s. 164 ff. En redogörelse för hur regeringen 
såg på den allmänna kreditförsörjningen till bostadssektorn under 1960-talet och början av 1970-talet 
finns i prop 1974:150, s. 420 ff. 
435 Strömberg (2001), s. 31. 
436 Mot AK 1965:517, s.11.  
437 Statsminister Tage Erlanders berömda TV-intervju inför valet år 1966 är ett exempel på vilken 
betydande roll som bostadsbyggandet spelade i den politiska debatten. Intervjun inleddes med frågan 
om vilket råd Tage Erlander skulle ge ett ungt par som vill gifta sig men inte var rika och inte hade 
någon bostad. Erlander fick under intervjun medge att de som bodde i Stockholm i normalfallet var 
tvungna att vänta i tio år i bostadskön. Hela den efterföljande intervjun hade, vad avser bostadsfrågan, 
uteslutande inriktning på behovet av nyproduktion och det var uppenbart att det var regeringens 
trovärdighet i det avseendet som intervjuarna ifrågasatte. Intervjun finns återgiven i Erlander (1982), 
bil A. 
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lediga lägenheter nämndes till och med.438 Departementschefen framhöll risken 
för nya bristfenomen och underströk också behovet av ersättningsproduktion. 
Ett genomgående tema var emellertid att uppmärksamheten i ökad grad borde 
vändas mot de kvalitativa frågorna. De kvantitativa aspekterna skulle nu stå 
tillbaka till förmån för ett mera kvalitativt betraktelsesätt. I det avseendet 
framhöll emellertid departementschefen att det inte var aktuellt att höja ambi-
tionsnivån vad gällde utrustningsstandarden, utan det handlade om att slå vakt 
om de standardkrav som redan var etablerade.439  
 
Mot bakgrund av denna allmänna bild kan förslaget om ett lånesystem med 
räntegarantier ses som ett överraskande inslag. Det betydde ju att bostadspro-
duktion främjades på ett mycket påtagligt sätt. Departementschefen byggde 
upp sin argumentation härför på följande sätt. Han ansåg det ”otänkbart” att 
anpassa priset för att disponera lägenheter med hyres- och bostadsrätt till det 
som skulle uppkomma vid tillämpning av traditionella förräntnings- och amor-
teringskrav. Innehavarna av dessa lägenheter kunde nämligen inte tillgodogöra 
sig de skatteförmåner som kom småhusägare till del. En sådan anpassning [av 
priset för att disponera hyres- eller bostadsrätt] bedömdes medföra ett sam-
manbrott i nyproduktionen av bostäder och en drastisk nedskärning av bo-
stadsstandarden.440 Departementschefen uttalade således att villaägarnas skatte-
lindring motiverade stöd till övriga boendeformer. Utan sådant stöd så skulle 
nyproduktionen bryta samman.  
 
Departementschefen anförde vidare att det inte var möjligt att ta bort vare sig 
småhusägarnas skatteförmåner eller det stöd i form av ränte- och paritetslån 
som utgick till övriga upplåtelseformer. Skälet var de effekter för berörda hus-
hålls ekonomi som skulle uppstå. Därefter pekade han på de positiva omför-
delningseffekter som stödet gav upphov till. Då var det emellertid främst det 
individuella stödet han avsåg. Beträffande generella subventioner nöjde han sig 
med att konstatera att dessa ”… kan ha sådana önskvärda fördelnings- och 
bostadspolitiska effekter.”. Därefter drog han slutsatsen att båda subventions-
slagen var nödvändiga för att förverkliga de bostadspolitiska intentionerna. Jag 
kommer här inte ifrån intrycket att det omfördelande selektiva stödet därmed 
fick utgöra visst alibi för fortsatt generellt stöd till produktionen.  
 
Sedan förde han in ambitionen att nå paritet mellan olika årgångar. Han avvi-
sade det förslag till utjämningslån som en utredning föreslagit, eftersom sådana 
riskerade att skapa osäkerhet. Förslaget om utjämningslån hade vissa likheter 
med paritetslån men skilde sig i det avseendet att det innehöll ”… en villkorlig 
subvention”. Paritetslånesystemets förtjänster framhölls men det systemet 

                                              
438 Prop. 1974:150, s. 354 där slutsatsen drogs att just förekomsten av lediga lägenheter var ett uttryck 
för ett ändrat förhållande mellan utbud och efterfrågan.  
Av en senare redogörelse framgick att det totala antalet outhyrda lägenheter var som högst just år 
1974. Det året kunde 26 600 sådana redovisas. Samma år färdigställdes 85.300 lägenheter. Se prop 
1977/78, bil 16, s. 146. 
439 Prop. 1974:150, s.345 f. och s. 354. 
440 Prop 1974:150, s. 349.  
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hade ”... inte principiellt kunnat utnyttjas på grund av bland annat ränteutveck-
lingen och den hyrespolitiska situationen.” 441  När räntan steg hade man med 
andra ord inte tillåtit hyrorna att gå upp.  
 
Paritetslånesystemet hade således inte befriat beslutsfattarna från valet mellan 
de tre ambitionerna jag tidigare nämnde (låg hyresnivå, hög bostadsproduk-
tion, statsfinansiell restriktivitet). Nu var man tvungen att göra ett val. Och 
valet blev systemet med garanterade räntenivåer. Det ansågs skapa den säker-
het som utjämningslånen inte ansågs ha.  
 
Med utgångspunkt i de tre ambitioner för politiken som jag just nämnde så blir 
min tolkning av 1974 års beslut följande. Under tiden fram till åtminstone år 
1967 kunde man klara de båda första ambitionerna utan stor statsfinansiell 
belastning av skäl som tidigare berörts. Det visade sig inte möjligt därefter. Att 
1967 års beslut inte fullföljdes berodde på att man inte ansåg sig kunna tillåta 
höjda hyror. Sådana hade sannolikt lett till lägre produktion. Man kunde lösa 
det dilemmat en tid genom att tillföra stöd som bokfördes som skuld hos mot-
tagarna, det vill säga paritetslånesystemet, men det var ingen väg man kunde 
fortsätta med. Vidare fanns outhyrda lägenheter i påtaglig omfattning. Stats-
makterna kunde inte förvänta sig nyproduktion om hyresvärdarna inte lyckats 
hyra ut redan byggda lägenheter. Nyproduktion kunde därför inte finansieras 
enbart genom hyror. Om man ville vidmakthålla en hög produktionsnivå så 
var subventioner den enda möjligheten.442 Och det var den vägen man valde.  
 
Departementschefen var dessutom medveten om att det vägvalet skulle ”… 
medföra betydande statsfinansiella uppoffringar”.443 Vi ser här är en indikation 
på att bostadspolitiken styrdes av en handlingsregel som stipulerade att nypro-
duktion skulle främjas. Den ambitionen var förståelig mot bakgrund av de 
föregående decenniernas speciella behov av nya bostäder. Behovet att främja 
nyproduktion hade dock minskat i mitten av 1970-talet men ambitionen levde 
kvar som en tankestruktur.  
 
Var det då inte rimligt att upprätthålla en hög produktion? Som jag framhållit 
tidigare så finns det ingen objektiv metod att avgöra vad som är rimlig priorite-
ring. Men relationen mellan problembild och åtgärder verkar inte övertygande. 
Departementschefen hade svårt att motivera en hög produktion. Det gjordes i 
termer av risken för en framtida bristsituation och ersättningsproduktion. Det 
förefaller inte rimligt att göra betydande statsfinansiella uppoffringar för att 
undvika riskerna framtida brist på bostadsmarknaden. För det handlade ju inte 
om att hindra bostadsproduktion eller försvåra den utan om att aktivt stödja 
den med omfattande subventioner.  

                                              
441Prop. 1974:150, s.397ff. De citerade uttrycken på s. 398, s. 400 och s. 401. 
442 Den utredning som under 1980-talet utvärderade systemet konstaterade också att ett system med 
mindre subventioner skulle ha påverkat produktionen kraftigt. SOU 1984:35, s. 76.  
Regeringen hade dock inte ambitionen att upprätthålla miljonprogrammets nivåer utan en lägre nivå 
eftersträvades. Ambitionen var 70 000-80 000 lägenheter per år. Se prop. 1974:140, s. 361. 
443 Prop. 1974:140, s. 419. 
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Departementschefen motiverade inte heller subventionerna enbart med beho-
vet av nyproduktion, utan han sökte skäl för subventioner med utgångspunkt i 
ett rättvisetänkande. De förefaller lite långsökt att skapa rättvisa i regelsystem 
med hjälp av miljardsubventioner till investeringar.444 Rättvisa behöver ju inte 
nödvändigtvis skapas genom att alla får samma goda förmåner, det vill säga att 
hyresrätt får samma förmåner som villaägare, utan kan också skapas genom att 
alla får samma förmåner fast på en lägre nivå, vilket var innebörden av 1992 
års beslut. Ett mera näraliggande sätt borde därför ha varit att ändra i regelsy-
stemet. Det var ju också vad som senare skedde.  
 
Hur var det då med den framförda risken för ett sammanbrott för nyproduk-
tionen? Den avgörande frågan i det sammanhanget borde ha varit om produk-
tionen behövdes. I det avseendet fanns en behovsnivå med subventioner och 
en nivå utan. Om man ville upprätthålla produktionen, vilket tankestrukturen 
förutsatte, så gällde det att ”subventionera fram” en viss efterfrågenivå. Utan 
subventioner skulle det manifesterade behovet bli mindre. Och det var en 
subventionerad produktionsnivå som kom att upprätthållas.  
 
Ovanstående analys leder till slutsatsen att regeringen ville främja produktion 
av bostäder utan att helt övertygande kunna motivera varför nya bostäder be-
hövdes i en sådan omfattning att subventioner behövde sättas in. Därmed har 
förekomsten av handlingsregeln indikerats. Men låt oss innan slutsatsen dras 
om tankestruktur och tröghet försöka tränga in i hur beslutfattarna uppfattade 
situationen. Det kan göras med stöd av de intervjuer jag gjort. Då framträder 
en mera nyanserad bild, som dock inte strider mot de slutsatser som jag just 
dragit från de skriftliga dokumenten.  
 
Ett viktigt förhållande för aktörerna inom bostadsområdet var att produktio-
nen av lägenheter var på väg att halveras från toppnivån 110 000 lägenheter år 
1970 till drygt 50 000 lägenheter år 1976. Det handlade således om ett kraftigt 
produktionsfall.445 Ingvar Carlsson, som då var bostadsminister, framhåller vid 
intervju behovet av bostadsproduktion, men menar att det avgörande för fort-
satt stöd var orättvisan mellan å ena sidan hyres- och bostadsrätt och å andra 
sidan äganderätt. Med stigande räntor blev villaägarna genom avdragsrätt allt-
mer gynnade. 1970 års skattereform hade dessutom höjt marginalskatten och 
därmed ökat värdet av ränteavdragen. HSB, Riksbyggen och allmännyttan ho-
tade till och med att gå över till andelslägenheter. Det ansågs vidare omöjligt 
att vid den tiden ändra på avdragsrätten.  
 
När det sedan gällde hur stödet skulle utformas så framgår av flera intervjuer – 
bland andra i den med Ingvar Carlsson – att finansdepartementet var ledande. 
Departement ville gå över till rena subventioner via statsbudgeten. Det är na-
                                              
444 Även Bengtsson-Rothstein (1997), s. 279 menar att argumentationen i 1974 års beslut genomgåen-
de förs i rättvisetermer.  
445 Det förhållandet finns underförstått i flertalet intervjuer. Ralf Hultberg 2003-10-22 är en av dem 
som explicit påpekade det förhållandet.   
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turligtvis förvånande att just finansdepartementet, som ytterst ansvarade för 
statsfinanserna, drev frågan om sådana subventioner medan bostadsdeparte-
mentet kunde ha nöjt sig med någon form av räntelån. Dåvarande finansminis-
tern Gunnar Sträng menade emellertid att paritetslånen var ett system utan 
kontroll. Ett skuldberg växte fram hos fastighetsägare och på statsbudgeten 
växte fordringar som bedömdes som osäkra. Han kunde inte tänka sig att fort-
sätta med ett system av det slaget utan ansåg att det var bättre att öppet redo-
visa subventioner. Ingen kunde då riktigt tänka sig att räntor och inflation 
skulle utvecklas som de sedan gjorde.446  
 
Den bild som intervjuerna ger av beslutssituationen bidrar till förståelsen av 
beslutet, men ändrar inte slutsatsen att politiken styrdes av viljan att främja 
produktion. Bindningen till villaägarnas avdragsrätt upplevdes säkert som ett 
förhållande som då inte gick att ändra. Därmed tvingades man till högre stöd 
till flerbostadsbyggande. Men samtidigt utgick ju subventioner även till villa-
ägare, även om den garanterade räntan var högre än till flerbostadshus. Det vill 
säga all nyproduktion skulle stödjas. Den tankestrukturen var utgångspunkten 
för övervägandena. År 1992 var den nedbruten och då kunde samma problem 
lösas på ett helt annat sätt. 
 
Beslutet år 1992 förutsatte också visst stöd till hyres- och bostadsrätt, just för 
att kompensera för villaägarnas avdragsrätt, men det beslutet förutsatte inte 
nödvändigtvis ökad bostadsproduktion, varför det fick en annan utformning 
är 1974 års beslut. Om det år 1974 enbart varit en fråga om att skapa rättvisa 
mellan olika boendeformer kunde man ha låtit stödet till de boende i flerfamil-
jehus fått en utformning som motsvarat värdet av ett schablonmässigt beräk-
nat värde av villaägarnas avdrag. Det var en främmande tanke vid den tiden, 
eftersom det förutsatte att man i någon mån skulle ha brutit mot den dolda 
handlingsregeln och urholkat stödet till nyproduktion. Bostadssektorn hade 
nämligen då blivit utsatt för marknadens pris- och ränterörelser. Det hade 
menligt påverkat förutsättningarna för produktionen, även om skatteavdrag 
respektive schablonmässigt beräknad subvention hade dämpat sådan påverkan 
något. 
 
Ingenstans finns en antydan att riksdagen såg det fattade beslutet som felaktigt 
i den meningen att det skulle ha funnits bättre alternativ. Därför kan inte detta 
beslut ses som ett uttryck för tröghet. Det är argumenteringen för subvnetio-
nerna som inte är övertygande, men sviktande argument är inget kriterium för 
tröghet. Därför blir slutsatsen att beslutet år 1974 indikerar förekomsten av 
handlingsregeln men trögheten manifesterades först när man insåg att detta 
inte var ett bra beslut och ändå underlät att ändra det.  
  
 
 
                                              
446 Den beskrivna bilden har kommit fram genom intervjuer med främst Ingvar Carlsson 2003-12-10, 
Bengt Åke Berg 2003-11-20 och Sune Jussil 2003-11-20. De versioner som ges är så samstämmiga att 
det inte finns anledning ifrågasätta att det gått till på det beskrivna sättet. 
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Övriga beslut 
I direktiven till den utredning som tillsattes år 1982 uttalade departementsche-
fen kritik mot den förda politiken, då han säger att ”Tyngdpunkten måste för-
skjutas från nybyggnad till åtgärder inom ramen för det befintliga bostadsbe-
ståndet, från bostadsbyggnadspolitik till bostadsförsörjningspolitik.”447 Reger-
ingen bekräftar således att riksdagen bedriver en politik som främjar bostads-
produktion och att det finns en bättre politik som den bör gå över till.  
 
Tankestrukturen kom också till uttryck i ROT- programmet. Det var i och för 
sig en ambition bort från produktionspolitiken. Men ett i det här samman-
hanget intressant förhållande är att det programmet uppenbarligen hade en 
tendens att glida över mot nybyggnadsambitioner genom att reglerna styrde 
mot omfattande ombyggnader.448 Det kan tolkas som en tendens i enlighet 
med den rådande tankestrukturen, det vill säga att främja åtgärder som ligger 
nyproduktionen nära.  
 
Ett ännu tydligare uttryck för bedömningen att bostadspolitiken blev en pro-
duktionspolitik finns i den utredning som lämnade sitt betänkande år 1996. 
Dess rapport fick den betecknande titeln Bostadspolitik – från produktions- till 
boendepolitik och den analyserar nyproduktionens och subventionernas roll 
inom bostadspolitiken på ett kritiskt sätt. Utredningen ansåg att det ur fördel-
ningspolitisk synpunkt var tveksamt att subventionera nya bostäder för välbär-
gade hushåll. I stället borde resurser användas i befintliga områden, där hu-
vuddelen av befolkningen bodde.449 Det vill säga en bekräftelse av det förhål-
landet att politiken varit inriktad på att främja produktionen. 
 
De bostadspolitiska beslut som fattades från 1974 fram till brytpunkten år 
1992 hade som genomgående tendens att de prioriterade produktionen. Bo-
stadspolitiska kommittén analyserade de bostadspolitiska beslut som fattats 
mellan åren 1979 och 1984 och fann att fem av besluten hade påverkat förut-
sättningarna för nyproduktion.450 Fyra av de fem beslut som kommittén analy-
serade hade positivt påverkat förutsättningarna för nyproduktion. Det enda 
beslutet med motsatt effekt var avdragsreformen för egnahem i början av 
1980-talet. Men det beslutet var en del av en skattereform och hade primärt 
andra mål än bostadspolitiska.  
 
Kommittén analyserade vidare vilken effekt som olika beslut hade haft på 
statsfinanserna och fann att de fyra beslut som främjat nyproduktion också 

                                              
447 Direktiven återges i SOU 1984:34, s. 127. 
448 Prop. 1986/87:48, s. 20 ff. 
449 SOU 1996:156, s. 20 f. 
450 Det bör här inskjutas att den principen gällde redan år 1978. Den ökade avtrappning av räntebidra-
gen för redan byggda hus som då beslutades skedde samtidigt med att den garanterade räntan för 
nyproduktion sänktes, vilket då ansågs medföra en kraftig stimulans för nyproduktionen av hyres- och 
bostadsrätthus. Prop. 1977/78:100, bil 16, s. 31 ff. 
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haft negativ effekt på statsfinanserna.451 Den bilden bekräftade regeringen år 
1984 när den konstaterade att de skilda upptrappningar av den garanterade 
räntenivån som skett för det befintliga bostadsbeståndet hade medfört ökade 
kostnader, men också bidragit till att subventioneringen av tillkommande år-
gångar av bostäder hade kunnat hållas oförändrad.452 Fortsatt stöd till nypro-
duktion hade sålunda varit den genomgående handlingslinjen och den upp-
rätthölls genomgående på bekostnad av den statsfinansiella restriktiviteten. 
Och denna inslagna väg följdes även efter år 1984. De enda undantagen från 
regeln att produktion skulle främjas var skattepolitiska beslut. 
 
Även intervjuerna bekräftar att den dolda handlingsregeln följdes av ledningen 
för 1980-talets bostadsdepartement. Dåvarande statssekreteraren Bengt Owe 
Birgersson menar att det gällde att producera bostäder. Den inriktningen ifrå-
gasattes inte. Någon tydlig problembild avseende bostadspolitiken formulera-
des egentligen inte.453  
 
Det är således uppenbart att det vägval som gjordes år 1974 fått praktiskt ge-
nomslag under 1980-talet. I den tävlan mellan tre ambitioner som jag tidigare 
talat om så hade nyproduktionen kommit ut som överlägsen segrare, medan de 
båda andra hade fått lägre prioritet. Nyproduktion var viktigare än statsfinansi-
ell restriktivitet och i den mån de statsfinansiella kraven skulle tillgodoses så 
skedde det genom högre räntekostnader för redan byggda bostäder. Regeln att 
nyproduktion skall främjas gällde för alla bostadspolitiska beslut fram till år 
1992. Även icke-beslutet 1986/87 bör innefattas i det mönstret.  
 
Det förekom under 1980-talet motioner om successiv minskning av subven-
tionerna. Dessa avslogs dock av riksdagen med motiveringen att bostadsbyg-
gandets omfattning skulle påverkas negativt.  Formuleringarna var drastiska. 
Sålunda befarades att ”Bostadsbyggandet skulle praktiskt taget upphöra…” 
och för utskottet var det ”… främmande att stödja ett förslag som slår så hårt 
mot stora grupper av de boende.”454 Man kan av dessa formuleringar svårligen 
tro att det utskottet vände sig mot var just den subventionspolitik som riksda-
gen några år senare radikalt skulle bryta med. Men under 1980-talet styrde tan-
kestrukturen att nyproduktionen skulle prioriteras. Något annat föreföll otänk-
bart.455  

                                              
451 En mycket tydlig sammanställning över de förhållanden som beskrivits i detta avsnitt finns i SOU 
1984:35, s. 85. 
452 Prop. 1984/85:18, bil 1, s. 6. 
453 Intervju Bengt Owe Birgersson 2003-12-03. Birgerssons uttryck att någon problembild inte formu-
lerades tolkar jag så att grunderna för bostadspolitiken inte på allvar problematiserades av departe-
mentsledningen. Utåt formulerades ju alternativ, nämligen en utveckling bort från bostadsbyggnadspo-
litik över till bostadsförsörjningspolitik med subventioner som åtminstone inte fick öka. Sune Jussil 
2003-11-20 menar att alla ministrar han arbetat med, varvid han särskilt nämner Feldt, insåg att det var 
galet med koncentration på nyproduktion, istället borde intresset ha förts över på beståndet – på 
boendepolitik. 
454 BoU 1986/87:10, s. 38. 
455 Arnstberg (2000), s. 44 menar att socialdemokraterna inte tycktes förstå att det överlägset billigaste 
sättet att skapa goda bostäder var att se till att de bostäder som redan fanns underhölls. 
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Beslutet om räntelånesystemet år 1990 innehöll också prioritering av produk-
tionen även om det beslutet också förväntades ha positiv effekt på statsfinan-
serna. Det beslutet bröt inte tidigare mönster eftersom, eftersom det revs upp 
påföljande år, innan det hade börjat verkställas. I det här sammanhanget kan 
det likväl vara intressant att försöka finna en jämförelse mellan det beslutet 
och det som slutligen bröt mönstret 1992. En sådan jämförelse gör Boverkets 
generaldirektör i en utfrågning inför riksdagens bostadsutskott. Hans bedöm-
ning var att såväl räntebidragssystemet som räntelånesystemet var mera ”ro-
bust för byggmarknaden, det vill säga att byggandet kunde hållas uppe på en 
relativt jämn och oförändrad nivå, oberoende av hur andra parametrar, till 
exempel räntan, utvecklades”.456 Den formuleringen sätter fokus på det som 
jag bedömer som kärnan i den förda politiken fram till år 1992. Det gällde att 
främja nyproduktionen genom att skydda den från pris- och ränterörelser 
inom den övriga ekonomin. Ett sådant skydd hade även 1990 års beslut varit. 
 
Att handlingsregeln om bostadsproduktionens primat levde kvar i beslutet år 
1990 indikeras också av det förhållandet att vikten av produktion framhölls i 
direkt anslutning till att målen för bostadspolitiken nämndes. Bostadspolitiken 
skulle inriktas så ”… att målet om allas rätt till bostad kan förverkligas. Därför 
måste bostadsbyggandet i tider av bostadsbrist ligga på en hög nivå”.457 Jag 
tolkar uttryckssättet som att nyproduktionen alltjämt styrde både tankar och 
åtgärder. 
 
En tydlig dold handlingsregel som skapade tröghet 
Det var således fråga om en utpräglad tröghet som konstituerades av en hand-
lingsregel som stipulerade att bostadsproduktion skulle främjas. Den regeln 
följdes konsekvent. Det enda undantaget var när skattepolitiken tilläts ta över-
handen. Hur förhåller det sig då med det andra kriteriet för tröghet? Det vill 
säga att andra och bättre alternativ skall vara kända.  
 
Det utarbetades alternativa förslag till politiken, men dessa förutsatte att pro-
duktionen alltfort skulle främjas genom finansiellt stöd.  De alternativa förslag 
som fanns och de åtgärder som genomfördes för att mildra problemen hand-
lade om att finansiera det finansiella stödet till nyproduktion. Det kunde ske 
genom att det gavs formen av lån (paritetslån, realräntelån, utjämningslån) eller 
andra skatter/avgifter infördes (fastighetsskatt/hyreshusavgift) eller andra ut-
giftsneddragningar inom sektorn (höjning av garantiräntan i beståndet). Men 
under beslutsprocessen fanns inget auktoritativt förslag att det finansiella stö-
det skulle utgå eller drastiskt reduceras. 
 
Jag framhöll emellertid också i kapitel 2 att tröghet kan finnas även i det fall då 
beslutsfattarna funnit skäl till förändring men avstått från att utarbeta förslag 
med sådan inriktning. Det kan sägas vara fallet vid denna brytpunkt. I kapitel 7 

                                              
456 BoU 1991/1992:23, s. 68 
457 Prop 1990/91:34, s. 9. 
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skall jag spekulera om en sådan alternativ politik och där kommer att framgå 
att en sådan hade varit möjlig att konstruera om man bara hade velat.  
 
Tolkningen måste bli att den dolda handlingsregeln i detta fall inte bara var 
mycket tydlig, i den meningen att den konsekvent tillämpades för olika beslut 
och förslag, utan också mycket stark. Den var så stark att något radikalt alter-
nativt förslag inte utarbetades.  
 
Jag spetsade till rubriken genom att tala om en tydlig och dold handlingsregel. 
Det paradoxala i uttryckssättet upplöses om man betänker att tydligheten låg i 
den konsekventa tillämpningen av regeln. Men sannolikt ansåg inte beslutsfat-
tarna själva under beslutsprocessen att de följde någon sådan regel. Den var 
dold för dem. De hade säkert någon form av rationell förklaring till varje steg 
av sitt handlande. De skulle knappast ha erkänt att de fattade beslut på grund-
val av någon ”orationell” regel. 
  
Förändringsperioden och dess steg  
Ovanstående genomgång visar att under större delen av 1970-talet, hela 1980-
talet och in på 1990-talet styrdes bostadspolitiken av en handlingsregel som 
stipulerade att den institutionella strukturen skulle utformas så att den främja-
de produktion av nya bostäder. Processen kan sammanfattas i följande tablå. 
Tablå 3 Beslut som påverkade den statsfinansiella belastningen under be-
slutsprocessen fram till 1992 års beslut 

År Beslut 
1978-1983 Upptrappning av räntenivåer i befintliga bostäder. Hyres-

husavgift. 
1981 Skattereform med sänkta marginalskatter, vilket minskade 

värdet av skuldränteavdrag.  
1983-1984 Fastighetsskatt, borttagande av retroaktiva räntebidrag, mm. 

1986 Prövning av stödsystemen. Ingen principiell förändring. 
Våren  
1990 

 

Uppföljning av 1990 års marginalskattesänkningar med av-
seende på år 1991. Sänkta subventioner för hyres- och bo-
stadsrätthus.  

Hösten 
1990 

Beslut om nytt stödsystem med bland annat räntelån.  

1991 Beslut att inte genomföra beslutet från hösten 1990. 
1992 Nytt stödsystem. De generella subventionerna börjar av-

vecklas. 
1998 Riksdagsbeslut som bekräftar 1992 års beslut i dess huvud-

drag. 
 
De olika besluten beräknades medföra årliga förstärkningar av statsbudgeten 
med ett par hundra miljoner kr upp till ett par miljarder per år vid varje tillfäl-
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le.458 Det bör framhållas att de försök som gjordes att hejda anspråken på stats-
finanserna var av skilda slag. Ibland handlade det om att dra ned utgifter. 
Andra gånger gällde det att ändra avdragsmöjligheter i skattesystemet eller att 
ta ut särskilda skatter eller avgifter från bostadssektorn. Mot bakgrunden att 
den totala subventionen uppgick till mer än 60 miljarder i början av 1990-talet, 
så var politiken med syfte att begränsa stödet till bostadssektorn inte fram-
gångsrik.  
  
Ett av stegen på väg mot beslutet år 1992 handlade om de skattereformer som 
beslutades åren 1981 och 1990 och som begränsade värdet av underskottsav-
dragen för skuldräntor.  De bostadspolitiska effekter som uppstod genom 
skattereformerna i början av 1980- och 1990-talen var närmast bieffekter. 
Härvid kan en parallell dras till egnahemspolitiken i början av 1900-talet. Dess 
överordnade syfte var inte en social bostadspolitik. Lika litet som huvudsyftet 
med skattereformen var att anpassa bostadspolitiken till nya förutsättningar. 
Men liksom man kan se egnahemspolitiken som en del av förändringsproces-
sen mot en social bostadspolitik så bör man kunna se skattereformerna som en 
del i den här aktuella förändringsprocessen. Man kan uttrycka parallellen med 
seklets början så att det då var tillåtet att bedriva bostadspolitik om det var 
fråga om att stödja landsbygden eller att hantera kriser. Vid slutet av seklet var 
det tillåtet att begränsa stödet till nyproduktion om det skedde i namn av skat-
tepolitik. 
   
Beslutsprocessens längd 
En förändringsprocess inleds när initiativ tas i avsikt att förändra en välfärds-
institution. Med den utgångspunkten blir inte år 1974 startpunkten för för-
ändringsprocessen. I stället bör år 1978 vara en lämplig startpunkt för den här 
aktuella förändringsprocessen. Då var det uppenbart att man var medveten om 
att subventionsutvecklingen inte var acceptabel och att bättre alternativ fanns 
till den förda politiken. Sedan följde en process med utredningar och beslut av 
olika slag, som avslutades först år 1992 med ett beslut som i grunden ändrade 
den institutionella strukturen. Det handlade således om en nästan femtonårig 
förändringsprocess varunder det funnits en tydlig problembild.  
 

Problemen och krisen drev fram förändringen 
Beslutet år 1992 kan betecknas som defensivt i den meningen att det strävade 
efter att undvika något negativt, inte att nå något positivt. Det fanns några 

                                              
458 Enligt prop 1981/82:124, s. 6 beräknades effekten på statsbudgeten av dittills vidtagna åtgärder till 
705 milj. kr år 1981, 1315 milj. kr. år 1982 och 1645 milj. kr. år 1983.  Om hänsyn togs också till skat-
teeffekten så reducerades besparingarna med i runda tal 25 %. Det är betecknande att i direkt anslut-
ning till den nämnda redovisningen så uttalade föredragande statsråd att besparingsåtgärderna endast 
hade begränsat ökningen av subventionerna något.  
Enligt samma prop. (s. 34) skulle de då föreslagna åtgärderna leda till något högre fortsatta besparingar 
de följande tre budgetåren (1210, 1865 och 2435 milj. kr.).  
Enligt prop. 1983/84:40 bil 9, s. 86 skulle besparingarna på grund av beslutade åtgärder uppgå till 
cirka 10 miljarder kr. under perioden 1983-1988.  
Besparingen på grund av beslutet år 1990 som blott avsåg år 1991 beräknades till 1,8 miljarder enligt 
prop. 1989/90:144, s. 10. 
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försök att framställa reformen som positiv. Ett sådant var att kalla utrednings-
betänkandet för avreglerad bostadsmarknad, vilket uppenbarligen var menat 
som en positiv etikett på reformen.459 Ett annat försök var att tala om att ett 
nytt stödsystem skulle skapa stadga, det vill säga aktörerna på bostadsmarkna-
den skall kunna fatta långsiktiga beslut. Ordet robust är ett annat uttryck som 
användes för att karakterisera reformen.460  
 
Trögheten övervanns emellertid när den rådande ordningen med alltmer sti-
gande subventioner framstod som så avskräckande att konsekvenserna av att 
avstå från förändringar framstod som värre än det risktagande som det innebar 
att byta institutionell struktur. Därmed återkommer den bild som tonade fram 
vid 1913 års pensionsbeslut, nämligen att det inte är attraktiviteten hos en ny 
ordning som driver fram ny institutionell grundstruktur utan de problem som 
den rådande ordningen medför. I detta fall skedde förändring först när den 
gamla ordningen upplevdes som ett hot. 
  
Att hejda eller undvika kris är ett mycket praktiskt och påtagligt skäl till för-
ändring. När utredaren, som förberedde beslutet, hävdade att subventionspoli-
tiken kunde leda till att den internationella kapitalmarknadens tilltro till den 
svenska ekonomin kunde minska så var det uppenbarligen ett hot om kris som 
drev på förändringen. Den socialdemokratiska regering som tillträdde år 1994 
ändrade inte i något väsentligt avseende 1992 års beslut. Det sammanhängde 
säkerrt med den statsfinansiella kris som den hade att hantera under mitten av 
1990-talet.461  
 
En viss krisstämning spelade uppenbarligen roll under beslutsprocessen. Den 
snabba beslutsprocessen efter det att en ny regering tillträtt i oktober 1991 
talar för att det rådde stark förändringsvilja. Tidigare beslut revs upp genom 
nytt riksdagsbeslut i december år 1991 och en utredning tillsattes samma må-
nad. Den lämnade en mycket kort utredningsrapport (88 sidor) i mars år 1992. 
Efter blott ett par veckors remisstid lämnades proposition till riksdagen i april 
månad. Skälet till denna snabbhet var rimligtvis en bedömning att för-
ändringen var mycket angelägen och konsekvenserna av ytterligare tidsutdräkt 
var allvarliga. Vissa delar av detta mönster fanns även inför 1913 års beslut. Då 
tolkade jag inte det mönstret som ett uttryck för krisstämning utan främst som 
ett uttryck för stark förändringsvilja. Krisen var uppenbarligen mera näralig-
gande vid 1992 års beslut, eftersom den uttryckligen åberopades. Oförändrade 
regler kunde få förödande effekter för landets ekonomi. Ambitionen hösten 
1991 var att ändra ett fattat beslut, vilket krävde att regeringen måste acceptera 
att ett gammalt kostnadskrävande system kvarstod till dess att ett bättre utar-
betats. Under de omständigheterna är det inte förvånande att regeringen hade 
bråttom.  
 

                                              
459 Detta bekräftades vid intervju med  Georg Danell 2003-12-04. 
460 BoU 1991/1992:23, s. 21 f. 
461 Det förhållandet bekräftar Ingvar Carlsson vid intervju 2003-12-10. 
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De evolutionära dragen 
Den nya institutionella strukturen hade flera systemmässiga anknytningar till 
den tidigare ordningen. En sådan var det förhållandet att staten även efter be-
slutet tog övergripande ansvar för bostadsfinansieringen och lämnade kredit-
garantier. Beträffande bostadsbidragen hade ingen principiell omprövning 
skett. Vidare skulle alltfort subventioner till flerfamiljshus på sikt utgå till en 
nivå som motsvarade egnahemsägarnas skatteavdrag. Anslagen till subventio-
ner minskade drastiskt, men det var bara delvis beroende på den institutionella 
omstruktureringen.462 Thord Strömberg betecknar beslutet som ett systemskif-
te men ”knappast ett kalhygge”.463   
 
I inledningskapitlet nämndes att ett evolutionärt drag vid en brytpunkt kan 
bestå i att låta en radikal kursändring inledningsvis vara en gentemot medbor-
garna liten förändring. Man beträder bildligt talat en ny väg, men det inledande 
steget är kort eller framställs åtminstone på det sättet. I detta fall rörde det sig 
om en radikal kursändring i det avseendet att subventioner, som vid beslutstill-
fället uppgick till flera tiotals miljarder kronor, i princip avskaffades. Likväl 
fanns en tendens att tona ned konsekvenserna av beslutet. Ett exempel, som 
användes i anslutning till beslutet, avsåg ränteutgifter för en 70 kvm stor ny-
byggd lägenhet. Utredningen försökte visa att ränteutgiften för den boende 
skulle bli lägre med det nya systemet. Orsaken till detta överraskande resultat 
var att i beräkningen av det nya systemets konsekvenser räknades med en hög-
re egen kapitalinsats, som förutsattes ske utan ränta, samt att omfördelningslån 
skulle utnyttjas, vilket bringade ned den omedelbara ränteutgiften.464  
 
Exemplet visar hur man försökte tona ned förändringens konsekvenser och 
skapa intrycket att den principiella förändringen inte skulle få några betydande 
följder för medborgarna.  
 
Var 1992 års beslut en brytpunkt? 
En fråga som förtjänar något mer analys är varför 1992 års beslut var en bryt-
punkt. Det omedelbara svaret på den frågan har redan givits. Det var ett beslut 
som i princip avskaffade subventioner och som bröt ökningen av statens utgif-
ter för subventioner och vände den i motsatt riktning. Även om beslutet inte 
var den enda orsaken till utgiftsreduceringarna. Principbeslutet om att avveckla 
subventionerna innebar att ansvaret för medborgarnas bostadsförsörjning del-
vis återfördes till dem själva.  
 
Brytpunkten framstår i stark relief om man tar hänsyn till de ”subventions-
balanser” som upprättades. Dessa balanser visade statens netto för bostadspo-

                                              

464SOU 1992:24, s. 84 f.  Invändningar mot räkneexemplet nämns i BoU 1991/1992:23, s. 39. 

462 Lindblom (2001), s. 139 ff. diskuterar dessa frågor som handlar om att systemomläggningen blott 
står för en del av de sjunkande anslagen till räntesubventioner. Lägre räntor, stabilare priser och mind-
re byggandet hade avgörande påverkan på anslagsutvecklingen. Den synpunkten har också understru-
kits i intervju med Per Åke Eriksson 2003-10-28.  
463 Strömberg (2001), s. 43. 
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litiken. Nettot utgjordes av skillnaden mellan statens intäkter, som var fastig-
hetsskatten, och utgifterna, som var ränteavdragen samt ränte- och bostadsbi-
dragen.  
 
Den hyreshusavgift som beslutades i början av 1980-talet var, som tidigare 
påpekats, ett sätt att dämpa bostadssektorns anspråk på statsutgifterna. Den 
gav inkomster till statsbudgeten på 675 milj. kr budgetåret 1984/85. Då upp-
gick räntebidragen till nästan 12 miljarder. År 2000 hade hyreshusavgiften för-
vandlats till en fastighetsskatt och inbringade nästan 25 miljarder till staten 
medan räntebidragen sjunkit till ca 4,5 miljarder.465  
 
Den utredning som förberedde 1998 års beslut upprättade subventionsbalan-
ser för olika utvecklingsalternativ. Med utgångspunkt i det då rådande systemet 
förbyttes statens negativa netto på ca 34 miljarder kr för år 1996 till ett förvän-
tat positivt sådant några år in på 2000-talet. Vid bibehållande av det dåvarande 
systemet skulle staten börja ”tjäna” på bostadssektorn år 2006.466 Sådana här 
balanser används flitigt i den bostadspolitiska debatten i avsikt att kvantitativt 
visa den kraftiga kursändringen av bostadspolitiken under 1990-talet.467  
 
Ett annat sätt att kvantifiera 1992 års beslut är att beräkna dess effekter för 
medborgarna. Bengt Turner har gjort beräkningar avseende effekterna av 1992 
års beslut och förvånas över det ringa intresset för de fördelningspolitiska ef-
fekterna av beslutet. Han betecknar avvecklingen av de generella subventio-
nerna som ”trendbrottet”, även om effekterna bäst förklaras av andra makro-
ekonomiska skeenden. Han skulle hellre vilja använda uttrycket trendbrott för 
den brist på reaktion på det fördelningsmässiga utfallet som blev följden av 
subventionsavvecklingen.468  
 
Om man emellertid tar sikte på beslutets systemförändrande karaktär, så fram-
går av det tidigare att den avgörande brytningen med gällande ordning ligger i 
det förhållandet att bostadssektorn med 1992 års beslut inte längre skyddades 
från ekonomins pris- och ränterörelser. De olika formerna av räntelån som 
diskuterades under denna beslutsprocess skulle inte på det sättet ha brutit med 
den rådande ordningen. De förslagen utgick från handlingsregeln att nypro-
duktion skulle främjas och den regeln ledde till att finansiellt stöd tillfördes 
nyproduktionen.  
 

                                              
465 Uppgifterna är tagna ut Statistisk årsbok för åren 2003 och 1987. 
466 SOU 1996:156, s. 396. 
467 Lindblom (2001), s. 139 ff. använder uppgifterna just i det syftet. Balanser av detta slag visar fram 
för allt konsekvenserna av koppling mellan skatter/inkomstslag och utgiftsområden. Då sådan kopp-
ling initialt görs kan den framstå som naturlig. I det här fallet har subventionerna sedan sjunkit medan 
husen stått kvar, vilket innebar att skatterna fortsatte att strömma in. I början av 2000-talet motiveras 
fastighetsskatten med helt andra skäl (inkomsterna behövs, fastighet är inte en rörlig skattebas och så 
vidare). Det förhållandet att en åtgärd på det sättet byter motiv och syfte brukar också anses som ett 
utslag av stigberoende.  
468 Turner (2001), s. 191 f. Han konstaterar exempelvis att en ensamstående låginkomsttagare utan 
barn lade nästan 40 % av sin inkomst på hyran år 1997. 
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De rent kvantitativa effekterna av brytningen med tidigare ordning kan till 
betydande del förklaras med omläggningen av den ekonomiska politiken i bör-
jan av 1990-talet. Även en bibehållen ordning med räntesubventioner skulle 
emellertid ha medfört minskade statsutgifter för räntebidrag när räntorna 
sjönk och prisutvecklingen hejdades. Frågan är om det är effekter eller förnyel-
se som skall studeras, vilket diskuterades i inledningskapitlet. Subventionsba-
lanserna tar sikte på effekterna för bostadssektorn. Den avgörande institutio-
nella förnyelsen var att de generella räntegarantierna slopades och ersattes av 
ett starkt begränsat och schablonmässigt beräknat stöd till viss utpekad bo-
stadsproduktion. Bostadsproduktionen var inte längre avskärmad från den 
övriga ekonomin. 
    
Den strukturperiod som funnits, med en institutionell ordning som främjade 
nyproduktion, avbröts år 1992 och ansvaret för bostadsförsörjning återfördes 
delvis till medborgarna. Riksdagen bröt principiellt med subventionspolitiken 
men har inte utformat en ny samlad bostadspolitik. Därmed går det inte att 
identifiera något nytt tillstånd för bostadspolitiken. Ingen ändring gjordes i 
reglerna för hyressättning. Endast en av beståndsdelarna hos efterkrigstidens 
bostadspolitik, det vill säga stöd till nyproduktion, ändrades i grunden. Den 
kvarstående regleringen av hyressättningen förefaller ha medfört vissa problem 
på bostadsmarknaden.469 Drygt tio år efter systemskiftet ställs mot den bak-
grunden frågan om det är nödvändigt att öka subventionerna och pumpa in 
mer skattepengar för att få fart på bostadsbyggandet.470 I jämförelse med de 
andra brytpunkterna kan 1992 års bostadspolitiska beslut därför upplevas som 
ofullständigt. Det gäller också vid jämförelse med 1994 års pensionsbeslut, 
vilket kommer att framgå av nästa kapitel. 
 
Enligt min uppfattning var produktion av bostäder det dominerande inslaget 
hos 1900-talets bostadspolitik. Det gick inte att lösa urbaniseringens problem 
annat än med produktion av bostäder.  Direkt stöd till byggandet bedömdes 
som nödvändigt. Bostadsbidragen var som ursprungligen ett slags komplement 
till bostadsbyggandet och kom sedan alltmer att betraktas som en del av famil-
jepolitiken. Regleringen av hyressättningen kan ses som en konsumentpolitisk 
åtgärd. Inom bostadspolitiken var regleringen en restriktion för vissa aktörer 

                                              
469 Bengtsson (1999) problematiserar frågan om systemskifte inom bostadspolitiken och pekar på just 
det förhållandet att bruksvärdessystemet inte ändrats (och den fortsatta betydelsen av allmännyttan) 
som ett skäl till att inte tala om systemskifte. Bedömningen om systemskifte skett är en fråga om vilka 
kriterier som används. Bengtssons perspektiv är att den förda politiken varit ett korrektiv till markna-
den. Det är ett mycket vitt kriterium. Mycket kan rymmas inom den vida ramen. Min utgångspunkt är 
att ett systemskifte inträffade när skyddet från marknadens pris och ränterörelser upphörde.   
470 Fastighetsekonomen Hans Lind har analyserat bostadsmarknaden från den utgångspunkten. Analy-
sen utmynnar dock inte i bedömningen att ändrad hyresreglering är det viktigaste svaret på frågan. Se 
Lind (2003), s. 9 f.  och s. 18. För en relativt aktuell statlig utredning avseende hyresregleringen se 
SOU 2000:33, s. 10, där bedöms samspelet mellan bruksvärdessystemet, hyresförhandlingslagen och 
allmännyttans roll som förstahandsnorm ha resulterat i en förhållandevis god måluppfyllelse, men 
systemet är utsatt för spänningar. För en mera debattinriktad karakteristik av Stockholms bostads-
marknad se en artikel av nationalekonomerna Åke E Andersson och Stellan Lundström. Andersson– 
Lundström (2002) har den betecknande rubriken Stockholms bostadsmarknad – den sämsta i Västeuropa.  
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och därmed också en form av komplement till produktionsstödet.471 Det var 
byggandet av bostäder som formade tanken om en framgångsrik bostadspoli-
tik. När denna politik ändrades i grunden så bröt man radikalt med tidigare 
inriktning. Det förhållandet att man alltjämt talade om bostaden som en social 
rättighet och i den meningen höll fast vid målet för bostadspolitiken, ändrar 
inte den bedömningen.472  
 
Aktörers roll 
På samma sätt som i tidigare kapitel skall nu analyseras om olika aktörers på-
verkan kan förklara trögheten. I kapitel 7 analyseras de olika aktörernas bety-
delse djupare. 
 
Kan trögheten förklaras med de politiska maktförhållandena? 
Den avgörande förändringen kom efter regimskiftet hösten 1991. Kan det vara 
så att politiken vi observerat före år 1992 inte präglades av tröghet utan helt 
enkelt var socialdemokratisk politik? Tre förhållanden gör att det inte är rimligt 
att huvudsakligen förklara tidsutdräkten med de partipolitiska maktförhållan-
dena.  
 
Det första förhållandet är den enighet som rådde vid 1974 års beslut. Sålunda 
inledde bostadsutskottets ordförande, en centerpartist, debatten i kammaren 
inför beslutet med att konstatera att det fanns en bred enighet i de principiella 
och grundläggande frågorna.473 Tankestrukturen om främjandet av nyproduk-
tion hade således en bred verkan.  
 
Det andra förhållandet är det faktum att den borgerliga regeringen, som till-
trädde år 1976, inte ändrade grunderna i 1974 års bostadspolitik.474 Liksom den 
socialdemokratiska regeringen som tillträde år 1982 uttalade den ambitioner 
och gjorde ansatser till att begränsa subventionerna. Dock utan framgång. Sy-
                                              
471 Bengtsson (1992), s. 35 f. menar att man kan se hyrespolitiken som ett konsumentskyddande inslag 
som är fristående ifrån bostadspolitiken. Om man vill se hyrespolitiken som en del av bostadspolitiken 
så är den närmast att betrakta som en garanti för att subventioner verkligen skall gynna hushållen.  
472 Se exempelvis BoU 1997/98:10, s.8f. för en diskussion om målformulering för bostadspolitiken. 
Utskottet påpekar att uttrycket “Bostaden är en social rättighet” inte fanns i utredningens betänkande 
men därefter tillförts av regeringen. Det uttrycket har jag inte heller kunnat finna i de direktiv som 
regeringen gav utredningen (däremot talade regeringen inledningsvis i dessa om en fortsatt social 
bostadspolitik). Det är ett exempel på att språkbruket i propositionen anpassades något till äldre insti-
tutionella förhållanden för att inte göra brytpunkten alltför markant. Orsaker till det skiftande språk-
bruket kan sannolikt sökas i det förhållandet att när direktiven skrevs så var den statsfinansiella krisen 
den dominerande frågan. År 1998 var den frågan inte lika dominerande. 
473 Prot. 1974:140, s. 35. Moderaternas talesman Wennerfors var kritisk mot propositionen, men ansåg 
ändå att öppet redovisade subventioner var bättre än det gamla paritetslånesystemet. Moderaterna ville 
på sikt avveckla subventionerna. Dock värjde sig Wennerfors mot att bli betraktad som den som 
trodde att man kunde ersätta subventionssystem med bara konkurrens. Se Prot. 1974:140, s. 45. Den-
na något försonliga attityd mot subventionssystem var dock inte representativ för alla moderater, 
enligt intervju med Georg Danell 2003-12-04. Danell var då riksdagsman för moderaterna och leda-
mot i bostadsutskottet.  
474 Se Persson (2001), s. 104 ff. för en diskussion om de politiska partiernas inställning till det aktuella 
beslutet och den uppslutning kring 1974 års beslut som fanns från folkpartiet och centerpartiet inför 
en ny regerings tillträde år 1976. 
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stemet blev under de borgerliga regeringsåren i stället alltmer förmånligt för 
nyproduktionen bland annat genom att de garanterade räntenivåerna för ny-
produktion sänktes. Även de borgerliga regeringarna och de borgerliga parti-
erna styrdes således av den förhärskande tankestrukturen att produktionen 
skulle främjas.475  
 
Det tredje förhållandet är att den socialdemokratiska regering som tillträdde år 
1994 inte ändrade grunddragen i 1992 års beslut. Den tillträdande regeringen 
tillsatte en utredning och direktiven för den kan inte uppfattas som annat än 
en anslutning till 1992 års beslut. Sålunda framhölls att saneringen av statens 
finanser måste komma i första hand och att statens andel av de framtida kost-
naderna för boendet måste fortsatt minska. De bostadspolitiska målen ansågs 
inte kunna nås med medel som enbart träffade nyproduktionen. I direktiven 
efterlystes mera ”marknadskonforma subventionsinstrument” samtidigt som 
skälen för generella subventioner ifrågasattes.476  
 
Det är uppenbart att den tidigare tankestrukturen nu var slutligt nedbruten. En 
återgång till tidigare ordning var inte aktuell. I en principiell proposition till 
riksdagen år 1998, då den statsfinansiella krisen i huvudsak var övervunnen, 
fanns några formuleringar som inte fanns i direktiven. Jag nämnde tidigare att 
regeringen åter talade om bostaden som en social rättighet. Men i sak innebar 
propositionen inte några förändringar av huvuddragen i det system som beslu-
tades år 1992.477  
 
Analysen av partiernas inställning visar samma sak som motsvarande analys 
beträffande 1930-talet. Partierna hade olika ambitioner, men de styrdes alla av 
den dolda handlingsregeln. I det här fallet är det uppenbart att den borgerliga 
regeringen i början av 1990-talet hade högre ambitioner att bryta ned tanke-
strukturen än vad den avgående socialdemokratiska hade. Det är sålunda 
knappast troligt att en socialdemokratisk regering efter valet år 1991 hade före-
slagit riksdagen att fatta 1992 års beslut med den utformning som det fick. 
Skiftet till en mera förändringsbenägen maktkonstellation hade således bety-
delse för beslutets utformning .  
 
Beträffande politiska partiers påverkan bör också framhållas att det inte enbart 
handlar om partiers värderingar och åsikter. Även själva maktskiftet måste 
sannolikt tillmätas betydelse. Det förefaller sålunda som om den socialdemo-
kratiska regering som tillträdde år 1982 visade högre ambitioner att komma 
tillrätta med de snabbt växande subventionerna än vad den då avgående bor-
gerliga regeringen gav uttryck för i slutet av sin regeringstid. På samma sätt 

                                              
475 Intervju med Georg Danell 2003-12-04 bekräftar att de dåvarande regeringspartierna inte kunde 
enas om någon substantiell ändring av 1974 års beslut.  
476 Utredningens direktiv finns återgivna från s. 359 i SOU 1996:156. Flertalet av de refererade utta-
landena finns i början. Citatet och ifrågasättandet av generellt stöd finns på s. 368.  
477 BoU 1997/98:10, s. 8 f. Det bör också nämnas att det skedde vissa smärre förändringar i systemet 
under åren 1993-1995. Se SOU 1995:98 s. 104 f. 
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som den tillträdande regeringen hösten 1991 sannolikt var mer reforminriktad 
våren 1992 än vad den skulle ha varit i slutet av sin mandatperiod.  
 
Fördröjningsagenter 
Oftast anförs i litteraturen motstånd från de starka intresseorganisationerna 
inom bostadssektorn som en förklaring till svårigheterna att ändra 
subventionspolitiken.478 Kan det vara så att vi här har att göra med starka 
organisationer som tvingade beslutsfattarna till en politik som de i grunden 
inte ville föra? Det skulle då vara skälet till att man kunde uttala sig för en 
annan politik men saknade tillräcklig kraft för att driva igenom den.  
 
Förändringen av subventionsbalansen som beskrevs ovan gensäger antagandet 
om intresseorganisationernas styrka.479 Om de subventioner till bostadssektorn 
som utgick under 1980-talet huvudsakligen kan förklaras med styrkan hos 
intresseorganisationerna så skulle ju deras styrka kunna speglas också i 
förhållandena vid inledningen till 2000-talet. Då blev bostadssektorn en 
inkomstkälla för staten. Skulle det bero på en minskande styrka hos samma 
organisationer? Visst kan det vara så att organisationerna förlorat något i 
inflytande under 1990-talet, men även en ytlig betraktelse motsäger att dessa 
organisationer skulle ha förvandlats från att ha varit allenarådande till att 
fullständigt ha förlorat allt inflytande. Organisationerna hade säkert en 
påverkan på trögheten, men deras inverkan utgör knappast den hvudsakliga 
förklaringen till trögheten. Om så hade varit fallet hade inte den radikala 
förändringen i början av 1990-talet varit möjlig.  
 
Jag antydde i inledningen till denna avhandling att organisationer har 
inflytande, men vid radikala förändringar är de inte den dominerande 
tröghetsfaktorn utan endast en av många faktorer som försvårar omtänkande. 
Den uppfattningen ansluter till en skola inom organisationssociologin som 
framhåller att organisationer anpassar sitt beteende efter det institutionella fält 
inom vilket de verkar. Sociologen Frank Dobbin framhåller bland annat att 
intressegrupper är viktiga, men de är i stor utsträckning en produkt av institu-
tionerna och den statliga omgivning de verkar i. Deras intressen formas av den 
omgivande institutionella miljön. Det är också ett synsätt som brukar förknip-
pas med den historiska institutionalismen.480  
 
I förlängningen av det synsättet ligger att vid förändring av den institutionella 
grundstrukturen, som organisationerna sålunda anpassat sig till, så förändras 
                                              
478 Se exempelvis Meyerson – Ståhl – Wickman (1990), s. 107 ff. och Åberg (1997), s. 89 ff.  
479 Olof Pettersson har undersökt regeringskansliets kontakter och namnger mer än hundra organisa-
tioner. Han konstaterar dock att ”de fyras gäng”, det vill säga Hyresgäströrelsen, HSB, Riksbyggen och 
SABO, intar en särställning. Se Pettersson (1989), s. 26 ff. Det är också i princip de organisationer jag 
syftar på i detta kapitel och i kapitel 7. 
480 Dobbin (1997), s. 219 ff. Dobbins arbete är en empirisk studie avseende järnvägsutbyggnaden i tre 
olika länder. För en allmän mer teoretisk diskussion se exempelvis Meyer-Rowan (1991). Den senare 
artikeln publicerades ursprungligen år 1977 och anses vara startskottet för den nyinstitutionella teorins 
genombrott inom organisationssociologin. Se Stern (1999) för en översikt avseende den teoribildning-
en. Se Thelen-Steinmo (1992), s. 7 f. avseende detta synsätt inom den historiska institutionalismen  
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också deras ställning. Jag hävdar därmed att intresseorganisationerna var starka 
så länge som tankestrukturen upprätthölls. När den bröts ned och den institu-
tionella grundstrukturen ändrades så förlorade de i inflytande. De verkade i 
hägnet av en tankestruktur. De kunde förstärka den och förlänga dess verkan, 
men när den bröts ned år 1992 så vreds påverkansmedlet ur organisationernas 
händer.481  
 
Det framgår dessutom av intervjuerna att beslutsfattarna under 1980-talet var 
medvetna om att det fanns skäl till förändring av systemet, men ansåg samti-
digt att bostadsproduktion var viktigt. Den bidrog bland annat till att hålla 
uppe sysselsättningen inte bara hos byggnadsarbetare utan också inom den 
industri som levererade utrustning till de producerade lägenheterna. Man pres-
sades inte av intresseorganisationernas till beslut, eller rättare till icke-beslut,  
som man var ovillig att fatta.482 Man var helt enkelt fångad av tankestrukturen 
att bostadsbyggandet skulle främjas och den tanken närdes av uppfattningen 
att byggandet var bra för hela samhällsekonomin. Jag återkommer till dessa 
frågor i kapitel 7. 
  
Förändringsagenter 
Fanns det då inga förändringsagenter som förmådde ta fram förslag till den 
förändring som man uttalade sig för? Kan brist på sådana aktörer vara orsaken 
till den observerade trögheten?  Uppenbarligen förhåller det sig inte så. Den så 
kallade Danellutredningen tog på mycket kort tid fram förslag till förändring i 
nära kontakt med regeringen. Det var ett mönster av snabbt beslutsfattande 
efter utredningsförslag som vi känner igen från 1913 och 1935 års beslut. Vi-
dare togs, efter relativt kort tid, förslag till beslut fram av den så kallade Boen-
dekostnadsutredningen.483 Den ledde sedan fram till det riksdagsbeslut om 
räntelån som fattades år 1990.  Det saknades således inte förmåga att ta fram 
alternativa förslag. Det saknades knappast förmåga att före år 1992 ta fram 
förslag som verkligen hade avhjälpt problemen. Men ett sådant förslag hade 
krävt rejält omtänkande och något sådant efterfrågades inte.  
 

                                              
481 Lindbom (2001), s. 134 ff. har vid studiet av 1992 års systemskifte inte heller utgått ifrån att intres-
seorganisationerna varit allenarådande. Hans analys tar utgångspunkt i opinioner och opinionsbild-
ning. Enligt Lindbom vanns inte opinionen för motstånd mot 1992 års beslut beroende på att bo-
stadspolitiken var svår att förstå. Den åsikten behöver inte strida mot min analys. Tröghetsskapande 
tankestrukturer har säkert förankring i en folkopinion. Jag har emellertid inte alls analyserat tanke-
strukturer utifrån detta statsvetenskapliga perspektiv.  
Ett illustrativt exempel på den aktivitet som en av intresseorganisationerna – Byggnadsarbetarförbun-
det – utvecklade under perioden 1945 till 1976 finns i Gråbacke (2002), kap III. Förbundets inriktning 
var att helt flytta branschen bort från marknaden (s. 229) och därmed förstärka det inslag som jag 
menar var kärnan i den förda politiken, det vill säga att skydda bostadsproduktionen från pris- och 
ränterörelser inom ekonomin.  Men inte ens denna organisation med sin nära knytning till socialde-
mokratin lyckades hindra 1992 års beslut och dess fullföljande.  
482 Intervjuer med bland andra Ingvar Carlsson 2003-12-10, Bent Owe Birgersson 2003-12-03 och 
Sune Jussil 2003-11-20. Jussil betonar dock vilken påtryckande roll som byggintresset spelade.  
483 Utredningen tillsattes genom beslut den 8 juni 1989 och dess betänkande är daterat den 18 septem-
ber 1989. Se SOU 1989:71, missivskrivelsen. 
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Vilka förslag fanns då att ta ställning till i slutet av 1970-talet och under större 
delen av 1980-talet? Jag har gått igenom underlaget för de uttalanden och de 
förändringar som den borgerliga regeringen gjorde fram till 1982. Under den 
tiden tillsattes ingen offentlig utredning om dessa frågor. Jag har inte heller 
funnit några departementspromemorior i de aktuella akterna. Det tyder på att 
det inte utarbetades något förslag till att ändra politikens huvudinriktning.484 
Att det skulle ha berott på brist på förmåga att ta fram förslag till sådan för-
ändring är inte troligt.  
 
Ett förslag fanns emellertid vid 1980-talets mitt. Den så kallade Bostadskom-
mitténs slutbetänkande, vars direktiv tidigare har refererats, lämnades i början 
av 1986 och ledde, som tidigare nämnts, inte till någon betydande förändring 
av politiken. Utredningens förslag blev i grunden underkänt. Riksbanken gjor-
de en både teknisk och principiell granskning av kommitténs förslag till finan-
sieringssystem och avstyrkte dess införande. Det leder för långt att här referera 
alla riksbankens invändningar, men mitt intryck efter genomläsning är att för-
slaget knappast var möjligt att genomföra med sådana invändningar från riks-
banken. Kommitténs förslag till räntelån underkändes också av ett 90-tal andra 
remissinstanser. 485  
 
Var beslutsförslagets kvaliteter skälet till att någon grundläggande omorienter-
ing av bostadspolitiken inte skedde under mitten av 1980-talet? Det finns ett 
par förhållanden som talar mot den förklaringen. För det första motiverades 
icke-beslutet med bland annat ändrade samhällsekonomiska förutsättningar, 
inte med bristen på genomförbara förslag. För det andra kunde man mycket 
väl ha omarbetat förslaget inom departementet. Det skedde inför 1974 års 
beslut, då man helt gick ifrån det aktuella utredningsförslaget och konstruerade 
ett nytt. Det var således inte bristande förmåga att ta fram förslag till ändrad 
politik som hindrade beslut. Det var bristen på vilja att ändra den rådande 
ordningen. Produktionspolitiken som överordnad regel styrde beslutsfattandet. 
Jag kommer att fördjupa analysen också avseende förändringsagenter i kapitel 
7. 
 
Avslutande kommentar 
Mot bakgrund av den statsfinansiella belastning som politiken medförde före-
faller det rimligt att karakterisera den situation som växte fram som absurd. 
Den bedömningen styrks av den ESO-rapport där Rönnberg visar att konse-
kvenserna av den förda politiken belastade statsfinanser och samhällsekonomi 
under lång tid efteråt. De realiserade kreditförlusterna under 1990-talet upp-
gick till närmare 100 miljarder kr. De gynnsamma finansiella villkoren, vilka 
skapades både av de statliga räntesubventionerna och kreditavregleringen, 

                                              
484 Det förhållandet bekräftas vid intervju med Sune Jussil 2003-11-20.  
485 Regeringen arkiv och dokumentationscentral. Dnr B 306/86 och prop. 1986/87:48, s. 46.  
Den dåvarande handläggaren på bostadsdepartementet – Björn Karlberg – betecknar förslaget som så 
uruselt att det inte gick att fatta beslut. Intervju Göran Carnhagen och Björn Karlberg 2003-12-05. 
Karlberg är den ende intervjuperson som antyder att utredningsförslagets kvalitet kan ha hindrat en 
omorientering av bostadspolitiken i mitten av 1980-talet. 
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bäddade för förlusterna. Bostäder byggdes i betydande utsträckning på fel or-
ter. Långt efter sekelskiftet rekonstruerades kommunala bostadsföretag. Staten 
var i det syftet tvungen att pumpa in miljarder. Det fanns, enligt Rönnberg, ett 
systemfel i den meningen att marknadsrisker och återbetalningsförmåga inte 
prövades vid långivningen. Långsiktiga finansieringskalkyler existerade inte.486  
 
Min slutsats är att den avskärmning från ekonomin i övrigt som jag tidigare 
diskuterat är liktydig med det systemfel som Rönnberg talar om. Den institu-
tionella strukturen bidrog således inte bara till en statsfinansiell kris i början av 
1990-talet utan också till fortsatt kris lång tid därefter. Man skulle kunna tala 
om en endogent driven kris, det vill säga själva den institutionella strukturen 
bidrog till krisen.  
 
Till de förhållanden som Rönnberg analyserar skall läggas de subventioner 
som utgick under perioden 1977 till 1994, det vill säga från det år då man bör-
jade uttala tvivel på politiken till och med det år då subventionsutgifterna fullt 
ut påverkades av systemskiftet. De sammanlagda statsutgifterna för detta än-
damål uppgick till närmare 300 miljarder kr under de aktuella åren.487 Hur stor 
andel av dessa var felsatsningar? Varje försök till uppskattning blir en gissning. 
Vi får nöja oss med att konstatera att skattebetalarnas stöd uppgick till nästan 
300 miljarder kr under en period då beslutsfattarna öppet ifrågasatte det än-
damålsenliga hos dessa betalningar utan att åtgärda problemet. Så slutade den 
sociala bostadspolitik som inleddes år 1935. Är det på det sättet vi skall ställa 
om våra välfärdssystem i framtiden? I nästa kapitel skall vi se att det finns 
andra sätt. Men först ytterligare ett par reflektioner. 
 
Kan man gå så långt som att påstå att bostadspolitiken blev en så utpräglad 
produktionspolitik att den inte längre förtjänade etiketten välfärdspolitik? Jag 
tycker inte att det är en rimlig bedömning. Det var en politik som under 1980-
talet blev allt sämre på att leva upp till sina målsättningar och ibland kan man 
undra om inte bieffekten – sysselsättningen och den allmänna stimulans som 
sektorn gav till ekonomin – blev ett huvudsyfte. Men det var alltfort en politik 
med socialt syfte både vad avser nyttighetens karaktär och dess fördelning. 
Bristande måluppfyllelse i det avseendet bör inte diskvalificera för benämning-
en välfärdspolitik. Men hade produktionspolitiken fortsatt så hade den berätti-
gade frågan varit om det inte var något annat än välfärdspolitik som riksdagen 
bedrev. 
 

                                              
486 Rönnberg (2002), s. 9 ff. 
487 De nämnda statsutgifterna uppgick till 276,3 miljarder kr om tidigare uppgifter avseende åren 1977-
1994 används. Härav faller mer än två tredjedelar på åren efter 1985. 
Det nya systemet trädde i kraft år 1993, men projekt som var påbörjade före 1993 fick stöd enligt 
gamla systemet. Man talade vid den tiden om Danell-gropar, det vill säga början till en grund var ett 
påbörjat projekt. Det år jag valt för denna illustration kunder emellertid lika gärna varit ett senare år, 
eftersom det gamla systemet påverkade statsutgifterna under lång tid. Tas enbart något senare år med 
överstiger summan 300 miljarder.  
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Hur kunde denna utveckling inom bostadsområdet accepteras? Man hade år av 
förvarning om vad som var på väg. Lösningen på problemet var inget ouppnå-
eligt. Var fanns finansdepartementet, som rimligtvis har till uppgift att bevaka 
och ingripa så att statsfinanserna inte utsätts för sådan dränering?  Faktum är 
att finansdepartement framstår i egendomlig dager. Departementet var drivan-
de när 1974 års beslut fattades. Det beslutet var inledningen till hela utveck-
lingen. Det var därmed finansdepartementet som både initierade utgiftskaru-
sellen och underlät att vidta tillräckliga åtgärder för att hejda den.  
 
Många intervjupersoner framhåller att Gunnar Sträng, som uppenbarligen var 
upphovsman till beslutet, aldrig skulle ha accepterat den följande utvecklingen. 
Det vet vi inget om. Däremot vet vi att alla efterföljande finansministrar fram 
till år 1991 accepterade – i meningen inte förmådde ändra – den institutionella 
struktur som förorsakade en 15-årig utgiftsexpansion för att inte säga explo-
sion.  
 
Intervjuer med tjänstemän på finansdepartement som haft ansvar för bostads-
frågor förmedlar ett uppgivet intryck. Det ansågs inte möjligt att angripa grun-
den till utvecklingen. Istället handlade det om detaljjusteringar i systemet för 
att något mildra utgiftsutvecklingen (exempelvis höjning av garantiräntan i 
beståndet) eller att finna kompenserande intäkter (exempelvis hyreshusavgift). 
Det var enklare för finansdepartementet att hålla igen utgifterna för bostadsbi-
drag. Det krävde endast att man avstod från utgiftshöjande åtgärder. Medan 
utgifterna för räntebidragen ökade om man inte aktivt ändrade reglerna.488  
 
Uppenbarligen spelade det stor roll för finansdepartementet att bostadsbyg-
gandet uppfattades som drivande för hela samhällekonomins utveckling. Nå-
gon intervjuperson påpekar att finansdepartementet har små möjligheter att 
åstadkomma strukturförändringar. Den väg som står till buds för att åstad-
komma sådana är att se till att utredningar tillsätts. Redan nu framträder emel-
lertid ett mönster vid de olika brytpunkterna som visar att under vissa omstän-
digheter ledde offentliga utredningar till beslut, medan i andra fall gäller mot-
satsen, det vill säga ingen inverkan på beslutsfattandet. Utredningar kan således 
tillsättas för att man bör göra något. Utredningar kan också tillsättas för att 
man skall göra något. I slutet av 1970-talet tillsattes ingen utredning över hu-
vud taget. Bostadspolitiska kommittén var uppenbarligen en bör-utredning, 
medan Danells utredning var en skall-utredning. Jag skall återkomma både till 
den specifika utredningen och till det nämnda mönstret i det följande.  
 
En förklaring till att politiken fick fortgå kan vara den långa gradvisa utgiftsut-
vecklingen. När den under första hälften av 1980-talet hade kommit upp på en 

                                              
488 Hans Almgren 2003-11-12 menar att Gunnar Stäng inte skulle ha godtagit den utveckling som 
skedde efter beslutet år 1994. Göran Carnhagen och Björn Karlberg 2003-12-05 bekräftar att finans-
departementet låg bakom hyreshusavgiften. Carnhagen understryker bostadsbidragens fördelaktiga 
konstruktion ut finansdepartementets synpunkt. Jan Landahl 2003-11-27 är en av dem som bekräftar 
bostadsbyggandets sysselsättningseffekter och det tryck som fanns från byggsektorn och svårigheterna 
att åstadkomma strukturförändringar.    
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avskräckande nivå, föreföll ökningen att avstanna. Samtidigt fick man in viss 
finansiering – genom bland annat fastighetsskatt och sänkning av subventio-
nerna i beståndet. Dessutom fanns som sagt uppfattningen att bostadsbyggan-
det bidrog till den ekonomiska utvecklingen och ett sådant bidrag behövdes 
vid den tiden. Det ledde till att någon omläggning av politiken inte skedde i 
mitten av 1980-talet och sedan kom explosionen i slutet av 1980-talet som en 
överraskning. Den förklaringen är emellertid inte övertygande. De aktualiserar 
i stället fler frågor.  
 
Varför var det ingen som auktoritativt ställde frågan om det subventionerade 
byggande verkligen behövdes? Produktionen fick subventioneras fram och det 
måste ju ändå ha rått någon tvekan om den verkligen behövdes ur social syn-
punkt. Bostadsbyggandet främjades i ett besvärligt ekonomiskt läge för att det 
skulle bidra till utvecklingen. När sedan de samhällsekonomiska problemen 
ansågs övervunna – år 1986 – så utgjorde det förhållandet ett skäl att inte be-
höva ändra politiken. Bostadsbyggandet var sålunda i alla lägen välgörande. 
Varför förmådde ingen genomskåda och ändra denna uppenbarligen ihåliga 
politik? Jag skall ta upp den tråden igen i kapitel 7.    
 
Anders Lindbom tes är, som tidigare påpekats, att bostadspolitiken är svår för 
medborgarna att förstå. Den drabbas därför av nedskärningar i större ut-
sträckning än andra program, eftersom det är svårt att skapa starkt opinions-
tryck för att bevara ett sådant politiskt program.489  
 
Jag har ett par kommentarer till Lindboms analys.  Det är för det första fel att 
jämföra de båda systemskiften jag studerat med de marginella sänkningar av 
förmånsnivåer som skedde under trycket av den ekonomiska krisen i mitten av 
90-talet. Det är förändringar av olika slag. Med mina utgångspunkter formule-
rar Lindbom vidare fel fråga. Den intressanta frågan beträffande systemskiftet 
inom bostadspolitiken är varför skiftet inte skedde långt tidigare. Att det kom 
och att det ledde till kraftiga reduceringar berodde på att den institutionella 
strukturen hade drivit upp statsutgifterna till helt oacceptabla höjder utan att 
politiken nådde eftersträvade mål.   
 
Den intressanta frågan är istället varför 1974 års beslut fattades och varför 
dess konsekvenser fick belasta skattebetalare under nästan tjugo år innan för-
ändringar vidtogs. Mitt svar är att det främst var den etablerade tankestruktu-
ren som låste in politiken. Tankestrukturen fick sedan näring genom tron på 
politikens välsignelsebringade samhällsekonomiska effekter. I den tankemiljön 
fanns inget utrymme för drivande förändringsagenter. Och sådana behövs 
tydligen om systemskiften skall ske innan utdragna beslutsprocesser närmar sig 
kris. Det kommer att framgå av nästa kapitel. 

                                              
489 Lindbom (2001:a), s. 136 
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Kapitel 6: PENSIONSBESLUT 1994 
Även ATP-systemet påverkades av den nya ekonomiska situation som Sverige 
gick in i under 1970-talet. Den samhällsekonomiska och demografiska utveck-
lingen gjorde att de pensionsförmåner som ATP-systemet skulle garantera till 
medborgarna bedömdes som svåra att infria på sikt. År 1994 beslutade riksda-
gen om genomgripande förändring av systemet. Beslutet om förändring inne-
bar att staten inte längre garanterade viss förutbestämd nivå på medborgarnas 
pensionsförmåner utan dessa gjordes beroende av samhällekonomins utveck-
ling och demografiska förhållanden. Omdefinieringen av förmånerna skedde 
mot bakgrund av att dessa en gång hade bestämts efter en av de hårdaste par-
tipolitiska strider som upplevts i svensk politik under 1900-talet. Den omstän-
digheten att denna brytpunkt, trots den bakgrunden, uppvisar den minst iö-
gonfallande trögheten präglar uppläggningen av detta kapitel. 
 
Beslutsprocessens bakgrund – ATP-systemet  
 
ATP-systemets syfte och uppbyggnad 
När ATP-systemet infördes i slutet av 1950-talet var syftet att ”de äldre, när de 
drar sig tillbaka från arbetslivet, inte för sig och sina familjer skall behöva vid-
kännas en alltför kännbar sänkning av den levnadsnivå, på vilken de kunnat 
inrätta sina liv medan de stod kvar i produktionen”. Det handlade således om 
ett vidare syfte än att tillförsäkra pensionärer möjlighet till dräglig försörjning. 
För att detta vidare syfte skulle kunna nås ”måste de enhetliga folkpensionerna 
kompletteras med tilläggspensioner, som är avpassade efter vars och ens tidi-
gare inkomstförhållanden”.490  
 
Det fanns tre huvudkrav på ATP-systemet vid beslutstillfället år 1959. Det 
första var att tillförsäkra alla förvärvsarbetande tilläggspensioner av tillfreds-
ställande storlek. Det andra kravet var att sådana pensioner skulle åstadkom-
mas relativt snabbt och det tredje att de skulle vara garanterat värdebeständi-
ga.491

                                              
490 Prop. 1959:100, s. 42, där båda citaten finns. 
491 Särskilda utskottet 1959:1, s. 108. Här hänvisar jag till en reservation. För att förstå källhänvisning-
arna bör man veta följande. En principproposition förelades 1958 års riksdag (A-riksdagen). Då den 
propositionen avslogs upplöstes riksdagen och efter nyval konstituerades 1958 års B-riksdag. Vid 1959 
års riksdag återkom regeringen med en proposition som i allt väsentligt överensstämde med det prin-
cipförslag som lagts fram för 1958 års A-riksdag. Vid båda tillfällena tillsatte riksdagen särskilda ut-
skott för beredning av frågan. Utskotten refererade utförligt departementscheferna och utskottens 
egna bedömningar var kortfattade. Vid 1959 års riksdag föll det sig genom lottdragning så att riks-
dagsmajoriteten representerades av utskottsreservanterna. När jag hänvisar till riksdagstrycket har jag i 
första hand använt de delar av utskottsutlåtandena eller propositionerna som motiverar det beslut som 
slutligen fattades år 1959. Det kan således vara så att den tydligaste motiveringen till eller beskrivning-
en av beslutet år 1959 återfinns i riksdagstrycket för år 1958 eller i en utskottsreservation. Jag använder 
vidare uttrycket regeringssidan för att beteckna den socialdemokratiska majoritet som under denna 
process stod bakom den åsiktsriktning som slutligen segrade år 1959. Mot den stod det som jag be-
tecknar som oppositionen, det vill säga de borgerliga partierna. De hyste dock skilda uppfattningar, 
som något förändrades under processens förlopp. Det som förenade dem var att de var emot obliga-
torisk tilläggspensionering. 
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ATP-systemet utformades praktiskt så att full tilläggspension skulle uppgå till 
60 % av den genomsnittliga arbetsinkomsten under de 15 år då inkomsten 
varit högst (de 15 bästa åren). För full pension krävdes i princip 30 pensions-
grundande år. Detta kom sedan att kallas 15-30 regeln. Inkomst över 7,5 bas-
belopp var inte pensionsgrundande. Dessa regler var konstruerade så att man 
som pensionär skulle kunna ”… i huvudsak bibehålla sin levnadsstandard från 
den aktiva tiden.”492  
 
Såväl pensionsrätten som utgående pensioner värdesäkrades genom automa-
tisk indexreglering via prisindex. Man diskuterade även frågan om standardbe-
ständighet, det vill säga att pensionerna skulle följa den aktiva befolkningens 
standardutveckling. Beträffande pensionsrätten ansågs regeln om de 15 bästa 
åren skapa en viss standardföljsamhet. De standardhöjningar som i övrigt 
kunde anses som erforderliga fick bli beroende av särskilda beslut.493

 
Även efter ATP-reformen förbättrades pensionsförmånerna. År 1963 trädde 
lagen om allmän försäkring i kraft, vilket innebar att folk- och tilläggspensio-
nerna samordnades. I samband härmed förbättrades vissa förmåner avseende 
exempelvis invaliditetstillägg och barntillägg. Förutsättningarna för att få för-
tidspension mildrades och grundförmånerna inom folkpensioneringen höjdes 
både under 1970- och 1980-talen. År 1969 infördes så kallade pensionstillskott, 
som utgick till pensionärer med låg eller ingen ATP. Detta tillskott höjdes se-
dan vid flera tillfällen. Den 1 juli 1976 sänktes den allmänna pensionsåldern 
från 67 till 65 år. Samtidigt infördes delpensionsförsäkring som gav förvärvs-
arbetande i åldern 60-64 år möjlighet att trappa ned arbetsinsatsen med kom-
pensation för inkomstbortfallet.494  
 
ATP-systemet och partipolitiken 
Det samförstånd som präglade behandlingen av folkpensionsfrågor – och det 
gällde även det beslut om folkpensioner som fattades i anslutning till ATP-
beslutet – kontrasterar bjärt mot den politiska strid som utbröt om ATP-
systemet. Bland annat genomfördes en rådgivande folkomröstning med tre 
olika alternativ. Gemensamt för alla tre alternativen var, att folkpensionerna 
under en tioårsperiod skulle höjas så att de år 1968 uppgick till 3600 kr/år för 
ensamstående pensionär respektive 5400 kr/år för två pensionsberättigade 
makar. Det första alternativet (linje 1), som stöddes av socialdemokraterna, 
innebar att löntagarna skulle få lagfäst rätt till tilläggspension avpassad efter 
tidigare lön och med bibehållet värde. Andra förvärvsarbetande skulle få möj-
lighet att till begränsat belopp frivilligt försäkra sig för tilläggspensioner, som 
med garanti av staten behöll sitt värde. Linje 2, som stöddes av Bondeförbun-
det,495 tog sikte just på det senare slaget av frivillig försäkring med statlig garan-
                                              
492 Särskilda utskottet 1958:1, s. 49. 
493 Särskilda utskottet 1958:1, s. 51. 
494 En redogörelse för de utvidgade förmånerna efter ATP-beslutet finns i SOU 1990:77, s. 51 ff. 
495 Partiet bytte i juni 1957 namn från Landsbygdpartiet bondeförbundet till Centerpartiet bondeför-
bundet. År 1958 blev beteckningen enbart Centerpartiet. Stråth (1998), s. 57. 
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ti för såväl löntagare som företagare och andra. Även linje 3, som stöddes av 
högern och folkpartiet, var en frivilliglinje men utan statlig garanti. Däremot 
skulle staten enligt det alternativet ändra lagstiftningen för att tilläggspensionen 
skulle behålla sitt värde. I det alternativet pekades på möjligheten att nå an-
slutning till tilläggspension genom kollektivavtal eller genom andra överens-
kommelser.496  
 
Resultatet av folkomröstningen, där 72,4 % av de röstberättigade deltog, blev 
att linje 1 fick 45,8 % av avgivna röster, vilket var fler röster än någon annan 
linje, men uppenbarligen inte en majoritet av rösterna. Knappt två veckor efter 
folkomröstningen upphörde den regeringskoalition som funnits mellan social-
demokraterna och bondeförbundet och en rent socialdemokratisk regering 
tillträdde. Med hänvisning till omröstningsresultatet föreslog den regeringen år 
1958 ett pensionssystem i enlighet med linje 1.  
 
Förslaget om folkpensionshöjning godtogs av riksdagen medan förslaget om 
obligatorisk tilläggspension avslogs. Riksdagen upplöstes då och nyval till 
andra kammaren skedde. Det ledde till att socialdemokrater och kommunister 
fick 116 mandat i andra kammaren mot 115 för de borgerliga partierna. Då 
talmannen inte hade rösträtt och denne valdes från det största partiet var den 
förväntade röstställningen emellertid 115-115. Den socialdemokratiska reger-
ingen återkom med en proposition som i huvudsak var i linje med 1958 års 
proposition. Förslaget bifölls på grund av att en folkpartistisk riksdagsman 
(LO-ansluten metallarbetare) la ned sin röst.497

 
Statsvetaren Leif Lewin har betecknat ATP-striden som en av de stora frågor-
na i svensk politik under de senaste 100 åren och 1950-talets stora politiska 
stridsfråga. Han bedömer också att den blev Tage Erlanders (socialdemokra-
tisk statsminister 1946-1968) största politiska seger, medan den blev den folk-
partistiske ledaren Bertil Ohlins största nederlag.498 De val som ägde rum i 
nära anslutning till ATP-striden (upplösningsvalet 1958, kommunalvalet 1958 
och andrakammarvalet 1960) visade också en kontinuerlig framgång för soci-
aldemokraterna.499 ATP-striden brukar betecknas som en vändpunkt i svensk 
politik. Högerns och folkpartiets frammarsch bröts medan socialdemokraterna 
(och centerpartiet) gick starkt framåt. År 1962 gjorde socialdemokraterna sitt 
bästa landstings- och kommunalval någonsin.500

   
                                              
496 Riksdagsbeslutet om alternativen framgår av Andra lagutskottet 1957:36, s. 20. Se s. 24 för formule-
ring av den gemensamma ambitionen att höja folkpensionerna. 
497 En kortfattad redogörelse för den beslutsprocess som föregick ATP-beslutet finns bland annat i 
Elmér (1960), s. 111 ff. Standardverket betr. ATP-beslutet och den politiska process som föregick det 
är annars Molin (1965), som innehåller en mycket utförlig beskrivning av beslutet och dess bakgrund. 
Resultatet från folkomröstningen och uppgiften om upplösning av regeringskoalitionen har tagits från 
Molin (1965), s. 79 f. 
498 Lewin (1989), s, 42 resp. s. 290. 
499 Molin (1965), s. 98 och s. 120. 
500 Larsson (1999), s. 291 och Melin-Johansson-Hedenborg (1997), s. 262 är exempel på det sättet att 
framställa den partipolitiska utgången av ATP-striden.  
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Åtagandet mot medborgarna – en av stridsfrågorna 
Den fråga som naturligen reses när man betraktar 1994 års pensionsbeslut är 
vilket statligt åtagande som gjordes när ATP-systemet infördes och vilka analy-
ser i det avseendet som låg till grund för beslutet. ATP var ett fördelningssy-
stem, vilket betyder att systemet finansierades från de inkomster som inflöt 
samma år som pensionerna skulle betalas ut.  Inkomsterna i detta fall var ar-
betsgivaravgifter, som successivt skulle stiga under uppbyggnadsskedet. De 
framtida avgifterna beräknades utifrån ett 30-årigt tidsperspektiv komma att 
utgöra mindre än 10 % av den totala lönesumman.501 Avgifterna skulle sättas 
med hänsyn till vilka pensioner som skulle betalas ut och vilken fonduppbygg-
nad som samhällsekonomiskt var motiverad. Det var med andra ord inget 
fonderat system, där fondernas storlek bestämde utbetalningsförmågan. Fon-
derna hade ett annat syfte än att löpande finansiera pensionsutbetalningar. 
Fonderna skulle för det första ersätta det sparande som kunde förväntas bort-
falla när befolkningens ålderdom tryggades genom pensioner av den föreslag-
na typen. För det andra skulle fonderna skapa utrymme för högre invester-
ingskvot inom samhället.502

 
Pensionsreformen år 1994 aktualiserades av tvivel på att ATP-systemet eko-
nomiskt skulle kunna infria förutsatta pensionsnivåer.  En intressant fråga blir 
då om och i så fall hur sådant tvivel om de framtida ekonomiska möjligheterna 
kom till uttryck i samband med den beslutsprocess som ledde fram till 1959 
års beslut.  I det sammanhanget diskuterades frågan om huruvida de aktuella 
avgifterna skulle bli ”outhärdligt höga” och inte medge löneökningar för flera 
år framåt. Denna farhåga bemöttes egentligen inte på annat sätt än att reger-
ingssidan förordade successiv fonduppbyggnad och avgiftshöjning.503  
 
Jag kan inte finna att regeringssidan i riksdagens beslutsunderlag uttryckligen 
diskuterade om samhällekonomin och statsfinanserna skulle klara de förmåns-
nivåer som i detalj preciserades. År 1958 uttalades att privat försäkring hittills 
inte hade kunnat trygga värdebeständighet, däremot visade erfarenheterna att 
bland annat folkpensioner, som ordnats genom samhället, kunnat hållas värde-
beständiga. Påståendet framfördes som ett argument för tilläggspensioner via 
lagstiftning.504 Vidare konstaterades att värdesäkring inte var möjlig i ett pre-
miereservsystem. Förmånerna i ett sådant bestäms av inbetalade avgifter och 
utskottet avvisade motionsförslag som ville garantera pensionsvärdet i ett pre-
miereservsystem.505  
 

                                              
501 Prop 1959:100, s. 44. 
502 Särskilda utskottet 1958:1, s. 22 f. Ibland talade man om fonderna som buffertar. Det förutsätter att 
ett land kan bygga upp framtida buffertar genom finansiellt sparande, vilket inte är givet. I det nya 
systemet, som beslutades år 1994, har fonderna mera rollen som buffertar. Fondfrågan faller emeller-
tid utanför ramen för denna framställning. 
503 Särskilda utskottet 1958:1, s. 65 f. Det citerade uttrycket på s. 65. 
504 Särskilda utskottet 1958:1, s. 118. 
505 Särskilda utskottet 1958:1, s. 128. 
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Tanken att inte heller ett förmånssystem kan garantera visst värde diskuterades 
inte av regeringssidan utan argumenteringen fördes på en närmast formell 
nivå. Och i formell mening utmärks ett fördelningssystem av att det skall ga-
rantera en viss förmån medan ett premieservsystem ger det värde som bestäms 
av avgifter och förräntning.  
 
I oppositionens reservationer till utskottsutlåtandet påpekades att det var en 
fortgående produktionsstegring som skapade förutsättningar för trygghet åt 
gamla och invalider – inte politiska beslut. Den grundinställningen bildade 
sedan utgångspunkt för kritik mot regeringsförslaget som ansågs medföra ne-
gativa verkningar för samhällsekonomin. Bland annat framhölls att om man 
försökte betala ut högre pensioner än vad som motsvarades av inbetalda avgif-
ter så skulle detta leda till avgiftshöjningar och ogynnsamma samhällsekono-
miska verkningar.506  
 
Motsättningarna kan karakteriseras enligt följande. Regeringssidan uppehöll sig 
primärt vid frågan om värdesäkrade förmåner och ville se dessa snabbt införda 
och garanterade i lagstiftning. Den sidan var inte ointresserad av de samhälls-
ekonomiska förutsättningarna och anpassningar som kunde behöva göras, 
men dessa kopplades inte direkt till förmånsnivåerna utan skulle säkerställas 
genom andra insatser såsom fonduppbyggnad, varvid fonderna skulle utnyttjas 
för samhällsekonomiskt viktiga investeringar,507 främjandet av långsiktigt spa-
rande508 och en allmän ekonomisk politik som stimulerade investeringar vid en 
balanserad ekonomi.509  
 
Oppositionen ville koppla förmåner till den samhällekonomiska utvecklingen, 
vilket ju bland annat ett premiereservsystem är ett uttryck för. Oppositionen 
underströk att den värdesäkring som regeringen föreslog blott var av formell 
natur och om några år skulle den mycket väl kunna begränsas för att bereda 
utrymme för andra sociala åtgärder. Härvid nämndes det förhållandet att anta-
let åldringar beräknades stiga och antalet i aktiv ålder stagnera. Sådana förhål-
landen ansågs kunna leda till andra bedömningar än de som regeringssidans 
förslag omfattade. Detta skulle skapa en osäkerhet för pensionärerna. Men 
även oppositionen sökte vägar för att införa garantier av olika slag. Det hand-
lade om åtgärder för att knyta värdesäkringen till kapitalförvaltningen.510  
 
Utredningarna som utgjorde underlag för de olika propositionerna behandlade 
också frågor om ekonomi och åtaganden. Till en av utredningarna fanns en 
bilaga från Konjunkturinstitutet med samhällsekonomiska synpunkter. Denna 
visar tydligt hur det beslut riksdagen då var på väg att fatta tog i anspråk sam-
hällsekonomiskt utrymme, eftersom det medförde förbättrad standard för 
                                              
506 Särskilda utskottet 1958:1, s. 153 ff. 
507 Se exempelvis särskilda utskottet 1958:1, s. 24, punkt 11. 
508 Se exempelvis särskilda utskottet 1958:1, s. 136 f. 
509 Se exempelvis särskilda utskottet 1958:1, s. 23. 
510 Särskilda utskottet 1958:1, s. 165 och s. 188 ff. Jag refererar folkpartiets reservation, eftersom den 
är mest utförlig. 
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pensionärer. Enbart beslutet om långsiktigt höjda folkpensioner skulle ta en 
ökande andel av samhällsekonomin i anspråk. Folkpensionerna skulle nämli-
gen ökas med 90 % mellan åren 1956 till 1969 och motsvarande tillväxt i eko-
nomin förutsattes inte. Det fanns i bilagan också beräkningar av vilken andel 
av nationalprodukten som skulle gå till pensioner vid utebliven ekonomisk 
tillväxt.511 I utredningen fanns också beräkningar av tilläggspensionernas andel 
av den totala lönesumman i samhället. Det framgår exempelvis att vid oför-
ändrad reallönenivå skulle avgifterna för tilläggpensionerna år 1990 utgöra 19 
% av lönesumman.512   
 
Det fanns således kunskap om systemets känslighet för den samhällsekono-
miska tillväxten. Konjunkturinstitutets bilaga avslutades med några kommenta-
rer om värdebeständighet och prisutveckling, varvid begreppet standardbe-
ständiga pensioner introducerades. Innebörden var att pensionerna skulle följa 
den aktiva befolkningens inkomstutveckling istället för att kompensera för 
prisutvecklingen. I bilagan konstaterades att vid försämrade reallöner skulle 
standardbeständiga pensioner komma att ställa sig mindre kostsamma än vär-
debeständiga sådana.513 Även det sambandet, som sedan skulle komma att visa 
sig vara en svaghet i systemet, bör således beslutsfattarna ha känt till. 
 
En slutsats av ovanstående blir att det vid systemets införande fanns kunskap 
om systemets känslighet för variationer i tillväxten. Dessutom visste man att 
sättet att värdesäkra förmånerna skulle kunna utgöra ett problem. Den kanske 
viktigaste slutsatsen i detta sammanhang är dock att det var en hård partipoli-
tisk strid som föregick beslutet och de farhågor som uttalades från oppositio-
nen besannades senare. Den skulle tre årtionden efter beslutet med rätta ha 
kunnat hävda: Vad var det vi sa…? Så uttryckte sig de borgerliga partierna 
emellertid inte vid 1990-talets början och det var nog den återhållsamheten 
som beredde väg för en partipolitisk samling inför 1994 års beslut.  
 
Var ATP-beslutet ett statsfinansiellt åtagande?  
Det kan vara av intresse att försöka uppskatta vilket långsiktigt statsfinansiellt 
anspråk ATP-beslutet innebar och jämföra det åtagandet med dem som gjor-
des vid andra betydande pensionsbeslut. Härvid används samma metod som 
vid bedömning av de statsfinansiella åtaganden som var aktuella vid förra se-
kelskiftet. Metoden innebär att den beräknade framtida statsfinansiella merut-
giften för ett pensionsbeslut ställs i relation till den driftbudget som fastställts 
samma år som pensionsbeslutet fattats. Den framräknade kvoten blir ett för-
sök att kvantitativt illustrera vilket åtagande som beslutsfattarna kan ha upplevt 
vid de skilda tillfällena. Det är således viktigt att förstå att det inte handlar om 
vilka åtaganden som i någon objektiv mening gjordes utan om hur de kan ha 
upplevts. De kvoter jag räknat fram för olika beslutstillfällen framgår av föl-
jande tabell. 

                                              
511 SOU 1957:7, s. 248 resp. s. 256.  
512 SOU 1957:7, s. 88.  
513 SOU 1957:7, s. 260.  
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Tabell 2: Upplevda statsfinansiella anspråk vid olika pensionsbeslut 

Beslutstidpunkt 1913 1935 1946 1958 (1959) 
Åtagande/budget 13 % 7 % 12 % 11 % (35 %)514

Källa: Se appendix 2. 
 
Siffrorna bör, av skäl som utvecklas i appendix 2 tolkas med försiktighet och 
man bör endast fästa avseende vid stora skillnader.515 Med den utgångspunkten 
kan tabellen anses visa att det inte var någon anmärkningsvärd skillnad mellan 
de åtaganden som de fyra folkpensionsbesluten innebar.516  
 
Det intressanta med siffrorna i detta sammanhang är den enorma anspänning-
en på de offentliga finanserna som själva ATP-beslutet utgjorde. Den beräk-
ningsteknik jag använt för folkpensionsbesluten antyder nämligen uppseende-
väckande statsfinansiella anspråk. Hela 35% av den driftbudget som fastställ-
des vid beslutstillfället skulle behöva tas i anspråk för att klara framtida ATP-
åtagande. De problem som ATP-systemet senare mötte kan förstås bättre om 
man redan vid beslutstillfället betraktar ATP-systemet som ett åtagande som i 
praktiken skulle finansieras via de offentliga finanserna. Den genomgång av 
beslutsdokumenten jag gjort visar emellertid att regeringssidan inte såg ATP 
som ett statsfinansiellt åtagande.517 Därför blir detta sätt att redovisa åtagandet 
felaktigt men ändå avslöjande.  
 
Regeringssidan jämförde bland annat med den lagstiftning som infördes vid 
seklets början om arbetsgivares försäkring vid olycksfall i arbetet, arbets-
tidslagstiftningen och andra socialförsäkringar. De nämnda åtgärderna hade 
alla till syfte att med lagstiftningens hjälp ”… bereda en tillfredsställande 
trygghet…”518 Uttalandet måste tolkas så att det var en viss standard som skul-
le säkras genom lagstiftning. Den säkra standarden var således en viktig punkt 
                                              
514 Parentesen markerar att riksdagen inte som vid de andra tillfällena syntes vara medveten om att den 
fattade ett beslut som innebar ett statsfinansiellt åtagande. 
515 När denna beräkningsteknik användes i kapitel 2 spelade den en betydande roll för att visa att det 
inte var statsfinansiella betänkligheter som hindrade ett pensionsbeslut före år 1913. Här används 
tekniken som ett sätt att beskriva bakgrunden till de problem som drabbade ATP-systemet. Det gör 
att jag inte här tynger framställningen med en detaljerad redogörelse för hur jag räknat fram uppgifter-
na. I appendix 2 diskuterar jag de invändningar som kan resas både mot beräkningstekniken och mot 
den tolkning av uppgifterna jag gör.   
516 Om exempelvis hänsyn även tas till de beslut om dyrortsgruppering som fattades år 1937 så blir 
den sammanlagda statsfinansiella konsekvensen av de båda besluten åren 1935 och 1937 sådan att de 
beräknade kvoten kommer nära 10 %. Beslutet år 1913 framstår inte bara som ett genombrottsbeslut 
utan omfattningen av det åtagandet var inte blygsammare än senare beslut om hänsyn tas till det stats-
finansiella utrymme man disponerade vid beslutstillfället. Respekten för det beslutet blir inte mindre 
av det förhållandet att statsbudgeten vid seklets början dominerades av militärutgifter. Utrymmer för 
icke-militära ändamål var blygsamt. Vi värdering av uppgifterna kan det finnas skäl att beakta att  1946 
års beslut förverkligades betydligt snabbare är 1913 års beslut. Se vidare appendix 2. 
517 I en utredning om fondförvaltningen (SOU 1958:4, s.19 f) finns faktiskt en antydan till koppling 
mellan ATP-systemet och statsbudgeten. Utredningen anför att ett sätt att hålla uppe sparandet skulle 
kunna vara att permanent överbalansera budgeten. Man diskuterar dock inte finansiering av ATP-
systemet direkt över budgeten utan påpekar blott att en överbalansering skulle kunna lösa en del av 
det bortfall av sparande som tilläggspensionering förväntades medföra.  
518 Särskilda utskottet 1958:1, s. 25 f. 
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och den avgörande stridsfrågan vid ATP-systemets tillkomst. Vidare bedömde 
man, som tidigare nämndes, att avgifterna inom de 30 åren skulle utgöra mind-
re än 10 % av den totala lönesumman. Om det handlade om att inteckna 10 % 
av det framtida löneutrymmet på 30 års sikt för att garantera en viss standard 
förefaller inte ATP-beslutet som uppseendeväckande djärvt. ATP-beslutet 
fattades under en period då den ekonomiska tillväxten var mycket hög. 
 
Uppenbarligen fanns inför folkomröstningen samförstånd om att den sam-
hällsekonomiska utvecklingen tillät allmän tjänstepension. Men valet av ett 
statligt och värdesäkrat förmånssystem medförde att beslutet blev ett åtagande 
för de offentliga finanserna, vilket inte hade varit fallet med de alternativ som 
förordades av de borgerliga partierna.  
 
När det stora ansvar som riksdagen därmed tagit för pensionärernas standard  
inte längre självklart kunde betalas av de tilltänkta finansiärerna, det vill säga 
arbetsgivarna, blev det uppenbart att de avgifter som finansierade systemet 
hade påtagliga likheter med en skatt och samma överväganden behövde göras 
som vid andra beslut om statens utgifter och inkomster.  
 
Därmed är vi – efter denna fylliga bakgrundsbeskrivning – inne på frågan om 
vad som beslutades år 1994 och vilken process som föregick beslutet.  
 
Beslut och beslutsprocess 
Den förändringsprocess som nu skall beskrivas utmynnade i ett principbeslut 
år 1994 om riktlinjer för ett nytt system för ålderspension. Beslut om lagstift-
ning och detaljutformning fattades senare, främst i ett riksdagsbeslut år 1998. 
Här kommer endast processen fram till principbeslutet 1994 att behandlas. 
Huvuddragen i det beslut som fattades år 1994 ändrades inte vid den fortsatta 
detaljutformningen.519

 
Beslutet  
Det nya pensionssystemet ersatte ATP-systemet och folkpensioneringen. Pen-
sionerna skulle utgå från hela livsinkomsten. Utbetalningarna av pensioner 
skulle anpassas till de avgifter som betalats in. Den ekonomiska tillväxten be-
stämde därmed pensionernas höjd. ATP-systemets garanterade förmånsnivåer 
övergavs till förmån för ett system där den enskildes pension skulle bestämmas 
av inbetalade avgifter.520

                                              
519 För en kritik av det nya pensionssystemet med särskild inriktning på de förändringar som gjordes 
efter det att 1994 års principbeslut fattades se Scherman (2000). Ett av de överväganden som skedde 
efter 1994 som Scherman kritiserar och som jag inte kommer att beröra, avser storleken på de fonder 
som skulle utgöra reserver i det nya systemet. Förloppet efter 1994 behandlas – utifrån främst social-
demokratisk synpunkt – i Lundberg (2003). Den framställningen är intressant för att den visar att det 
långtifrån var självklart att 1994 års principbeslut skulle följas av detaljbeslut. 
520 Jag använder mig, såvida inte annan referens anges, vid denna översiktliga presentation av den 
information som den s.k.  Pensionsarbetsgruppen lät publicera år 1994 i skriften Ett pensionssystem för 
framtiden. Huvuddragen i Pensionsarbetsgruppens förslag. Det riksdagsbeslut som senare kom att fattas samma 
år innehöll bara smärre revideringar av pensionsarbetsgruppens förslag. Det gällde bland annat ikraft-
trädandetidpunkter och exakta procenttal. Därför finns samstämmighet mellan utredning 
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De som av olika skäl inte förvärvsarbetat skulle tillförsäkras en grundpension. 
Denna ersatte således folkpensionen. Även vård av barn och värnplikt gav 
pensionsrätt. 
 
En mindre del av pensionsavgiften avsattes till individuell premiepension och 
vid pensionering skulle försäkringstagaren få ut hopsparat kapital plus den 
faktiska avkastningen på kapitalet. Detta förfarande kom sedan att kallas PPM-
systemet.521

 
Pensionsåldern skulle vara rörlig på försäkringsmässiga grunder. Om man ar-
betade efter 65 års ålder skulle man således få högre pension och lägre om 
man gick i pension dessförinnan. Inkomsttrygghet skulle garanteras upp till 7,5 
basbelopp. Detta så kallade tak skulle räknas upp med den allmänna löneut-
vecklingen. 
 
Pensionssystemet skulle enligt beslutet vara robust och stabilt och kunna tåla 
demografiska förändringar. Det senare innebar att pensionen bestämdes av 
återstående medellivslängd vid pensioneringen. Ökad medellivslängd gav 
mindre pension. Prisföljsamheten hos pensionsrätten garanterades inte längre 
utan den räknades upp med ett löneindex, begreppet lönebasbelopp ersatte 
prisbasbelopp som beräkningsgrund. Den utgående pensionen skulle räknas 
upp med ett följsamhetsindex. Detta utgick i princip från prisökningarna men 
justerades för stor eller liten tillväxt vilket betydde större eller mindre än 1,5 % 
(ändrades sedan till 1,6 %). 
 
Systemet skulle vara autonomt och anpassas till de ekonomiska och demogra-
fiska förhållandena utan särskilda politiska beslut. Den en gång fastställda av-
giftsnivån skulle ligga fast och systemet skulle i princip finansieras utanför 
statsbudgeten.522 Den så kallade bromsen var inte preciserad i samband med 
1994 års beslut. Den kom efter år 1994 att röna betydande uppmärksamhet 
och innebar att om ett varaktigt underskott skulle uppstå i pensionssystemet så 
skulle en avvikelse från reglerna om indexering automatiskt ske.523 Halva pen-
sionsavgiften skulle betalas av individen medan hälften skulle betalas av ar-
betsgivarna – den så kallade avgiftsväxlingen. ATP finansierades däremot helt 
med arbetsgivaravgifter.  
                                                                                                                            
(SOU:1994:20), proposition (prop. 1993/94:250) och utskottsutlåtande (SfU 1993/94:24). Denna 
överensstämmelse beror säkert på uppläggningen av utredningsverksamheten med företrädare för alla 
partier i arbetsgruppen och med det ansvariga statsrådet som ordförande. Till yttermera visso presen-
terades utredningsförslaget som en politisk uppgörelse och utredningen utgav som nyss nämndes en 
egen informationsbroschyr. Denna samstämmighet gör att jag i fortsättningen hänvisar ömsom till 
arbetsgruppen (inkl dess informationsbroschyr), proposition och utskottsutlåtande. I sak överens-
stämmer de, men utförligheten beträffande motiveringar och bakgrundsteckning kan skilja sig åt.  
521 Avgifterna kom att justeras något under beslutsprocessen efter 1994 års beslut. Premiereservsande-
len beräknades från början till 2 procentenheter av den totala pensionsavgiften om 18,5 %, men änd-
rades sedan till 2,5 %.   
522 Just dessa förhållanden nämns endast indirekt i informationsbroschyren. Utredningsbetänkandet är 
emellertid tydlig i detta avseende. Se SOU 1994:20, s. 229 ff.  
523 Riksdagsbeslut enligt SfU 2000/01:13. 
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Pensionssystemet skulle vara tydligt och lätt att förstå. Löpande information 
skulle ges till den enskilde om den beräknade pensionen. Beslutet innefattade 
generösa övergångsregler. De som var födda år 1934 eller tidigare omfattades 
inte alls av det nya systemet utan skulle få ATP enligt de gamla reglerna.   
 
Pensionsberedningen var den första utredningen 
Beslutsprocessen kan sägas ha initierats med att Riksförsäkringsverket (RFV), i 
slutet av år 1982, kom in med en framställning till regeringen om avgiftsuttag 
för allmän tilläggspension för åren 1985-1989.524 Framställningen innehöll för-
slag om en årlig höjning av avgifterna med 0,8-1,0 procentenheter under den 
aktuella perioden.525  Avgifterna var för åren 1982-1984 fastställda till 9,4, 9,6 
resp. 10,0 %.  
 
RFV föreslog således en kraftig avgiftshöjning. Det mest intressanta i detta 
sammanhang är emellertid att verket redovisade långsiktiga beräkningar av 
kommande behov av avgiftsuttag som pekade mot uttag på upp till 32 %. I en 
avstämning av 1980 års långtidsutredning hade också uppseglande problem 
inom ATP-systemet redovisats.526  
 
På grund av bland annat RFV:s skrivelse tillsatte regeringen år 1984 en utred-
ning, den så kallade Pensionsberedningen, med uppgift att göra en samlad 
genomgång av erfarenheterna av reglerna inom det allmänna pensionssyste-
met. Utgångspunkterna för utredningsarbetet var att folk- och tilläggspensio-
nerna skulle ligga fast i sina huvudlinjer. Bland frågor som utredningen skulle 
behandla nämndes bland annat systemet för värdesäkring och reglerna för 
intjänande (de 15 bästa åren och kravet på 30 intjänandeår). 527  
 
Som en följd av utredningsarbetet beslutade riksdagen år 1987 om reformering 
av den allmänna försäkringens efterlevnadsförmåner. Ett av kriterierna för rätt 
till änkepension enligt reglerna från 1960 var att en änka hade fyllt 36 år vid 
mannens bortgång och då varit gift med honom under 5 år. Tyngdpunkten i 
efterlevandeskyddet lades år 1987 på barnpension, medan vuxna efterlevande, 
det vill säga både änkor och änklingar, skulle ges möjlighet att bereda sig in-
komst genom eget förvärvsarbete och gavs rätt till omställningspension.528  Det 
beslutet hade föregåtts av en tidigare proposition till riksdagen som dock re-
geringen tvingades att återta efter att ha rönt motstånd.529  
 

                                              
524 Riksförsäkringsverket: Diarienr: GD 420/82, (RFV 1982). 
525 RFV 1982, s. 20. 
526 RFV 1982, s. 15 samt SOU 1982:14, kap 5. Några prognoser bortom sekelskiftet redovisades dock 
inte i utredningen.  
527 Dir. 1984:42, som också återges i SOU 1990:76, s. 39 ff. 
528 SfU 1987/88:29, s. 1 och s. 6. 
529 SfU 1983/84:18, s. 3.  
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År 1990 lämnade Pensionsberedningen sin slutrapport. Den innehöll inga 
konkreta beslutsförslag utan endast överväganden om bland annat de frågor 
som angetts i direktiven.530  
 
Pensionsarbetsgruppens förslag låg till grund för beslutet 
I slutet av år 1991 tillsattes en särskild arbetsgrupp, som antog namnet Pen-
sionsarbetsgruppen.  I augusti året därpå publicerade gruppen en promemoria 
med bakgrund till och principer för ett reformerat pensionssystem.531 I början 
av år 1994 lämnade gruppen förslag till ett reformerat pensionssystem. Efter 
remissbehandling följde proposition till riksdagen, som under våren fattade det 
principbeslut som beskrevs i inledningen till detta avsnitt.   
 
Under perioden från 1980-talets början till 1994 skedde även nedskärningar 
inom pensionsområdet, som inte nödvändigtvis behöver kopplas till 1994 år 
beslut. Sålunda fattade riksdagen flera beslut om att inte fullt ut kompensera 
för prishöjningar. Första gången skedde det riksdagsåret 1980/81 med moti-
veringen att ekonomiskt-politiskt betingade höjningar av indirekta skatter inte 
fick genomslag på pensionärernas konsumtion. I fortsättningen skulle därför, 
enligt beslutet, bortses från bland annat indirekta skatter vid fastställande av 
basbelopp.532  
 
Det beslutet upphävdes år 1983 men samtidigt beslutades att pensionärerna 
inte skulle kompenseras för effekterna av den devalvering som genomfördes 
hösten 1982.533 I samband med kriserna under 1990-talet uteblev viss priskom-
pensation. Vidare skedde neddragning av bland annat delpensionsförmåner-
na.534

 
Tidigare forskning  
Historikern Urban Lundbergs avhandling om socialdemokraterna och den 
allmänna pensionen behandlar samma beslut och förändringsprocess som av-
handlas i detta kapitel.535 Lundberg analyserar dock inte explicit tröghet utan en 
aktör – det socialdemokratiska partiet – och hanteringen av frågan inom det 
partiet. Lundbergs slutsatser handlar om socialdemokraternas medverkan till 
förändring av pensionssystemet, men också om hur den medverkan förändra-
de socialdemokraterna. Jag kommer i vissa avseenden att stödja min framställ-
ning på Lundberg men också ifrågasätta en del av hans slutsatser. 
  
I en amerikansk doktorsavhandling av statsvetaren Karen M. Anderson analy-
seras utvecklingen inom det svenska socialförsäkringsområdet. Hon hävdar att 

                                              
530 SOU 1990:76. 
531 Ds 1992:89. 
532 SfU 1980/81:14, s. 5. Lundberg (2003), kap. 2 innehåller en utförlig beskrivning av den beslutspro-
cessen.  
533 SfU 1982/83:13, s. 6 f. 
534 En utförlig redovisning av alla dessa neddragningar finns i Anderson (1999), s. 214 ff. 
535 Lundberg (2003). 
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de politiska aktörerna påverkades av det finansiella och det produktiva kapita-
lets internationalisering när beslut fattades om nedskärningar (retrenchment) 
inom välfärdspolitiken. Inom pensionsområdet menar hon att reformen 1994 
drevs fram av en önskan att förbättra Sveriges skamfilade rykte på den interna-
tionella kapitalmarknaden. Anderson jämför också neddragningen inom pen-
sionsområdet med andra neddragningar under 1990-talet (sjukförsäkring och 
arbetslöshetsunderstöd) och finner att neddragningen inom pensionsområdet 
”account for moderate success” och hon anger ett antal anledningar till varför 
neddragningarna trots allt blev ”moderata”. Anderson har dock inte primärt 
behandlat 1994 års beslut om strukturella förändringar utan mer de allmänna 
neddragningar inom olika välfärdssystem som skedde i Sverige under 1990-
talet. Hon förefaller dock vara medveten om att förändringen inom 
pensionsområdet måste bedömas i ett långsiktigt perspektiv. 536  
 
Jag anser att man skall vara försiktig med att jämföra dessa neddragningar med 
grundläggande strukturella förändringar. Min analys är att pensionsbeslutet var 
fråga om ett systemskifte, vilket gör att jag inte anser att man skall söka 
förklara processen med att det rörde sig om en begränsad förändring. 
Kopplingen till den statsfinansiella krisen har säkert ett visst förklaringsvärde 
och anknyter till tidigare bedömningar om kriser som pådrivare för stora 
förändringar. Det var dock här fråga om en långsiktig reform som inte hade 
några kortsiktiga effekt på statsfinanserna.   
 
Statsvetaren Torsten Svensson har behandlat det han kallar 
marknadsanpassningens politik mellan åren 1980-2000.537 Framställningen 
behandlar huvudsakligen andra områden än välfärdspolitik. Bostadspolitken 
behandlas inte alls och pensionsbeslutet berörs översiktligt. Svensssons 
framställning är i första hand intressant därför att han sätter in de 
välfärdspolitiska förändringarna i ett större perspektiv, varför jag främst tar 
upp hans framställning i kapitel 8. 
  
I en forskarrapport från Pensionsforum diskuteras i tre uppsatser hur den så 
kallade stora kompromissen blev möjlig.538 Två statsvetare och en historiker 
belyser temat utifrån socialdemokratins, de borgerliga partiernas och byråkra-
tins perspektiv Historikern är Urban Lundberg, som nämndes ovan. En av 
statsvetarna är Anders Lindbom som jag refererade till i tidigare kapitel.  
Framställningen belyser hur olika partier under kompromissandet i 
pensionsarbetsgruppen fick sina intressen tillgodosedda. Sådana analyser kan 
delvis förklara graden av tröghet i beslutsfattandet. Men möjligheten att göra 
kompromisser bestämmer inte nödvändigvis trögheten. De kan göras på ett 
tidigt och ett sent stadium i en beslutsprocess. Uppsatserna tillför dock värde-
fullt underlag även för min analys, vilket kommer att framgå av det följande.  
 
                                              
536 Anderson (1999) s. 249 ff. Det citerade uttrycket på s 251. 
537 Svensson (2001). 
538 Palme (2001). Pensionsforum är en förening som har till uppgift att följa det nya pensionssystemets 
konsekvenser för individer och samhälle. Bakom föreningen står några försäkringsbolag. 
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Verkligheten som problem, förslag och beslut  
Den ekonomiska och sociala verklighet som reste krav på nytt pensionssystem 
var en annan än den som rådde när ATP beslöts. Jag skall i detta avsnitt redo-
visa hur verkligheten upplevdes under olika skeden av beslutsprocessen och 
vilka beslut eller icke-beslut som den verkligheten föranledde.  
 
RFV:s skrivelse och 1984 års pensionsberedning 
RFV konstaterade i sin framställning år 1982 att kostnadsökningarna varit 
mycket stora inom ATP-systemet beroende på både demografiska och institu-
tionella förhållanden. Bland de förstnämnda nämndes den omständigheten att 
fler födelseårgångar med intjänad ATP-rätt tillkommit. Bland de institutionella 
förhållandena nämndes särskilt den sänkta pensionsåldern från 67 till 65 år 
samt den vidgade rätten till förtidspension.539  
 
De makroekonomiska förhållanden som redovisades utgör en god illustration 
till den nya situation som svensk ekonomi gick in i under 1970-talet. Således 
hade RFV år 1977 prognostiserat den genomsnittliga årliga reallöneutveck-
lingen till 1,1 % mellan åren 1976 till 1982, medan den blev –1,4 %, det vill 
säga negativ.540  
 
RFV redovisade olika avgiftsuttag beroende på alternativa antaganden om den 
samhällsekonomiska utvecklingen, varvid ett tidsperspektiv fram till år 2030 
anlades. Enligt RFV:s huvudalternativ, vilket förutsatte en årlig BNP-
utveckling på 0-1,5 % fram till år 2030, skulle arbetsgivaravgifterna för att fi-
nansiera ATP-systemet behöva öka från 10 % till 32%. Verket visade också 
hur känslig AP-fonden var för lägre avgiftsuttag än det erforderliga. Om avgif-
terna blott var någon promilleenhet för låga skulle fonden tömmas till år 
2030.541  
 
Med ett par undantag menade remissinstanserna, som yttrade sig över RFV:s 
framställan, att RFV:s huvudalternativ var alltför negativt.542 Flera remissin-
stanser förordade en översyn av pensionssystemet, vilket var ett skäl till att 
utredningen tillsattes år 1984.  
 
Enligt direktiven fanns ett allmänt behov att se över ett system som förändrats 
under 20 år samtidigt som kompletteringsanordningar tillkommit. Det hade 
därmed blivit svårt för den enskilde att överblicka det samlade utfallet av för-
måner. Härutöver anfördes särskilt två förhållanden som konstituerade behov 
av en samlad genomgång av pensionssystemet.  
 
Det första var relationen mellan den förvärvsarbetande andelen av befolkning-
en och andelen ATP-pensionärer. När direktiven meddelades beräknades den 
                                              
539 RFV 1982, s. 2 ff. 
540 RFV 1982, s. 33. 
541 RFV 1982, s. 15 f. 
542 Prop 1984/85:87, s. 9. 
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relationen till fyra förvärvsarbetande på varje ATP-pensionär. Det antalet be-
räknades till år 2030 sjunka till två förvärvsarbetande per ATP-pensionär. Det 
andra förhållandet var situationen för svensk ekonomi. Om en stabil tillväxt 
inte kunde nås skulle det innebära allvarliga påfrestningar för de sociala trygg-
hetssystemen.543

 
Utredningen diskuterade ATP-systemet med hänsyn till demografin och eko-
nomin. Utredningen konstaterade bland annat att många av dem som övergick 
i ålderspension levde på en ekonomisk nivå som låg i paritet med t.ex. barnfa-
miljerna. Den demografiska utvecklingen beräknades vidare vara sådan att år 
2025 skulle det bara finnas 1,78 förvärvsarbetande för varje ålders- och för-
tidspensionär (försörjningskvoten).544 Möjligheterna att finansiera systemet 
diskuterades vidare. Utredningen fann att om BNP-tillväxten skulle bli 1,5 % – 
en utveckling som bedömdes som rimlig – så skulle kostnaderna för folkpen-
sion och tilläggspension uppgå till ca 28 % av avgiftsunderlaget år 2025,545 vil-
ket skulle utgöra en höjning med 4,5 procentenheter i förhållande till vad som 
gällde år 1990. Om taket för ATP-pension (7,5 basbelopp) dessutom skulle 
höjas skulle kostnaderna bli ca 30 % av underlaget.  Även uppgifter för det fall 
att BNP-tillväxten skulle stanna vid genomsnittliga 0 och 1 % redovisades. Vid 
utebliven tillväxt skulle nästan halva avgiftsunderlaget vara pensionskostnader 
år 2025.546  
 
Trots de uppenbara framtida problem som utredningen beskrev lämnade den 
inga konkreta förslag till förändringar. Den nöjde sig med att uttala vissa prefe-
renser och rekommendationer. Här har vi indikation på tröghet. 
  
Pensionsarbetsgruppen och 1994 års beslut 
Pensionsarbetsgruppen presenterade sin första problembild i augusti 1992. 
Den vilade i betydande utsträckning på de uppgifter som presenterats i pen-
sionsberedningens rapport. Men till skillnad från beredningen stannade inte 
arbetsgruppen vid att redovisa uppgifter om den demografiska utvecklingen 
och att illustrera framtida finansieringsproblem.547 Den gick vidare och redovi-
sade skäl för en reform. Dessa härledde arbetsgruppen ur några angivna krav 
på ett pensionssystem, vilka bland annat hade som utgångspunkt att ett sådant 
skulle vara hållfast och stabilt. Härmed menades att systemet skulle klara de 
påfrestningar som det skulle komma att utsättas för påföljande sekel. Pen-
sionssystemet skulle upplevas som rimligt och rättvist av framtida förvärvsar-
betande och ha en utformning som gjorde att det bidrog till att förbättra förut-
sättningarna för ekonomisk tillväxt i Sverige. 

                                              
543 Dir 1984:42, s. 8 f. 
544 SOU 1990:76, s. 15. 
545 Avgiftsunderlaget utgjordes av lönesumman. Observera dock att siffran 28 % inte kan jämföras 
med avgiften till tilläggspensionen. Den senare skulle ju inte finansiera folkpensionerna och avgiften 
fastställdes också med hänsyn till fonderingen. Däremot ger ju andelstalen en god uppfattning om hur 
mycket framtida löntagare skulle behöva avstå av sin lön för att finansiera de totala pensionsutgifterna.   
546SOU 1990:76, s. 30 f. 
547 Ds 1992:89, kap 1 och 2.  
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Utifrån den allmänna problembilden och kraven angav arbetsgruppen några 
problem med det gällande systemet. I sammandrag var dessa följande. 
− Sambandet mellan förvärvsinkomster och intjänad pensionsrätt var allt 

svagare, vilket ledde till icke avsedda omfördelningseffekter. Härmed me-
nades att 15-30 årsregeln var ett trubbigt instrument. Gruppen påvisade 
exempelvis stora variationer avseende pensionens storlek i relation till indi-
videns slutlön. Det svaga sambandet mellan livsinkomst och pensionsutfall 
kunde ha negativa effekter på människors arbetsutbud. 

− Höga – ibland närmast 100-procentiga – marginaleffekter. Härmed mena-
des att många pensionärer inte fick något reellt utbyte av intjänad ATP-
pension.  

− Komplicerat system, vilket ledde till att individer hade svårt att överblicka 
sin pensionssituation. 

− Samhällsekonomiskt instabilt och tillväxtkänsligt, vilket skapade otrygghet 
både för pensionärerna och för de yrkesaktiva. 

− Svaga incitament till sparande. 
 
Härutöver tillade arbetsgruppen att den framtida demografiska situationen var 
ett problem som inte kunde knytas till det då gällande systemet. Den situatio-
nen innebar oundvikligen att det var nödvändigt att omfördela det samlade 
produktionsresultatet till ett större antal icke yrkesverksamma personer.548  
 
I sitt huvudbetänkande framför arbetsgruppen i princip samma problembild. 
Verklighetsbeskrivningen är fylligare och uppdaterad, bland annat beskrivs den 
samhällsekonomiska bakgrunden utförligare. De grundläggande kraven på ett 
pensionssystem var också i princip desamma. Vissa preciseringar och tillägg 
fanns emellertid i förhållande till rapporten från 1992. I betänkandet framhölls 
exempelvis att ett rättviseperspektiv skulle vara att män och kvinnor skulle 
behandlas lika vad gäller årlig pensionsnivå. Det tidigare kravet på hållfasthet 
och stabilitet preciserades till att avse ett autonomt pensionssystem som inte 
krävde återkommande politiska beslut.549  
 
Propositionen som lämnades till riksdagen byggde på arbetsgruppens analyser 
och någon principiellt ny problembild tecknades inte.550 Det beredande utskot-
tet var mycket kortfattat i sin egen bedömning av de problem som föranledde 
beslut om ett nytt system. Utskottet ställde sig uttryckligen bakom principen 
att ett nytt system skulle göras följsamt mot den demografiska och samhälls-
ekonomiska utvecklingen. Vidare bedömde utskottet att det nya systemet skul-
le stärka sambandet mellan förvärvsinkomster och pension samt bidra till ett 
ökat sparande.551   
 
                                              
548 Ds 1992:89, s. 21 ff. 
549 SOU 1994:20, s. 82 och s. 83. 
550 Prop 1993/94:250. 
551 SfU 1993/94:24, s. 12. 
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Här var trögheten uppenbarligen övervunnen. Problemuppfattningen ledde till 
beslut som bedömdes kunna lösa de angivna problemen.    
 
Avslutande kommentar om verklighetsuppfattning och tröghet 
Pensionsberedningen är mest intressant i detta sammanhang, eftersom jag 
söker situationer när beslut inte fattas trots att skäl till beslut finns. Beredning-
en tecknade nämligen en tydlig och uppenbar problembild utan att föreslå 
åtgärder för lösa problemen. Analysen av tröghet under denna beslutsprocess 
kan fokuseras på detta moment: Varför ledde inte Pensionsberedningens arbe-
te fram till konkreta åtgärdsförslag efter det att den tecknat en tydlig problem-
bild? Arbetet pågick ju under mer än fem år och man visste redan inlednings-
vis, genom bland annat RFV:s skrivelse, om de problem som ATP-systemet 
skulle möta. Bedömningen måste rimligtvis bli att det var fråga om ett trög-
hetsmoment. Det senare uttrycket används för att markera att något bättre 
alternativ inte fanns att ta ställning till. Det är emellertid knappast någon tve-
kan om att det hade varit möjligt att åstadkomma ett sådant om man verkligen 
hade velat. Pensionsarbetsgruppen tog ju första halvåret 1992 fram ett princip-
förslag på några månader. Frågan blir då, vilken tankestruktur som förhindrade 
både åtgärdsförslag och beslut?  
 
Vilken tankestruktur styrde beslutsfattandet? 
Jag skall i detta avsnitt visa att beslutsfattandet fram till år 1991 styrdes av en 
handlingsregel som stipulerade att det inte var tillåtet att besluta något som innebar 
grundläggande förändringar av ATP-systemet. Det var den regeln som gjorde att 
beredningen inte lämnade förslag till grundläggande förändringar och det var 
därför som statsmakterna inte heller fattade några sådana beslut före år 1994. 
Det framstår som föga förvånande att denna handlingsregel gällde för social-
demokraterna, men den kom att gälla även för andra partier. Jag undviker mes-
tadels att använda epitetet dold i detta fall, eftersom man i vissa fall uttryckli-
gen hänvisade till den.552  
 
Bakgrund i rådande institutionella förhållanden  
Den angivna tankstrukturen framstår som en naturlig följd av ATP-systemets 
framväxt. Härutöver hade ATP-systemet fått stor inverkan på många männi-
skors levnadsförhållanden genom att det medfört bättre pension. I slutet av 
1980-talet uppbar mer än en miljon medborgare ATP-pension och mer än fyra 
miljoner hade intjänad rätt till ATP.553 Attityden att inte besluta något som 
innebar grundläggande förändringar av ATP-systemet förefaller, mot bakgrund 
av systemets tillkomsthistoria och människors beroende av det, som mycket 
förståeligt.  
                                              
552 Möjligen kan man då ställa frågan om benämningen dold är vilseledande eftersom beteckningen 
tydligen inte är helt adekvat i detta fall. Jag anförde i inledningskapitlet att jag använder epitetet dold 
för att markera att beslutsfattarna kanske ibland inte är medvetna om dess existens. Men jag anmärkte 
också att man i vissa fall öppet kan hänvisa till dem. Som kommer att framgå i detta kapitel var hand-
lingsregeln mycket uppenbar för socialdemokraterna, men för andra aktörer var den dold i den me-
ningen att man inte öppet hänvisade till den.   
553 SOU 1990:77, s. 65 och s. 69. 
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Beslut och uttalanden 
Direktiven till Pensionsberedningen angav att folk- och tilläggspensionerna 
skulle ligga fast i sina huvudlinjer. Det uttalandet låg helt i linje med regeln att 
undvika beslut som skulle innebära grundläggande förändringar av ATP-
systemet. När Pensionsberedningen diskuterade eventuell sammanslagning av 
folk- och tilläggspensionerna avfärdades den tanken dock inte av skälet att ett 
sådant förslag skulle strida mot direktiven. Enligt beredningen borde omfat-
tande förändringar av pensionssystemet beslutas under bred politisk enighet 
och helst med instämmande av pensionärsorganisationerna och arbetsmarkna-
dens organisationer. Det hade inte varit möjligt för beredningen att finna en 
lösning som tillgodosåg det önskemålet.554 Det uttalandet talar för att besluts-
fattarna var inlåsta i en tankestruktur som slog vakt om ATP.  
 
Den intrycket förstärks av intervjuerna. Det fanns ingen vilja att angripa de 
grundläggande problemen inom pensionsområdet. Man kunde erkänna dess 
existens, vilket ledde till att utredningen tillsattes, men det mentala motståndet 
mot att ändra systemet i grundläggande avseende var betydande, åtminstone 
inom socialdemokratin. Det fanns ett motstånd mot att över huvud taget utre-
da frågan. Den attityden ändrades först efter pensionsberedningens betänkan-
de. Lars Göran Abelsson, som var sekreterare i både beredningen och arbets-
gruppen, upplevde en oerhörd attitydförändring efter 1990. Dessförinnan var 
klimatet att inga förändringar fick ske i ATP-systemet. Förslag som bedömdes 
som orealistiska under beredningen kom sedan att förverkligas av arbetsgrup-
pen.555

 
Partipolitiken och socialdemokratins roll 
När trögheten skall bedömas vid denna förändring gäller det att förstå det so-
cialdemokratiska partiets betydelse. Man kan nämligen, mot bakgrund av ATP-
systemets tillkomsthistoria, förvänta sig att attityden till och känslorna för 
ATP-systemet var annorlunda inom det partiet än inom de tre borgerliga parti-
erna. Som jag antydde tidigare så hade de senare i princip fått rätt, när de i 
slutet av 1950-talet varnade för framtida problem. Det finns anledning att tro 

                                              
554 SOU 1990:76, s. 19. 
555 Intervju Lars Göran Abelsson 2003-11-14. 
Intervju med pensionsberedningens ordförande Sture Korpi 2003-11-13 bekräftar motståndet före 
och under pensionsberedningens arbete och tveksamheten till att över huvud taget tillsätta utredning-
en. Korpi upplevde inte något som helst tryck från dåvarande socialdemokratiska regeringen att pen-
sionsberedningen skulle komma med lösningar på annat än frågan om efterlevandepension. Korpi 
framhåller att det var finansdepartementet som drev fram att utredningen skulle tillsättas. Nödvändig-
heten att behandla frågan om efterlevandepension – en fråga där s-regeringen hade tvingats till reträtt i 
riksdagen – gav finansministern möjlighet att hävda att en sådan utredning borde behandla helheten.  
Finansdepartementets drivande roll bekräftas vid intervju med den ansvarige på det departementet – 
Bo Jonsson 2003-11-04. Jonsson menar också att socialdepartementet då inte såg ATP-systemet som 
ett statsfinansiellt eller samhällsekonomiskt problem. Systemet betraktades av det departementet som 
autonomt. I den mån utgiftsstycket ökade så krävdes högre avgifter. Min kommentar är att det måste 
ur finansdepartementets synpunkt ha pekat mot ett avskräckande scenario med ett utgiftsområde, vars 
företrädare hade fri dragningsrätt på statens utgiftskonto. Men det var ju faktiskt något som samma 
departement tillät inom bostadsområdet.     
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att det var svårast för socialdemokraterna att ändra ATP-systemet i den rikt-
ning som skedde och att den största tveksamheten fanns hos det partiet. Mot 
bakgrund av den speciella partipolitiska bakgrunden vi denna brytpunkt bör 
redan här analyseras vilken roll de partipolitiska förhållandena spelat. En första 
fråga blir då om tidpunkten för genomgripande ändring av ATP-systemet kan 
förklaras med maktskiftet år 1991.  
 
Maktskiftet har säkert spelat roll för processen, men enbart skiftet kan inte 
förklara processens förlopp. Det var säkert helt främmande för den borgerliga 
regeringen att i väsentliga avseenden försöka ändra ATP-systemet i öppen 
strid mot socialdemokratin. På samma sätt som det säkert hade varit främ-
mande för socialdemokraterna att göra samma ändringar om något borgerligt 
parti hade angripit sådana ändringar ”från vänster”. Det första försöket att 
reformera efterlevandepensionen visade på sådana svårigheter. Detta behov av 
bred enighet var ju också något som uttalades bland annat i pensionsbered-
ningens betänkande. Och i den utredningen var både socialdemokraterna, 
folkpartiet, moderata samlingspartiet och centerpartiet representerade.556 Parti-
erna var således eniga om att de behövde vara eniga för att kunna fatta beslut 
om förändringar.  
 
Under den förutsättningen var socialdemokraternas bindning till ATP-beslutet 
ett problem också för de andra partierna. Förhärskande tankestrukturer inom 
socialdemokratin begränsade handlingsutrymmet också för dessa. Därför gäller 
det att söka underlag i material som har anknytning till socialdemokratin. Där 
borde det största motståndet mot beslut som i grunden skulle förändra ATP-
systemet återfinnas. Där borde också finnas bakgrunden till den handlingsregel 
som begränsade alla partiers agerande. 
 
Den socialdemokratiska attityden 
Bland debattmaterial som gavs ut under 1980-talet märks en LO-skrift från år 
1982 med titeln Kan vi lita på ATP? Den hade den helt tydliga undertiteln: En 
LO-skrift till försvar för ATP-systemet. Skriften innehöll inga förslag. Vad som 
dock, enligt rapporten, stod helt klart var att de grundläggande principerna i 
ATP-systemet måste stå fast också i ett längre perspektiv. I rapporten uttryck-
tes uppfattningen att debatten om ATP fördes på ett olyckligt sätt. Den fördes 
i termer av systemets ofullkomligheter och sönderfall. Skriften skulle ”… ses 
som en motskrift till olyckskorparnas profetior, som ett försvar för ATP-
systemets grundläggande principer.”557 Tydligare kunde knappast tankestruktu-
ren ha uttryckts. 
 
Lundberg framhåller att det alternativ som kanske låg närmst till hands för 
många socialdemokrater – sedan pensionsberedningen offentliggjort sitt be-

                                              
556 Detta framgår av missivskrivelsen. SOU:1990:76, s. 3. 
557 Kan vi lita på ATP? (1982), s. 4.  
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tänkande – gick ut på att bevara ATP-systemet, men med en färdig handlings-
plan om utgifterna skenade iväg.558  
 
I en debattskrift från det socialdemokratiska partiet från år 1992 – Gärna ett 
reformerat ATP-system – men först en rejäl debatt – fördes frågan om reformerat 
pensionssystem ut till debatt. Vid analysen av den skriften bör man vara med-
veten om att de ansvariga för den var socialdemokraternas representanter i 
Pensionsarbetsgruppen. Den gruppen hade som bekant samma år kommit ut 
med en principskiss till nytt pensionssystem. Därför bör skriften delvis betrak-
tas som partiledningens försök att övertyga medlemmarna om behovet av att 
ändra ATP-systemet. Redan skriftens första kapitel visar hur ledningen trodde 
att medlemmarna uppfattade ATP-systemet. Rubriken är nämligen: ”ATP – en 
dundersuccé.” Ville man ändra pensionssystemet skulle man sålunda tala 
mycket väl om ATP-systemet.  
 
Partiets ärofulla strid fram till segern 1959 beskrevs utförligt. I ett andra kapitel 
ställdes två frågor. Den första var om ATP alltjämt var ett viktigt inslag i väl-
färden. Den andra frågan var om ATP-systemet borde reformeras för att det 
även i fortsättningen skulle kunna leva upp till partiets grundläggande ideolo-
giska krav. Inte förvånande blev svaret på båda frågorna ja.559 ATP-systemet 
var således viktigt, men ledningen förberedde opinionen på kommande för-
ändringar. 
 
År 1996, således efter principbeslutet i riksdagen, genomfördes inom social-
demokratiska partiet ett samråd om det nya pensionssystemet. Jag har gått 
igenom samrådsmaterialet och svar som kommit in. De bekräftar den tidigare 
beskrivna bilden av en bindning till ATP-systemet. Jag nöjer mig här med att 
nämna förordet till samrådsmaterialet. Där konstateras att det inom ”vår rörel-
se” finns de som varit oförstående till varför ATP-systemet behövde ändras, 
eftersom det varit så framgångsrikt. Det vill säga ett uttryck för bindningen till 
ATP-systemet och oviljan att ändra det.560

 
I remissvaren på Pensionsberedningens betänkande fanns också några uttalan-
den som bekräftar samma knytning till ATP-systemet. Jag nöjer mig här med 
att nämna en reservation i riksbanksfullmäktige. Behandlingen i fullmäktige 
med partiföreträdare och riksdagsmän verkar vara det närmaste man kommer 
en riksdagsbehandling vid denna tid. Fullmäktiges (borgerliga) majoritet skis-
sade ett framtida pensionssystem med liten grundpension och en obligatorisk 
tilläggspension enligt premiereservmetoden. I reservationen anförde de social-

                                              
558 Lundberg (2003), s. 163. I en anslutande not redovisar Lundberg flera uttalanden som visar hur 
bundna socialdemokraterna var till ATP-systemet. 
559 Gärna ett reformerat ATP-system (1992), kap 1 och s. 15 ff. 
560 Framtidens pensioner ett samrådsmaterial. (1996), s. 4. I svaren var en återkommande invändning mot 
det nya pensionssystemet förslagen om ett inslag av premiereservsystem samt förslaget om avgiftsväx-
ling. Det förra inslaget i det nya systemet är ju ett inslag som markant bröt mot ATP-systemet.  
Lundberg (2001), s. 42 f. kommer till samma slutsats efter en genomgång av underlag från det social-
demokratiska partiet. 
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demokratiska reservanterna att de ville ”vidareutveckla ATP-systemet” så att 
det kunde bidra till arbete och sparande.  En av dessa reservanter var den soci-
aldemokratiske riksdagsmannen Jan Bergqvist, som också var gruppledare för 
socialdemokraterna i riksdagen.561  I flera andra remissvar, exempelvis från 
fackliga organisationer, anfördes liknande synpunkter, men jag finner det obe-
hövligt att referera flera.  
 
Materialet med anknytning till det socialdemokratiska partiet visar således hur 
viktigt det var att behålla ATP-systemet. Det fanns inget intresse av system-
skifte utan blott av en vidareutveckling av det framgångsrika systemet. Det var 
den förhärskande tankestrukturen och den satte en gräns för alla aktörers 
handlingsmöjligheter.  
 
Brytpunktens karaktär  
I vilket avseende var då 1994 års beslut en brytning med ATP-systemet och 
inte bara en vidareutveckling av det? Skulle det vara fråga om blott vidareut-
veckling och inte en ändring av den institutionella grundstrukturen ryms beslu-
tet inte inom ramen för mina hypoteser. Jag anser emellertid att det var fråga 
om ett systemskifte och vill karakterisera skillnaden mellan det gamla och nya 
systemet i tre punkter. För det första fördes ansvar och därmed också risk 
över till medborgarna. För det andra var det nya systemet ett autonomt system 
i en helt annan omfattning än det gamla. För det tredje innebar det nya syste-
met en individualisering som radikalt skiljer det nya systemet från det gamla.  
  
Ansvar och risk förs över på medborgarna 
ATP-systemet var behovsbestämt i den meningen att medborgarnas pension 
skulle uppgå till en viss andel av uppburen lön. När det systemet infördes gäll-
de det, som tidigare framhölls, att finna en pensionsnivå som gjorde det möj-
ligt för de pensionerade att i huvudsak bibehålla sin levnadsstandard från den 
aktiva tiden. Beslutet år 1994 hade inte den utgångspunkten. Det system som 
då beslutades var avgiftsbestämt och pensionen bestämdes i princip av vad 
som betalats in i avgifter plus ”förräntningen” på det pensionskapital som av-
gifterna byggt upp. Förräntningen bestod av en uppräkning med löneindex.562  
 
Härtill kom att disponibla pensionsmedel för en årskull pensionärer delades 
mellan dem som var berättigade till pension. Om den förväntade medellivs-
längden för en årskull pensionärer var hög, så blev pensionen lägre. Om färre 
pensionärer i en årskull skulle dela på de disponibla tillgångarna så blev pen-
sionerna högre. Pensionsförmånerna enligt det nya systemet bestämdes sålun-
da av samhällsekonomins förmåga att generera pensioner och av det antal som 
skulle dela på de genererade pensionstillgångarna.563 Att det nya systemet hade 
                                              
561 Regeringskansliets Centralarkiv Dnr S 1990/5455/F.  Riksbankens remissvar 1990. s. 2 och bilaga, 
där citatet finns. Uppgifterna om Bergqvists ställning vid den tiden har jag  genom telefonsamtal 
kontrollerat med socialdemokraternas gruppkansli. 
562 Uttrycket ränta för denna uppräkning med löneindex användes i prop. 1993/94:250, s. 145.  
563 För att markera skillnaden mot ATP-systemet har jag diskuterat som om det nya systemet vore ett 
premiereservsystem. Den renodlade premiereservdelen var emellertid enbart den mindre andel av 
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dessa egenskaper är inte förvånande. De problem man identifierade under 
förändringsprocessen var nämligen det gamla systemets bristande anpassning 
till de samhällsekonomiska och demografiska förutsättningarna.  
 
Den nya systemuppbyggnaden skall också ses i samband med ambitionen att 
pensionsavgiften skulle ligga fast, bland annat med argumentet att den inte 
behövde ändras. Anpassning till nya förutsättningar skulle ju ske med automa-
tik.564 Det är systemmässigt en naturlig ambition i ett avgiftsbestämt system. 
Man skulle ju kunna tänka sig att avgifterna ändrades så att de exempelvis höj-
des vid dålig samhällekonomisk tillväxt eller sänktes vid god tillväxt. Det skulle 
innebära att man med tillämpningsbeslut urholkade det avgiftsbestämda sy-
stemet.  
 
Ambitionen att hålla långsiktigt fasta avgifter framhäver emellertid skillnaden 
mot ATP-systemet. Sådana fasta avgifter skulle helt strida mot ATP-systemet. 
Fastheten i det systemet avsåg pensionärernas förmåner.565 Avgifterna fick an-
passas efter den fasta utgångspunkten.566 Enligt min uppfattning var detta en 
av de avgörande stridsfrågorna under 1950-talets ATP-strid. Den centrala in-
nebörden i ATP-beslutet var nämligen att staten skulle garantera en bestämd 
pensionsnivå till alla. Det nya systemet gav pension till alla, men nivån på den-
na pension var inte fast. Den förändringen var en fundamental brytning med 
ATP-systemet.  
 
Man kan emellertid inte hävda att det nya systemet nödvändigtvis skulle ge 
sämre pensionsförmåner. Under vissa samhällekonomiska och demografiska 
förutsättningar kunde det nya systemet ge bättre förmåner än det gamla. Hur 
kan man då hävda att detta var en brytpunkt som återförde ansvar till medbor-
garna? Svaret på den frågan är att man måste jämföra riskfördelningen i det 
nya och gamla systemet.  
 
I ATP-systemet tog staten risken vid låg tillväxt och hög medelålder. Sådana 
förhållanden påverkade, enligt det systemets konstruktion, inte direkt medbor-
garens pensionsförmåner. Dessa risker övervältrades på medborgarna i det nya 
systemet. Dessa kunde hantera sådana risker på olika sätt. Man kunde som 
pensionär leva på en lägre nivå, teckna privata försäkringar, spara en egen re-
serv eller verka för att kompletterande så kallade avtalsförsäkringar fanns ge-
                                                                                                                            
pensionsavgifterna som skulle avsättas till förräntning på individuellt konto. I övrigt var det ur finansi-
eringssynpunkt ett fördelningssystem där pensionsförmånerna bestämdes av inbetalade avgifter och 
deras ”förräntning”, det vill säga som i ett premiereservsystem. Ur systemkonstruktörens synpunkt är 
systemet faktiskt en hybrid mellan premiereserv- och fördelningssystem. Vid intervju med Anna Hed-
borg 2003-12-17 understryker hon hur svårt det är att få experter på pensionssystem att förstå att det 
nya systemet är en tredje väg, mellan premiereservs- och fördelningsvägen  
564 Formellt låg naturligtvis inte avgifterna fast, utan fastheten var en viljeinriktning i beslutet och ett 
argument var att ändringar inte behövdes i fortsättningen. Se SOU 1994:20, s. 239 ff. 
565 I prop. 1993/94:250, s. 26 används uttrycket stabilitet i förmåner som karakteristik av ATP-
systemet. Den stabiliteten ansågs leda till instabilitet i förhållandet till de yrkesaktivas inkomster. 
566 En helt annan sak är att man i praktiken inte lyckades leva upp till ”förmånsfastheten” i ATP-
systemet utan skar ned förmånerna ibland genom att inte ge full priskompensation. Om man i prakti-
ken kommer att kunna leva upp till den ”avgiftsfasthet” som förutsätts i det nya systemet vet vi inte. 
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nom uppgörelse mellan fack och arbetsgivare. Det viktigaste i det här fallet är 
att risken och konsekvenserna av vissa utfall överfördes till medborgarna. 
Återförandet av ansvar till medborgarna blev särskilt tydligt beträffande pre-
miereservinslaget i det nya systemet (PPM-systemet). Förmånerna bestämdes i 
den delen av den faktiska förräntningen och medborgarna fick ta individuellt 
ansvar för placering av kapitalet. 
 
Skillnaden mellan de båda systemen kan förstås utifrån en analogi med lån 
med fast och rörlig ränta. Den låntagare som väljer rörlig ränta måste själv 
gardera sig mot att räntan kan bli högre än ingångsräntan. Den som väljer fast 
ränta vet räntenivån under flera år framåt och behöver inte ta risken av högre 
ränta under den aktuella perioden. Standardrådet från privatekonomiska rådgi-
vare är därför att den låntagare som har snäva marginaler och små reserver bör 
välja fast ränta medan den som kan bära en tillfällig räntehöjning kan överväga 
rörlig ränta. ATP-systemet kan liknas vid ett kontrakt mellan stat och medbor-
gare med fast ränta. Det nya systemet innebar att medborgarna – på gott och 
ont – fick leva med rörlig ränta.  
 
Reformen presenterades inte för allmänheten på det sättet jag nu gjort. 567 Men 
det är helt uppenbart att beslutsfattarna var medvetna om att de lagt ett större 
ansvar på medborgarna. Den förbättrade informationen till den enskilde om 
dennes pensionsförhållande, som presenterades som ett principiellt nytt inslag 
i reformen, måste rimligtvis ses som en hjälp för medborgaren att ta ett större 
ansvar.  
 
Vid intervjuer med Pensionsarbetsgruppens ledamöter har jag frågat om min 
karakteristik är riktig. Det bejakas då ofta, men flera framhåller också att de 
föredrar en karakteristik i termer av ett resursanpassat system eller ett som är 
följsamt till den samhällsekonomiska utvecklingen eller att det nya systemet 
skapar trygghet i den meningen att man får ut vad man tjänat in.568 Det sättet 
att karakterisera systemet återfinns också i dokumenten och är inte oförenligt 
med min beskrivning. Arbetsgruppen arbetade med ett system som höll på att 
förlora trovärdighet.  Ledamöterna bygger därför in förändringsbehovet i ka-
rakteristiken – anpassningen till de ekonomiska möjligheterna. Min utgångs-
punkt är den systemmässiga relationen mellan stat och medborgare samt hur 
den förändrades. Min bedömningen av den relationen sker oberoende av vilka 
skäl som fanns till förändring.  

                                              
567 Jag har bara funnit ett par framställningar som beskrivit det nya systemet på detta sätt. RFV:s förre 
generaldirektör, som är kritisk till det nya systemet, har karakteriserat reformen som en förskjutning av 
ansvar och risker till den enskilde. Se Scherman (2000), s. 9. I Långtidsutredningen 1999/2000 (SOU 
2000:7, s. 78) anges också att de risker som låg tillväxt och få sysselsatta medför flyttats direkt till 
pensionärskollektivet. Lundberg (2003), s. 294 har också en liknande karakteristik. Han talar om att 
risktagandet fördes över från det gemensamma till det individuella. De använda termerna gemensam-
ma och individuella kan diskuteras. Jag föredrar uttrycket att risk överfördes från staten till medbor-
garna. Sålunda kan avtalspensioner vara ett sätt för medborgarna att hantera den risk de övertar och 
sådana måste betraktas som gemensamma lösningar. 
568 I nämnd ordning har begreppen framhållits av Åke Pettersson 2003-11-10, Bo Könberg 2003-12-
08 och Ingela Thalén 2003-11-12. 
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Anders Lindbom har analyserat betydelsen av olika förändringar som blev 
följden av 1994 års beslut. Ett inslag han tar upp är att folkpensionen så att 
säga marginaliserades. Grundpensionen blev ett komplement till tjänstepen-
sionen. Med min definition av grundläggande institutionell förändring blir inte 
den förändringen av stor betydelse. Den ändrar bara marginellt statens ansvar 
för medborgarnas välfärd, vilket uppenbarligen också är Lindboms uppfatt-
ning.569 Betraktar man däremot förändringen utifrån perspektivet av generell 
välfärdspolitik så kan man förstå att förändringen kan ses som principiell. 
Folkpensionen – en utpräglat generell förmån – som tidigare låg i botten på 
alla pensionsförmåner blev med det nya systemet ett komplement för dem 
som hade betalat in för lite i avgift.  
 
Lindbom menar vidare att det ringa inslag av premiereserv (medborgarnas 
egna placeringar av intjänade pensionsavgifter) medför att förändringen var 
gjord på marginalen av det existerande systemet. Han finner därvid att det 
inslaget utgjorde knappt 15 % av det totala avgiftsuttaget.570 Enligt mina ut-
gångspunkter är detta inte det mest ändamålsenliga sättet att karakterisera sy-
stemförändringens omfattning. Den avgörande förändringen är att ansvar flyt-
tas från staten till medborgarna. Premiereservinslaget är bara ett uttryck, om än 
det mest spektakulära, för denna grundläggande institutionella förändring. Den 
blir särskilt iögonfallande eftersom det inslaget också innebär en individualise-
ring av pensionssystemet, vilket jag strax skall återkomma till.  
 
Lindbom antyder att förändringen vid internationell jämförelse är långtgåen-
de.571 Det internationella intresset för det nya svenska systemet är mycket stort. 
Det beror säkert på att Sverige har beslutat om ett system som hanterar fram-
tida pensionsproblem genom att det automatiskt anpassar förmånerna till den 
ekonomiska och demografiska utvecklingen och låtit medborgarna själva ta 
konsekvenserna av sådan utveckling. Den ändrade ansvarsfördelningen är det 
avgörande nya. 
 
Det förhållandet att halva pensionsavgiften skulle betalas av individen medan 
ATP finansierades helt med arbetsgivaravgifter (avgiftsväxlingen), skulle möj-
ligtvis kunna ses som ett exempel på att ansvaret återfördes till medborgarna. 
Det förutsätter att man verkligen ser växlingen som en reell belastning för 
löntagarna och en avlastning av arbetsgivarna. Så var emellertid inte tanken, 
utan det förutsattes att löntagarnas ökade avgifter skulle kompenseras med 
motsvarande bruttolöneökningar. Förslaget om avgiftsväxling förorsakade 
mycket opposition. I några fall anfördes principiella argument (LO), men hu-
vudsakligen var invändningarna grundade på praktiska skäl.  I propositionen 
uttalades att om tillräckliga garantier inte kunde skapas för att löntagarna skulle 
                                              
569 Lindbom (2001:b), s. 74 ff. 
570 Lindbom (2001:b), s. 84. Avgiften till premiereserv kom att utgöra 2,5 % av de totala avgifterna, 
som utgjorde 18,5 %.  Det ursprungliga förslaget till premiereservavgift var 2 %, vilket dock ändrades 
till 2,5 % . Premiereservandelen kan därmed anges till mindre än 15% ( 2,5x100/18,5<15). 
571 Ibid, s. 84. 
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få de erforderliga bruttolöneökningarna så borde inte växlingen genomföras.572 
Av skäl som framgått ovan kan inte avgiftsväxlingen anses vara en systemför-
ändring av tillnärmelsevis det slag som risköverföringen innebar. Det var en 
praktisk förändring om än uppenbarligen svårgenomförbar och mycket upp-
märksammad.  
 
Systemets autonomi 
Ett annat drag hos det nya systemet, som kan ses som en logisk följd av det 
ökade ansvar som lades på medborgarna, var att pensionssystemet gjordes 
autonomt i den meningen att ålderspensionen betraktades som en särskild 
fristående försäkringsgren, som inte längre skulle finansieras över statsbudge-
ten. Endast fördelningsmässiga inslag, såsom grundskyddet, skulle finansieras 
på det sättet. Avsikten var att den specialdestinerade pensionsavgiften skulle 
ligga fast och försäkringsmässiga risker skulle kompenseras på förmånssidan.573  
 
Den så kallade bromsen, som innebar automatisk sänkning av förmåner, om 
ett varaktigt underskott skulle uppstå i pensionssystemet, passade in i detta 
mönster. Årligen skulle ett balanstal fastställas, vilket visade förhållandet mel-
lan tillgångar och skulder. Om det talet visade en ogynnsam relation skulle 
bromsen träda i funktion. Och det viktiga i detta sammanhang var att broms-
ningen skulle ske med automatik. 574 Autonomin och den automatiska bromsen 
medförde rimligtvis att det nya pensionssystemet fördes längre ned på den 
politiska dagordningen. Det krävdes färre politiska beslut för att systemet skul-
le fungera, vilket kan ses som en konsekvens av det förhållandet att risker för-
des från kollektivet och det politiska beslutsfattandet till medborgarna.  
 
Man skulle kunna jämföra den ordningen med tendensen i seklets början att 
hålla sociala beslut borta från den politiska agendan. Jag använde uttrycket 
längre ned på den politiska dagordningen även för det förhållandet att riksda-
gen under 1920-talet tog bort det bostadspolitiska stödet från statsbudgeten 
och inrättade Bostadskreditkassan. Dock torde drivkrafterna bakom de båda 
besluten vara något olika. På 1920-talet grundades det beslutet på att riksda-
gen, i enlighet med den styrande tankestrukturen, ville hålla sociala frågor ifrån 
sig. Ambitionen på 1990-talet att bygga autonoma system torde närmast hänga 
samman med en strävan att skapa stabilitet i systemet. Det blev en trovärdig-
hetsfråga att föra bort vissa frågor från den politiska arenan.  
 
Utan att ha undersökt förhållandena djupare vill jag hävda att det sättet att 
argumentera framstår som ovanligt. Jag kan – bortsett från förhållandena vid 
rättstillämpning – bara komma på ett område där riksdagen på sådana princi-
piella grunder argumenterat för att frågor blir bättre behandlade om de hålls 
undan det politiska beslutsfattandet. Jag tänker på beslutet om riksbankens 

                                              
572 Prop 1993/94:250, s. 212 . 
573 Prop 1993/94:250, s. 57 f. 
574 SfU 2000/01:13, s. 1 och s. 18. 
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självständighet.  Inom det området har de politiska beslutsfattarna tagit ett steg 
tillbaka för att öka trovärdigheten för stabilitet och långsiktighet.575  
 
Individualisering 
Risk- och ansvarsöverföringen samt systemets autonomi är de förhållanden 
som motiverar att man kan tala om ett systemskifte eller en förändrad institu-
tionell grundstruktur. Ett principiellt nytt inslag var emellertid också tendensen 
till individualisering. Det ligger i sakens natur att den tendensen delvis sam-
manhänger med överföringen av risk och ansvar till medborgarna.576  Det indi-
viduella ansvaret inom premiereservdelen har redan nämnts. Här skulle lönta-
garna själva placera sina pensionsmedel och den medborgare som placerade 
hos en förvaltare som åstadkom låg förräntning fick mindre pension.  Det 
motsatta inträffade för dem som valde en förvaltare som åstadkom hög för-
räntning. I det gamla systemet fanns också fonder men de hade individerna 
inget inflytande över och de bestämde inte enskilda pensioner.577 PPM-
systemet innebar således ett ökat individuellt ansvar i det nya systemet.  
 
Ett annat individualiserande inslag var principen att individen får ut i pension 
vad hon eller han betalat in i avgifter. Ett sådant inslag fanns även i ATP-
systemet. Men livsinkomstprincipen är mycket tydligare i det avseendet än 15-
30 regeln. Slutligen har individen i det nya systemet större möjlighet att välja 
pensionsålder. Och får då också ta konsekvenserna av sådant val i form av 
lägre eller högre pension.  
 
Det bör slutligen nämnas att man kan se delningsrätten, det vill säga regeln att 
äkta makar fick rätt att dela sina intjänade pensionsrätter lika, som en mot in-
dividualiseringen motsatt tendens.578 Dock måste ju en sådan delning föregås 
av ett individuellt beslut. 
 

                                              
575 I utredningsbetänkandet om det nya pensionssystemet (SOU 1994:20, s. 229 ff.) argumenterades 
utifrån något slags rättssäkerhets- och trovärdighetsaspekt, där ambitionen var att den del som avsätts 
till fördelningssystemet skulle vara lika rättssäker som premiereservdelen. Den gjordes utpräglat indi-
viduell och betraktades i civilrättsligt avseende som den försäkrades tillgång. Avgifterna till fördel-
ningssystemet fick dock inte samma formella ställning som premiereservsystemet.  
Beträffande riksbankens ställning se prop. 1997/98:40, s. 48. Den samlade måluppfyllelsen för den 
ekonomiska politiken ansågs kunna förbättras genom att trovärdigheten stärktes. Det skulle uppnås 
genom en oberoende riksbank och oberoendet sågs utifrån fyra olika aspekter (institutionellt, person-
ligt, funktionellt och finansiellt oberoende).  
Det handlar i båda dessa fall om en kraftfull argumentering för oberoende och autonomi inom områ-
den (pensioner och penningpolitik) som tidigare betraktats som politiskt betydelsefulla.  
576 Lagergren-Pierre (2003), s. 144 f. beskriver pensionsreformen som en unik händelse och betonar 
införandet av individuella lösningar på ett grundläggande välfärdsproblem. De avser då PPM-systemet 
och den individuella bestämningen av pensionsrätter. Det bör emellertid påpekas att detta inte bara är 
en fråga om individualisering utan också om ansvars- och riskfördelning, även om skillnaderna i dessa 
båda betoningar inte skall överdrivas. Medborgarna kan ju välja att möta det ansvar som förs över på 
dem genom kollektiva lösningar (exempelvis pensioner via kollektivavtal), varför jag anser att det finns 
en poäng att skilja mellan ansvarsfördelningen och individualiseringen. 
577 Som tidigare nämnts finns också i det nya systemet kollektiva fonder som har en något annan 
funktion än de tidigare. Men den skillnaden har knappast med individualiseringen att göra. 
578 Bo Könberg 2003-12-08, påpekade det förhållandet. 
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Efter brytpunkten 
Som tidigare visats kan perioden fram till år 1994 beskrivas som en strukturpe-
riod med ökande statligt ansvar. Av samma skäl som beträffande motsvarande 
förändring inom bostadspolitiken är det inte möjligt att ange vad som kommer 
att karakterisera efterföljande period. Detta beslut var mer genomarbetat och 
hade inte tagits fram under sådana krisartade förhållanden som utmärkte det 
1992 års bostadspolitiska beslut. Införandet skedde i detta fall med långa över-
gångsperioder. Hur detta genomarbetade systemskifte kommer att påverka den 
efterföljande perioden kan man nu bara spekulera om.   
 
En ökning av den del som individen själv placerar (premiereservdelen) kan 
vara en väg att ge de enskilda medborgarna ännu större ansvar. En annan ut-
vecklingsväg är att systemet bedöms som så otillräckligt att andra pensionssy-
stem kommer att växa fram – rent privata eller genom avtal på arbetsmarkna-
den – och det nya systemet blir ett grundskydd i likhet med folkpensionssy-
stemet. Om systemet upplevs som otillräckligt kan det leda till en återgång till 
”ATP-liknande” förhållanden. I så fall var systemförändringen mindre än vad 
man kunde bedöma ett tiotal år efter principbeslutet.  
 
Från politiskt håll torde man i stort sett se det beslutade systemet som färdigt 
och självanpassande. Intresset från det hållet är nog mera inriktat på frågan om 
detta system skulle kunna vara förebild även för ändring av de andra socialför-
säkringssystemen. När detta skrivs antyder regeringsföreträdare att en utred-
ning skall tillsättas för att utreda den frågan. Det är möjligt att man om några 
decennier kommer att betrakta 1994 års pensionsbeslut som genombrottet för 
ändring av hela socialförsäkringssystemet. Allt sådant förblir emellertid speku-
lationer, här måste vi nöja oss med att konstatera att beslutet var ett radikalt 
brott mot tidigare förhållanden. 
 
Förändringsprocessen  och  dess steg 
Som framgick av inledningen till detta kapitel beslutade riksdagen år 1987 om 
reformering av den allmänna försäkringens efterlevandeförmåner. Jag har inte 
kunnat finna att det någonstans i beslutsunderlaget uttalades att det beslutet 
motiverades med ATP-systemets långsiktiga problem. Det finns ett par skäl till 
att man ändå bör se 1987 års beslut som ett steg mot systemförändring av 
pensionssystemet. Det ena skälet är att beslutet faktiskt fick till effekt att be-
lastningen på ATP-systemet minskade på lång sikt och att den effekten redovi-
sades mycket noggrant. Ett annat skäl kan vara det förhållandet att frågan för-
bereddes av den utredning som tillsattes för att gå igenom det allmänna pen-
sionssystemet, med systemets allmänna problembild som utgångspunkt. Vid 
intervjuer med beredningens ordförande har också framkommit att föränd-
ringen också syftade till att dämpa kostnaderna i systemet.579  
 
Det motiv som anfördes för reformen var att den tidigare ordningen med sär-
skild änkepension, som kunde utgå från 36 års ålder, framstod som otidsenlig. 

                                              
579 Intervju Sture Korpi 2003-11-13.  
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Det ansågs inte längre möjligt eller lämpligt att göra åtskillnad mellan män och 
kvinnor och mellan gifta och ogifta sammanboende inom ATP-systemet. Den 
utveckling mot större jämställdhet och större ekonomisk självständighet för 
kvinnor som hade skett motiverade reformeringen av efterlevandepensione-
ringen. Tyngdpunkten i den nya efterlevandepensionen låg på barnpensioner-
na, vilka förstärktes.  För vuxna efterlevande inriktades stödet på att ge alla i 
yrkesaktiv ålder möjlighet att bereda sig inkomst genom eget förvärvsarbete, 
det vill säga både änkor och änklingar skulle ges möjlighet att bereda sig in-
komst genom eget förvärvsarbete och gavs rätt till omställningspension.580  
 
I den bakomliggande utredningen fanns detaljerade kostnadsberäkningar. Här 
framgick att utgifterna för efterlevandepension med de nya reglerna skulle öka 
fram till år 2000 för att därefter minska från 7,6 miljarder kr år 1989 till ca 3 
miljarder kr år 2030. Utgiftsökningen berodde på generösa övergångsregler för 
änkepension. Det skulle dröja mer än 50 år innan de nya reglerna fick fullt 
genomslag. I jämförelse med de då gällande reglerna skulle emellertid en be-
sparing av utgifterna för efterlevandepension uppstå kring sekelskiftet.581 Det 
är denna omsorg om långsiktiga beräkningar och besparingar, som gör att man 
bör se detta beslut som ett steg på väg mot pensionsreformen. Beslutet om 
efterlevandepensioner var också ett exempel på att man kunde enas brett över 
de politiska blockgränserna.582  
 
Den beskrivna reformen var en tydligt strukturell förändring och ett steg på 
vägen mot att ändra den institutionella grundstrukturen. Man kan dock utgå 
från att om problemet hade formulerats som en fråga om att ta ett första steg 
mot förändrad grundstruktur, så hade en diskussion om hela ATP-systemet 
uppkommit och grundläggande förändringar av det systemet var inte tillåtna 
enligt handlingsregeln. Det behövs inte mycket fantasi för att föreställa sig den 
diskussion som skulle ha uppstått om Pensionsberedningen hade fått i uppgift 
att finna besparingar med hänvisning till ATP-systemets långsiktiga bräcklighet 
och återkommit med förslag om nedskärning av efterlevandeskyddet för änkor 
som första åtgärd. Nu framställdes förändringen som en modernisering av 
ATP-systemet, varvid som en bieffekt långsiktiga besparingar uppstod.  
 
Det var med andra ord tillåtet att göra strukturella förändringar i ATP-
systemet om det kunde motiveras med andra ändamål än just att göra sådana 
förändringar. Det förhållandet kan jämföras med den situation som rådde 
inom bostadspolitiken. Det var acceptabelt att bedriva bostadspolitik med 
sociala inslag före år 1935 om den kunde motiveras med att det rådde kris. 
Men det var inte tillåtet att bedriva en bostadspolitik, som enbart motiverades 
med sociala skäl. Det var på samma sätt tillåtet att skära ned på subventioner-
na till nyproduktion av bostäder före år 1992 om det skedde i namn av skatte-

                                              
580 SfU 1987/88:29, s. 1. 
581 SOU 1987:55, s. 319 f. 
582 Lars Göran Abelsson 2003-11-14 karaktäriserar beslutet som en murbräcka för arbetet inom pen-
sionsberedningen.  
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politik. Omsorgen om barn och strävan efter jämställda förhållanden gjorde 
det på samma sätt tillåtet att strukturellt ändra i ATP-systemet.     
 
Förändringen av efterlevandeförmånerna var en långsiktig förändring. Det kan 
man knappast hävda beträffande utebliven kompensation för prishöjningar. 
Beslutet, som fattades riksdagsåret 1980/81, tog i och för sig utgångspunkt i 
en systemkritik mot ATP-systemet. Kompensationssystemet ansågs nämligen 
vara konstruerat så att ekonomiskt-politiskt betingade höjningar av indirekta 
skatter inte fick genomslag på pensionärernas konsumtion. Man skulle därför 
bortse från bland annat indirekta skatter vid fastställande av basbelopp.583

 
 Beslut ändrades dock redan år 1983. Ungefär samtidigt beslutades att pensio-
närerna inte skulle kompenseras för effekterna av den devalvering som 
genomfördes på hösten 1982.584 Motiveringen var i princip densamma, nämli-
gen att ingen grupp borde kompenseras för en ekonomisk-politisk åtgärd. 
Dock handlade det år 1982 om en devalvering. Även detta beslut ändrades 
emellertid.585 Det var således inte fråga om långsiktiga strukturella förändringar. 
Även under 1990-talet beslutades om liknande nedskärningar.586  
 
Det är inte självklart att man kan betrakta de nämnda nedskärningarna som 
steg mot 1994 års pensionsreform. De var tillfälliga avsteg från ATP-systemet. 
Å andra sidan demonstrerade de aktuella besluten vad som kunde behöva gö-
ras i framtiden om inte systemet ändrades. Därför saknar de säkert inte bety-
delse på vägen mot beslut om nytt pensionssystem. Man kan, som Lundberg 
gör, se de gjorda besparingarna i ATP-systemet som en upptrampad väg mot 
fortsatta justeringar av ATP-systemet. Å andra sidan var, som också Lundberg 
påpekar, erfarenheterna av sådana justeringar inte positiva. De bevakades av 
pensionärsorganisationerna och manipulerandet med förmånsnivåerna förde 
in frågan om pensionssystemet på ett olyckligt sätt i debatten.587  
 
De gjorda nedskärningarna kan ha hjälpt till att bryta ned tankestrukturen som 
inte tillät grundläggande förändringar av ATP-systemet. Det vore emellertid 
inte korrekt att datera förändringsprocessens början till år 1980 då det första 
avsteget från priskompensationsregeln i ATP-systemet gjordes. Först år 1984 
fann regeringen att problemen var av sådan omfattning att de motiverade 
översyn av hela systemet  
 

                                              
583 SfU 1980/81:14, s. 5. 
584 Se SfU 1982/83:13, s. 6 där föregående beslut upphävdes och s. 7 där den nya inskränkningen 
införs. 
585 Diskussionen mellan finansministern och socialministern om pensionärernas devalveringsförlust 
skulle ”återbetalas” till dem skedde delvis inför öppen ridå. Lundberg (2001), s. 15.    
586 En redovisning av alla dessa neddragningar finns i Anderson (1999), s. 214 ff. Hon beskriver dessa 
nedskärningar som kortsiktiga nedskärningar. I den ekonomisk-politiska debatten brukar man tala om 
konjunkturella förändringar till skillnad mot strukturella. Med den terminologin blev förändringarna i 
dessa fall konjunkturella. Även om det inte nödvändigtvis var syftet vid beslutstillfället.  
587 Lundberg (2001), s. 17 f. 
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De evolutionära dragen – framgångsfaktorerna    
Detta avsnitt har ett särskilt intresse mot bakgrund av den relativt begränsade 
trögheten vid denna beslutsprocess. Finns svaret på frågan om varför tröghe-
ten var så begränsad i några särskilt framträdande evolutionära drag?  
 
Effekter för medborgarna 
Låt oss ta utgångspunkt i Pensionsberedningens betänkande från år 1990. Be-
redning menade att det teoretiskt fanns två möjliga lösningar på ATP-
systemets långsiktiga problem. Den ena var att öka inkomsterna till systemet. 
Den andra var att minska utgifterna, det vill säga minska förmånerna.588  Det är 
emellertid svårt att finna vilken av dessa vägar som Pensionsarbetsgruppen 
valde då den år 1992 presenterade sin skiss till reformerat pensionssystem.  
Det beror på att den undvek beredningens problemformulering och konstrue-
rade ett nytt system där intresset förflyttades från relationen mellan systemet 
och medborgaren, som var beredningens perspektiv, till frågan om hur syste-
met som helhet skall kunna göras hållfast och stabilt. 
 
Denna perspektivförskjutning kan illustreras med hjälp av informationsskrif-
ten från 1994. Där finns ett slående exempel på hur förmånsnivåerna helt en-
kelt ”föll bort”. Arbetsgruppen formulerade krav på det nya systemet med 
några nyckelord, samtidigt som innebörden av dessa nyckelord förklarades 
enligt följande.  
Tablå 4 Krav på ett nytt pensionssystem 

Krav Innebörd 
Tydlighet Folk måste kunna planera efter gällande regler och veta vilka 

effekter ett visst beteende ger. 
Trovärdighet Intjänade pensionsrätter måste göras så säkra som möjligt. 
Flexibilitet Människor väljer att lägga upp sitt liv på olika sätt. 
Rättvisa Såväl yrkesaktiva som pensionärer måste uppfatta systemet 

som rättvist. 
Stimulera 
sparande 

Systemet måste stimulera sparande för att möta ökade pen-
sionskostnader i framtiden. 

Uppmuntra till 
arbete 

Systemet bör stimulera till arbete, härigenom skapas tillväxt.  

Stabilitet Systemet skall inte behöva justeras på grund av konjunktur-
svängningar. 

Trygghet De sämst lottade får inte drabbas. 
Källa: Ett pensionssystem för framtiden (1994), s. 20. 
 
Observera att kraven på det nya systemet inte innehåller någon punkt om för-
månsnivåer. Man kan faktiskt tillgodose alla de uppräknade kraven genom 
sänkning av förmånsnivåerna i det gamla systemet. Kraven tillgodoses exem-
pelvis om pensionsförmånerna i det gamla systemet skulle halveras, det vill 
säga blott uppgå till 30 % av vad en förvärvsarbetande tjänade under de 15 
                                              
588 SOU 1990:76, s. 31 f. 
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bästa åren, förutsatt att folkpensionerna kvarstod med oförändrade förmå-
ner.589 För att det inte skulle vara möjligt att genom sådan neddragning i ATP-
systemet tillgodose alla krav borde det ha funnits en ytterligare punkt med krav 
på pensionsförmånernas nivå. Det är emellertid inte lätt att principiellt formu-
lera ett sådant krav eftersom det tenderar att bli allmänt hållet och därmed 
inbjuda till jämförelser med det gamla systemets inkomsttrygghet.590  
 
Det sägs dock mycket klart i dokumenten att vid lägre tillväxt blir förmånerna 
lägre. Ändå görs individjämförelserna mellan det gamla och nya systemet på ett 
försåtligt sätt. Allmänt uttalas att förmånerna skulle ligga på samma nivå i det 
nya systemet som i ATP-systemet. Det uttalades också att det förutsatte oför-
ändrad medellivslängd och normal samhällsekonomisk tillväxt.591 Arbetsgrup-
pens arbetsmetod utgick ifrån i princip samma avgifter som tidigare tagits ut 
för de gamla systemen, det vill säga inklusive folkpension. Under vissa förut-
sättningar (i princip 2 % tillväxt och 1994 års demografi) gav dessa avgifter i 
princip samma förmåner som i tidigare system.592 Det var med den metoden 
och de antagandena som likvärdiga förmåner uppnåddes. Men det betyder att 
de bara blev likvärdiga under vissa speciella förutsättningar.  
 
Varför framgick inte förväntade förmånsförändringar när man redovisade 
praktiska exempel på individuella effekter av det nya och det gamla systemet? 
Svaret på den frågan är att man inte tydligt jämförde systemen vid lägre till-
växt. Fullständiga jämförelser redovisades endast under förutsättningen av 2 % 
årlig real tillväxt. Sålunda redovisades i skissen från 1992 skillnader mellan de 
olika systemen för 13 olika livsinkomstprofiler. Ålderpensionen i procent av 
slutlönen redovisades. Resultatet visade lite olika utfall beroende bland annat 
på hur länge man förvärvsarbetat. För industriarbetare eller tjänstemän på låg 
eller mellannivå blev det ett bättre utfall oberoende av om han/hon börjat 

                                              
589 Tydligheten skulle mötas genom att göra klart för medborgarna att nu handlade det om en halve-
ring. Trovärdigheten skulle rimligtvis öka. Sannolikheten för att staten skulle klara åtminstone halva 
sina gamla åtaganden borde var stor. Flexibiliteten blir mycket stor, eftersom medborgarna själva i 
betydande utsträckning måste lösa sina pensionsproblem. De har därmed alla möjlighet att skräddarsy 
lösningar till sig själva. Rättvisan handlade om hur yrkesaktiva och pensionärer skulle uppleva syste-
met. Det kravet skulle sannolikt kräva en lång övergångstid, men sedan skulle rättvisa kunna upplevas, 
om än på en ”lägre nivå”. De begränsade förmånerna skulle i särskild hög grad stimulera till sparande 
och arbete, även om själva systemkonstruktionen inte skulle stimulera till arbete, eftersom man skulle 
få blygsam pension även vid mycket arbete. Utan högt sparande och mycket arbete skulle emellertid 
medborgarna inte alls klara sin försörjning på ålderdomen. Ett så blygsamt system som det tänkta 
kunde göras mycket stabilt eftersom det inte skulle balansera på gränsen för det samhällsekonomiskt 
och statsfinansiellt möjliga. Tryggheten handlade om de sämst lottade och de fick i det tänkta systemet 
som tidigare folkpensioner. 
590 Vi intervju med Anna Hedborg 2003-12-17 använde hon vid något tillfälle uttrycket hygglig in-
komsttrygghet. Det är lätt att förstå att en sådan punkt hade känts främmande vid sidan av de uppräk-
nade. 
591 Prop 1993/94:250, s. 50 f. 
592 Den arbetsmetoden och de sambanden framgår tydligast i skissen från 1992 (Ds 1992:89, s. 59 ff), 
men förklarades också av Anna Hedborg 2003-12-17. Hedborg underströk att gruppen under hela 
arbetet höll sig till den fasta punkten, det vill säga samstämmigheten mellan ATP och det nya systemet 
vid 2 % tillväxt och 1994 års demografi.  
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arbeta vid 16 eller 19 års ålder. För akademikerna i ett karriäryrke blev utfallet 
klart lägre i det reformerade systemet.593  
 
Det gjordes också jämförelser för de olika livsinkomstprofilerna vid 1 % re-
altillväxt, varvid verbalt redovisades att kompensationsnivån blir lägre i det 
reformerade systemet. Därefter gjordes också precisa kvantitativa jämförelser 
av utfallet för industriarbetare/lägre tjänsteman och akademiker i ett karriäryr-
ke. Dock förutsattes i det fallet en reduktion av pensionerna i det gamla syste-
met med uppemot 20 %. Det antogs nämligen att uttagsprocenten skulle vara 
densamma som i 2 % -alternativet. Efter den tänkta reduktionen av förmåner-
na i det gamla systemet utföll jämförelsen, inte helt överraskande, ungefär som 
vid 2 % -alternativet.594 Denna jämförelseteknik användes också i huvudbetän-
kandet.595  
 
Genom att föra in nya förutsättningar i det gamla systemet så jämfördes inte 
ATP-systemet med ett nytt system. Utan jämförelse skedde mellan ett nytt 
system och en bedömd utveckling av ATP-systemet. Man kommer inte ifrån 
tanken att gjorda jämförelser utformades utifrån önskemålet att inte visa alltför 
stora skillnader mellan det gamla och det nya systemet.  
 
Försvarare av reformen hävdar att det var två realistiska system som jämför-
des, varav det ena var ATP-systemet justerat för nödvändiga anpassningar till 
låg tillväxt. Sålunda framhåller arbetsgruppens sekreterare att jämförelse mel-
lan oförändrat ATP-system med det nya systemet vore som att jämföra äpplen 
och päron.596  
 
Han har naturligtvis rätt i en mening. Det förhållandet att ökande avgifter vid 
låg tillväxt inte är ett realistiskt handlingsalternativ är ett starkt och övertygan-
de argument för att ändra systemet, men inte skäl att dölja den verkliga effek-
ten av en sådan förändring. Risken förknippad med låg tillväxt och längre livs-
längd fördes ju över på medborgarna. Den medborgare som hade ambitionen 
att bibehålla förmåner på ATP-nivå även vid låg tillväxt var faktiskt tvungen 
att jämföra äpplen och päron. Denne ville rimligtvis veta hur stor andel av 
förmånerna hon eller han själv skulle sörja för om ekonomin växte med lägre 
takt än två procent. Samma problem uppstår för den medborgare som till-
sammans med generationskamraterna skulle ha förmånen att leva längre. Då 
blir pensionen lägre i det nya systemet.  
 
                                              
593 Ds 1992:89, s. 78 f. De livsinkomstprofiler jag speciellt refererar till är person 1, 2 och 7. 
594 Ds 1992:89, s. 82 f. De livsinkomstprofiler jag speciellt refererar till är person 1 och 7. 
595 SOU 1994:20, s. 524. I detta betänkande (s. 513) fördes också anpassningen till den demografiska 
utvecklingen in. Den skulle i det nya systemet ske med hjälp av ett delningstal som visar hur många 
som förväntades komma att dela på en årskulls intjänade pensionsrätter. Arbetsgruppen redovisade 
gjorda befolkningsprognoser som motiverade ett högre delningstal. Trots detta valdes ett lägre del-
ningstal med motiveringen att längre livslängd kunde leda till att tiden som förvärvsaktiv förlängdes. 
Det vill säga arbetsgruppen försökte göra skillnaderna mellan systemen så små som möjligt även i det 
avseendet. 
596 Intervju Lars Göran Abelsson 2003-11-04. 
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Sådana uppgifter borde också ha varit ett självklart beslutsunderlag i riksdagen. 
Arbetsgruppens sätt att analysera frågan om medborgarnas förmåner blir där-
för ett nästan övertydligt exempel på hur angelägen man genomgående varit 
att utforma eller åtminstone framställa förändringarna för medborgarna som 
små vid grundläggande strukturella förändringar av välfärdsinstitutioner. 
 
Ovanstående resonemang anknyter till den tidigare oviljan hos arbetsgruppens 
ledamöter att presentera förslaget som en överföring av ansvar till medborgar-
na. Ur systemkonstruktörens sypunkt är det mer naturligt att tala om ett sy-
stem som är följsamt till den samhällsekonomiska och demografiska utveck-
lingen. Det speglar bättre den förändring som beslutades och som tog ut-
gångspunkt i det förhållandet att det gamla systemet sannolikt inte skulle klara 
utlovade förmåner.  
 
Det är uppenbart att den problembilden och det sättet att resonera bar fram 
reformen och bröt ned motståndet mot att ändra ATP-systemet. De framställ-
da argumenten förfaller ha varit övertygande. Man kan tycka att även argu-
menteringen för att marginellt ändra priskompensationen inom ATP-systemet 
i början av 1980-talet också var övertygande. Det var modesta reformer i 
samma riktning som 1994 års systemskifte, eftersom de innebar att pensions-
förmånerna i ökad grad påverkades av den samhällsekonomiska utvecklingen. 
Varför revs besluten om dessa marginella förmånsförändringar upp, när man 
fick allmän uppslutning för en grundläggande systemförändring, som innebar 
uppenbar risk för betydande sänkning av förmåner? 
 
En betydande mängd litteratur om de senaste årens utveckling av välfärdssta-
ten handlar om hur svårt det är att göra neddragningar av förmåner och vilka 
knep och strategier som politiker måste använda för att få till stånd sådana.597 I 
detta fall sitter en arbetsgrupp och förutsätter – närmast som ett utrednings-
tekniskt grepp – att om tillväxten stannar vid 1 % per år så skall förmånerna i 
ATP-systemet sänkas med 20 %. Och detta synsätt accepteras av viktiga aktö-
rer och riksdagen beslutar om ett system som sannolikt innebär att vid tillväxt 
som blott uppgår till någon enstaka procent så kommer framtida pensionärer 
att få en avsevärt lägre pensionsnivå jämfört med ATP-systemet.598 Detta inslag 
i systemet ifrågasattes i grunden inte heller under remissbehandlingen av ar-
betsgruppens förslag.599

 

                                              
597 Den litteraturen berördes i inledningskapitlet. I Lundberg (2003) s. 44 ff. finns en mycket pregnant 
redogörelse för vilka strategier som finns. Lundbergs slutsats är att Fälldinregeringen inte använde sig 
av den kunskapen när den marginellt försökte ändra i priskompensationen inom ATP-systemet i 
början av 1980-talet. 
598 Pensionsberedningen, SOU 1990:76, s. 179 f , gjorde bedömningen att den framtida tillväxten 
skulle ligga mellan 1 och 2%. 
599 Av remissammanställningen, Ds 1994: 20, s. 28 ff. framgår att remissinstanserna godtog principen 
om ”oförändrad roll och omfattning” och ett avgiftsuttag på 18,5 %. Det fanns dock flera instanser 
som ville ha lägre avgifter (och därmed lägre förmåner) i det nya systemet. Vidare godtogs över lag 
principen om följsamhet till samhällsekonomin och förändringar i medellivslängden.  
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Remissinstanserna förstod naturligtvis vad de yttrade sig om. Vid intervju med 
LO:s handläggare – Tore Lidbom – frågade jag hur organisationen kunde ac-
ceptera ett system som skulle kunna leda till 20 % lägre pensionsförmåner.  
Eftersom höga sjukförsäkringsutgifter då var aktuella spetsade jag till frågan 
med en undran om inte det problemet kunde lösas på samma sätt, det vill säga 
med en sänkning av förmånerna i sjukförsäkringen (en sänkning av dessa med 
2 procentenheter var vid det tillfället en mycket känslig politisk fråga) så att 
statsutgifterna för det ändamålet hölls på en acceptabel nivå. Svaret blev att det 
senare inte var godtagbart. Pensionssystemet var en mera långsiktig fråga. Det 
är svårt att identifiera vilken pension man får om tjugo år. Det skulle exempel-
vis ha varit mycket svårare att diskutera en höjning av pensionsåldern. Det 
hade blivit väldigt konkret.600  
 
Det just beskrivna förhållandet och intervjusvaret från Lidbom innehåller sä-
kert förklaringen till den begränsade trögheten under denna beslutsprocess.  
Det var helt enkelt en fråga om att förbereda ett långsiktigt beslut som skulle 
implementeras under flera årtionden. Och där behovet av en systemförändring 
svårligen kunde ifrågasättas.  
 
De som redan var pensionärer berördes inte och de som var födda mellan åren 
1935 och 1953 berördes endast i begränsad utsträckning. Först de som var 
födda 1954 och framåt skulle vara helt beroende av det nya systemet. Vid 
principbeslutet år 1994 var det således 40-åringar och yngre som särskilt skulle 
granska de förmåner som det nya systemet skulle erbjuda dem om tjugo år. 
Och den granskningen måste göras mot bakgrund av den långsiktiga tillväxten 
och den demografiska utvecklingen. De omständigheterna medförde att dis-
kussionen om ett nytt system kunde föras i principiella termer och inte i ter-
mer av om medborgare A eller B skulle förlora eller vinna inom en snar fram-
tid. Denna långsiktighet i beslutsfattandet var ett speciellt evolutionärt drag 
som inte har varit för handen vid de andra brytpunkterna och som säkert är en 
helt avgörande framgångsfaktor vid detta beslut.601  
 
Det anförda illustrerar också mycket tydligt att grundläggande förändringar 
följer en annan logik än marginella neddragningar (marginella förändringar 
som innebär utökade förmåner medför sällan problem). Däremot är jag tvek-
sam till att detta skall kallas att manipulera medborgarna. Ett skäl att använda 
den beteckningen kan vara att konsekvenserna av systemskiftet inte redovisa-
des tydligare. Men skiftet kan också ses som en tydligt motiverad långsiktig 
förändring som beslutades i så god tid att förändringen inte kunde upplevas 
som ett kontraktsbrott av medborgarna. De hade gott om tid att anpassa sig 
till det nya kontraktet. Men visst hade det varit mera korrekt att redovisa kon-
sekvenserna av systemskiftet tydligare. 
 

                                              
600 Intervju Tore Lindbom 2003-11-13. 
601 Beslutet år 1913 hade en relativt lång införandeperiod med successivt ökande förmåner. Det kan ha 
spelat någon roll för beslutet, även om jag inte fann några direkta belägg för sådant samband.   
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Knytningen till ATP  
Hittills har min analys fokuserat på förändringen i förhållande till det äldre 
systemet. Men det nya systemet hade strukturellt många drag gemensamma 
med ATP-systemet. Det var allfort ett obligatoriskt allmänt system, där staten 
stod som garant för systemet, vilket mycket tydligt framhölls i propositionen. 
Det skulle vara ett pensionssystem med oförändrad omfattning och roll.602 
Ingela Thalén framhåller också de omfördelningseffekter som finns kvar i det 
nya systemet.603 Att denna knytning till ATP-systemet fanns och underströks 
vid presentationen är inte ägnat att förvåna. Den styrande tankestrukturen 
fram till 1990-talets början var ju att någon grundläggande förändring av detta 
system inte fick göras. 
  
Risken för framtida kris drev fram beslutet 
Risken för framtida kris var en del av verklighetsbeskrivningen. Ett bibehål-
lande av rådande ordning bedömdes senare kunna tvinga fram drastiska för-
ändringar med stora retroaktiva effekter som följd.604 Det var förväntade pro-
blem med det rådande systemet som drev fram förändringen, inte attraktivite-
ten hos det nya. Om det funnits ett verkligt hopp om samhällsekonomisk till-
växt på 2 à 3 % och en ur systemets synpunkt förmånlig demografisk utveck-
ling, så skulle beslut om nytt pensionssystem enligt min uppfattning inte ha 
aktualiserats. Det hade på sin höjd blivit fråga om detaljjusteringar. Det bety-
der inte att attityden till de nya principerna var genomgående negativa. Som 
tidigare antytts gick förslagen till förändring i den riktning som de borgerliga 
partierna förespråkat drygt trettio år tidigare.  
 
Det bör nämnas att det fanns ett inslag i systemet – livsinkomstprincipen – 
som LO fann attraktivt, vilket jag strax skall återkomma till. Rädslan för det 
nya var emellertid tydlig hos socialdemokraterna. Lundberg har beskrivit hur 
man inom det partiet sökte vägar att undvika ett systemskifte och istället grad-
vis förändra ATP-systemet samt hålla en beredskap för sådana åtgärder.605  När 
väl den styrande tankestrukturen brutits ned så argumenterade naturligtvis 
reformens tillskyndare kraftfullt för det nya systemets fördelar, vilka var mot-
bilder till det gamla systemets nackdelar. Det nya systemet framställdes som 
robust och stabilt, något att lita på.  
 
Det ligger naturligtvis något paradoxalt i att måla upp bilden av stora problem 
eller rentav kris samtidigt som man tonar ned karaktären av systemförändring 
och effekterna av det nya systemet. Stora problem borde ju kräva stora föränd-
ringar. Den paradoxen upplöses delvis om man betänker att det handlade om 
stora problem i en avlägsen framtid som löstes på ett sätt som hade ringa på-
verkan under den närmaste tiden.  Motsättningen löstes också genom att man 
förflyttade fokus från medborgarnas förmåner till systemets stabilitet.  

                                              
602 Prop. 1993/94:250, s. 47 ff. 
603 Ingela Thalén 2003-11-12. 
604 Prop. 1993/94:250, s. 46. 
605 Lundberg (2001), s. 17 ff. 
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Man kan beskriva det gamla systemet utifrån två perspektiv. Det skulle vara 
både trygghetsskapande och trovärdigt. Med det förra uttrycket menas att sta-
ten levererade god ålderdomstrygghet till medborgarna. Med trovärdigt menas 
att medborgarna kunde lita på att staten verkligen levererade sådan ålderdoms-
försörjning. ATP-striden handlade bland annat om vilket pensionssystem som 
med störst trovärdighet skulle kunna leverera god ålderdomsförsörjning. Riks-
dagen valde ett statligt system och avvisade icke-statliga lösningar. Riksdags-
majoriteten vid den tiden ansåg att ett statligt system och en konstruktion med 
ett förmånssystem säkerställde tryggheten på ett trovärdigt sätt. Tanken på en 
konflikt mellan dessa båda ambitioner – trygghet och trovärdighet – avvisades. 
Den ekonomiska och sociala utvecklingen tvingade fram en prioritering. Be-
slutet år 1994 kan tolkas som att riksdagen prioriterade trovärdigheten före 
trygghetsskapandet. Det var viktigare att staten kunde leverera varierande ål-
derdomstrygghet med stor säkerhet än att den kunde leverera hög trygghet 
med begränsad säkerhet. 
 
Aktörers roll 
De partipolitiska maktförhållandena och deras betydelse för trögheten vid 
denna process har tidigare berörts. Detta avsnitt handlar huvudsakligen om de 
olika aktörernas, inklusive partiernas, betydelse när det gällde att övervinna 
trögheten och komma fram till beslut. Det är ju den relativt begränsade tidsut-
dräkten som karakteriserar denna beslutsprocess.   
 
Partierna 
Den lösning som slutligen valdes vid 1994 års beslut var inte självklar för nå-
got parti, men det är knappast någon tvekan om att den största självövervin-
nelsen krävdes av moderaterna och socialdemokraterna.606 Jag inskränker mig 
därför till att diskutera varför dessa båda partier med så begränsad tvekan 
ställde upp bakom beslutet. 
 
Moderaterna 
Som jag tidigare antydde kunde de borgerliga partierna med viss rätt ha sagt: 
Vad var det vi sa? ATP-systemet uppvisade nämligen under 1980-talet sådana 
brister som de partierna hade förutspått i slutet av 1950-talet. Det fanns nu 
möjlighet för dessa partier att låta ATP-systemet ta död på sig självt eller 
krympa ihop till ett generöst folkpensionssystem. Anders Lindboms genom-
gång av de borgerliga partierna och pensionsreformen bekräftar att sådana 
stämningar fanns. Om den tanken skulle förverkligas gällde det att se till att 

                                              
606 Bo Könberg 2003-12-08 uttrycker det så att det inte var någon nackdel att vara folkpartist i arbets-
gruppen. Det hade varit svårare att vara moderat eller socialdemokrat. Indirekt pekar han därmed ut 
de partierna som motpolerna i denna fråga. Han påpekar också den socialliberala linje som han och 
Bengt Westerberg upplevdes företräda. Åke Pettersson 2003-11-10 menar att centerpartiet hade några 
bestämda krav på det nya systemet (bland annat grundtrygghet), men han hade kanske enklast av alla 
partiföreträdare. Pettersson bekräftar också att socialdemokraterna och moderaterna hade störst pro-
blem med partiopinionerna.  
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det så kallade taket för pensionsrätt (7,5 basbelopp) inte höjdes. Då skulle sy-
stemet så småningom bli ett grundtrygghetssystem.  
 
Lindboms framställning bekräftar att det var svårast för moderaterna att in-
ternt inom partiet få acceptans för reformen. Lindboms undersökning utmyn-
nar i slutsatsen att det främst var två förhållanden som gjorde att moderaterna 
kunde gå med på systemförändringen. Det ena var att redan gjorda åtaganden 
mot blivande pensionärer medförde att handlingsfriheten var begränsad. Det 
handlar således om den typ av stigberoende som jag inte primärt studerar. Det 
andra förhållandet var att ett moment av individuell premiereserv fördes in i 
systemet. Det inslaget var möjligt att senare öka och det anslöt väl till partiets 
ideologiska profil. Lindbom knyter ihop premiereserven med uttryck som 
folkhemskapitalism och ägardemokrati.607  
 
Mina intervjuer bekräftar ovanstående bild. Moderaternas företrädare i arbets-
gruppen – Margit Gennser – framhåller i intervju att man var tvungen att utgå 
ifrån att det redan fanns ett statligt obligatoriskt system. Det var inte fråga om 
att börja om från början. Ett helt fonderat system var inte möjligt att införa. 
Det skulle ha krävt mycket lång övergångstid. Men hon framhåller också att 
principiellt är ett obligatoriskt system inte helt främmande för moderat politik, 
bland annat på grund av det hon kallar free rider-problematiken. Vidare ser 
hon effektivitetsfördelar med fördelningssystemet. Under arbetsgruppens ar-
bete stöttades Gennser upp av Lars Tobisson, vice ordförande i partiet och 
gruppledare i riksdagen.608

 
Jag återkommer mera utförligt till frågan om aktörers roll i nästa kapitel, men 
redan här bör framhållas enskilda individers roll. Inom statsvetenskapen talar 
man om att politiska processer består av konflikt (powering) och problemlös-
ning (puzzling).609 Varje politisk aktör måste beakta dessa båda aspekter. Det 
gäller både att framhäva det egna partiets profil i relation till andra partier och 
att praktiskt lösa medborgarnas problem. Det kan emellertid vara så att vissa 
aktörer är mer inriktade på problemlösning och andra mer på konflikt. Jag 
kommer inte ifrån intrycket att inom pensionsområdet fanns vid denna tid 
många problemlösare. Dessa bidrog till att förkorta trögheten. Jag nämnde just 
två aktörer (Gennser och Tobisson) som förefaller ha varit problemlösare. 
Inom de andra partierna fanns flera. Jag övergår nu till att diskutera socialde-
mokraternas beslutsprocess. 
 
Socialdemokraterna 
Urban Lundberg beskriver i sin avhandling socialdemokraterna som ett nästan 
viljelöst parti som uppgivet drogs med i uppgörelsen om ett nytt pensionssy-
stem. Inledningen till hans berättelse är partiets motstånd mot den försämring 
av priskompensationen som Fälldinregeringen genomdrev i början av 1980-

                                              
607 Lindbom (2001:b), se särskilt sidorna 58 och 66 f. 
608 Intervju Margit Gennser 2003-11-20. 
609Lindbom (2001:b), s. 60.   
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talet. Han tecknar bilden av ett parti som inledningsvis kämpade för ATP-
systemet. Lundberg talar om att partiet vid 1980-talets mitt ”inte på något sätt 
givit upp slaget om standardtryggheten och ATP-systemets framtid”. Så långt 
överensstämmer våra beskrivningar. Partiet var under 1980-talet fångat av tan-
kestrukturen att ATP-systemet inte fick ändras i grundläggande avseenden. 
Sedan beskriver Lundberg utförligt olika steg då partiet och dess företrädare 
medverkade till beslutet om ett nytt system och då skiljer sig våra beskrivning-
ar. Han tecknar bilden av ett parti på reträtt. Avslutningsvis i avhandlingen 
ställer han sig bakom ett uttalande av författaren Sven Lindqvist av innebör-
den att det inte går att peka ut när beslutet om att riva upp ATP fattades eller 
vem som fattade beslutet. Lundberg delar till och med Lindqvists uppfattning 
att det inte är säkert att partiet förstod vad man egentligen gjorde.610  
 
Min beskrivning av partiets roll blir annorlunda. Till skillnad mot bostadspoli-
tiken, där man i viss utsträckning kan se partiet som viljelöst under 1990-talet, 
så fanns det en socialdemokratisk vilja till förändring i pensionsfrågan och det 
är fullt möjligt att identifiera de avgörande strategiska besluten. I skiftet mellan 
1980- och 1990-talen rådde osäkerhet inom partiets ledning. Verkligheten 
stämde inte med tankestrukturen. Ett aktivt arbete påbörjades emellertid inom 
social- och finansdepartementen för att hitta lösningar och frågan fördes upp 
på den högsta politiska dagordningen genom ett propositionsuttalande i fi-
nansplanen 1990/91 som Lundberg mycket riktigt citerar.611  
 
Det är viktigt att inte underskatta LO:s inflytande vid bedömningen av social-
demokraternas politik. Lundberg nämner att en förutsättning var LO:s ”tysta 
stöd” och talar om LO:s nedtonade profil.612 Men det var inte bara en fråga om 
tyst stöd. Frågan är om inte Lundberg tenderar att underskatta LO:s stöd och 
något överdriva betydelsen av den opposition som fanns inom LO. Organisa-
tionen ställde uttryckligen upp på reformen efter en analys av dess effekter för 
organisationens medlemmar. LO:s uppslutning kring det slutgiltiga förslaget år 
1994 betingades nämligen i betydande utsträckning av att de två stora förbun-
den Kommunalarbetarförbundet och Handelsanställdas förbund ställde upp 
på förslaget.613 Även om ingen fullständig enighet rådde inom organisationen 
så var LO genomgående positiv till reformering av pensionssystemet från år 
1991. LO skrev sålunda ett remissvar på Pensionsberedningens betänkande, 
som underströk att pensionssystemet måste utvecklas och det borde ske under 
största möjliga enighet mellan olika politiska grupperingar. LO ställde sig ock-

                                              
610 Lundberg (2003), det citerade uttrycket på s. 155, avslutningskommentaren på s. 281. 
611Prop. 1990/91:100, bil. 1 s. 33 f. Lundberg (2003), s. 164. 
612 Lundberg (2003), s. 174. 
613 Intervju Tore Lidbom 2003-11-13. De båda förbundens uppslutning framgår av en debattartikel i 
Dagens Nyheter 1994-04-11. Se Arvidsson-Pettersson-Svensk (1994). Jag vet inte om man kan se det 
som ett tidens tecken att LO:s avgörande stöd för 1994 års beslut grundades på stödet från två kvin-
nodominerade förbund inom tjänstesektorn, medan ATP-beslutet möjliggjordes av en manlig LO-
ansluten metallarbetare.  
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så bakom principen att pensionens storlek i större utsträckning bör följa den 
samhällsekonomiska utvecklingen.614  
 
Det synbara resultatet av socialdemokratiska partiets (och LO:s) överväganden 
vid denna tid blev att partiet ställde upp i den arbetsgrupp som den nytillträd-
da regeringen tillsatte på hösten 1991. Så långt har jag kunnat följa partiets 
utveckling i dokument. Jag har emellertid genom intervjuer fått fram vissa för-
hållanden som Lundberg inte beaktar. 

Det avgörande beslutet inom socialdemokratin 
Lundberg framställer uttalandet i finansplanen som något som inte var förank-
rat i partiets ledning. Det skulle snarare röra sig om ett försök från finansde-
partementet att visa handlingsförmåga. Den beskrivningen grundas på en in-
tervju med Anna Hedborg.615 Genom att Ingela Thalén för mig i detalj redo-
gjort för sina dagboksanteckningar från behandlingen av denna fråga i reger-
ingen får jag fram en annan bild. Frågan om grundläggande reformering av 
ATP-systemet diskuterades i allmän beredning [sammanträde med regeringens 
ledamöter då man förbereder de formella besluten] vid flera tillfällen under 
hösten år 1990. Och det fanns i regeringen en tydlig inriktning på systemför-
ändring av ATP. Det kom sedan formellt till uttryck i uttalandet i finanspla-
nen. Ingela Thaléns dagboksanteckningar tyder på att statsministern var aktiv i 
diskussionen och att frågan var uppe i partiets verkställande utskott. Det sena-
re har jag dock inte fått bekräftat från någon annan källa. Uttalandet i finans-
planen var således ett genomarbetat uttryck för den socialdemokratiska reger-
ingens uppfattning att ATP-systemet borde förändras.  
 
Det finns skäl att inte alltför mycket fästa sig vid vad som då uttalades om hur 
denna förändring borde utformas. I det avseendet kan uttalandet ha speglat 
uppfattningar inom blott fanns inom finansdepartementet. Thaléns noteringar 
visar nämligen att det fanns motsättningar om hur en reformering av systemet 
skulle utformas och i den meningen fanns en spänning mellan finans- och so-
cialdepartementet. Det är de senare aspekterna Anna Hedborg betonar även 
vid intervjun med mig 2003-12-17. Hennes tankar kring hur ett nytt system 
skulle utformas stämde inte med finansdepartementets uppfattning, som den 
kom fram i finansplanen. Hon betonar emellertid också att det var Ingela Tha-
lén som höll kontakt med partiledningen.616  
 

                                              
614 Regeringens arkiv- och dokumentationscentral, dnr S 90/5455/F. Metall hade vid den tidpunkten 
en annan uppfattning, vilket framgår av deras remissvar vid samma tillfälle.   
Anna Hedborg 2003-12-17 påpekar att LO:s öppenhet för reformering av pensionssystemet kan föras 
tillbaka på en rapport till 1986 års LO-kongress om Fackföreningsrörelsen och välfärdsstaten (1986). I den 
rapporten (s. 172) understryks att Sverige börjar närma sig slutet av det skede när den viktigaste upp-
giften för att öka välfärden handlade om en massiv utbyggnad av samhällets resurser. I nästa skede 
handlade det om hur de resurser som redan finns bäst skulle utnyttjas.  Det kan således, med utgångs-
punkt i den rapporten, ses som logiskt att LO inte förordade en fortsatt expansion av ATP-systemet 
för att klara de identifierade problemen. 
615 Lundberg (2003), s. 164. 
616 Kompletterande Intervju Ingela Thalén 2004-02-20 samt Anna Hedborg  2003-12-17. 
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Enligt uppgifter från intervjuer – bland andra med dåvarande statsministern 
och partiordföranden Ingvar Carlsson – hade den socialdemokratiska partiled-
ningen före valet 1991 bestämt sig för att söka samarbete med de borgerliga 
partierna om ett reformerat pensionssystem. Och denna ambition var obero-
ende av utgången av valet 1991.617 Jag har inte lyckats finna någon dokumenta-
tion som styrker den senare uppgiften, men intervjuuppgifterna bär sannolik-
hetens prägel. Partiet tackade ja till den inbjudan att delta som kom redan i den 
borgerliga regeringsdeklarationen.618 Det förefaller rimligt att anta att svaret var 
klart innan inbjudan kom i regeringsdeklarationen.  
 
Det avgörande i detta sammanhang är naturligtvis inte om beslutet om att del-
ta togs före eller efter valet. Det viktigaste är att partiet fattade ett medvetet 
beslut om att reformera ATP-systemet och sedan ställde upp och aktivt arbe-
tade i arbetsgruppen och att det arbetet hela tiden backades upp av partiled-
ningen.619 Det innebar att partiledningen hade tänkt igenom konsekvenserna 
och insåg att det var fråga om en systemförändring. Att det på det stadiet 
fanns olika uppfattningar mellan social- och finansdepartementen om hur en 
sådan systemförändring skulle utformas är i detta sammanhang relativt ointres-
sant. Uttalandet i finansplanen visar inriktning mot systemförändring och in-
tervjuerna bekräftar att det var medvetna beslut som partiets företrädare fatta-
de.  
 
Partiet var uppenbarligen berett att även med en borgerlig regering medverka 
till att ändra ATP-systemet i väsentliga avseenden. Det beslutet kan inte på 
något sätt betecknas som självklart. Det är mycket lätt att föreställa sig ett be-
slut våren 1991 av en annan socialdemokratisk partiledning med innebörden 
att visst måste ATP-systemet reformeras, men det kan inte komma på fråga att 
medverka till en sådan under borgerlig ledning. Skulle de borgerliga vinna valet 
år 1991 väntar vi till 1994. Skulle vi inte vinna då så får vi göra en ny prövning 
                                              
617 Åke Pettersson 2003-11-10 hävdar till och med att partierna under partiledaröverläggningar våren 
1991 kom överens om att samarbeta i pensionsfrågan efter valet. I ett uppföljande samtal 2004-03-25 
framhåller Pettersson detaljer från den minnesbilden som talar för att partiledaröverläggningar verkli-
gen skedde.  
Ingvar Carlsson 2003-12-10 har inget minne av regelrätta partiledaröverläggningar, men strävan till 
bred uppgörelse kan enligt honom ha nämnt i ett sådant sammanhang. Carlsson kommer däremot 
ihåg att han som partiledare tog väldigt tydlig ställning för att partiet skulle söka samarbete och en 
beständig lösning oberoende av valresultatet. Han eftersträvade i första hand en så bred uppgörelse 
som möjligt, i andra hand en uppgörelse med något borgerligt parti. En tredje möjlighet vore att ta 
strid tillsammans med vänsterpartiet.   
Ingela Thalén 2003-11-12 kommer ihåg att frågan var uppe i partiets verkställande utskott, men är inte 
säker på om det skedde före eller efter valet. Hon erinrar sig också Ingvar Carlssons kraftfulla argu-
mentering för att söka blocköverskridande lösningar. Det förhållandet att det sattes en mycket lång 
remisstid, som gick över valet 1991 (betänkandet är daterat november 1990), talar enligt Thalén för att 
man åtminstone var inriktad på att undvika strid i valrörelsen 1991.   
618 Prot. 1991/92:6, s. 9. Där framgår också att det handlade om en snabb utredning, som skulle möj-
liggöra förslag till riksdagen ett år senare.  
619 Både Anna Hedborg 2003-12-17 och Ingela Thalén 2003- framhåller att Ingvar Carlsson backade 
upp dem under arbetet i gruppen. Det förhållandet att Anna Hedborg efter valet år 1994 blev social-
försäkringsminister var också ett uttryck för att Ingvar Carlsson stödde arbetsgruppens förslag och 
ville säkerställa dess genomförande. Thalén berättar också att vissa ledamöter i verkställande utskottet 
var tveksamma till de lösningar som växte fram inom arbetsgruppen. 
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efter valet 1994 av hur snabbt systemet måste ändras och hur vi då skall ställa 
oss. För en partiledning mer inriktad på konflikt (powering) än problemlös-
ning (puzzling) kunde sådana resonemang och slutsatser ha legat nära till 
hands. 
 
Jag anser att partiledningens och regeringens beslut att reformera systemet 
tillsammans med de borgerliga partierna är det avgörande strategiska beslutet. 
Det växte fram från årsskiftet 1990/91 hösten 1991, då partiet ställde upp i 
arbetsgruppen och det framstår som särskilt oförväget eftersom det med stor 
sannolikhet fattades innan partiledningen kände till utgången av 1991 års val.  
 
Det var naturligtvis inte så att regeringen och partiledningen visste exakt vad 
som skulle hända när man valde handlingslinje. Den var inställd på systemför-
ändring men knappast på systemskifte. Man gav sig ut på en färd där partiet 
inte ensamt satt vid styråran och man var uppenbarligen beredd att ta den ris-
ken. Varför tog partiledningen det beslutet? Eftersom Lundberg inte identifie-
rat det som jag menar är det viktigaste beslutet har han inte heller svaret på 
frågan varför man fattade det.  
 
Över huvud taget är det svårt att i Lundbergs avhandling hitta svar på frågan 
om varför partiet handlade som det gjorde. Denna brist på förklaring torde 
sammanhänga med Lundbergs slutsats att det inte finns ett ”dramatiskt ögon-
blick” utan ”… en mängd beslut av en mängd socialdemokrater i en mängd 
organ som förgrenar sig tillbaka i tiden enligt ett finfördelat mönster…”.620 
Men det förklarar ju ingenting annat än att partiet som organisation var mer 
eller mindre viljelöst. Partiet var med andra ord ingen aktör utan enbart en 
arena för olika aktörer. Utvecklingen bara blev… Utan att använda uttrycket 
dramatiskt ögonblick vill jag hävda att det avgörande beslutet var det som jag 
just redogjorde. En förklaring till beslutet, som jag redan antytt, är att de här 
aktuella beslutsfattarna i särskilt hög utsträckning var inritade på problemlös-
ning. Jag skall nu antyda en ytterligare förklaring.     

Varför fattades det avgörande beslutet? 
Titeln på Lundbergs avhandling är Juvelen i kronan. I en tidigare uppsats har han 
väl beskrivit vilken identitetsskapande roll som ATP hade för 
socialdemokratin. Bland annat framhåller han att ”…ATP, själva juvelen i den 
svenska välfärdskronan, hade socialdemokraterna fått sätta dit själva.” Varmed 
han avser att ATP var socialdemokraternas ”egen reform”. Lundbergs fråga i 
uppsatsen är varför partiet trots det angivna förhållandet medverkade till ett 
reformerat system.621 Det kanske är just det angivna förhållandet – ATP:s 
identitetsskapande roll – som är förklaringen till att socialdemokraterna var 
beredda att ändra ATP-systemet.  
 

                                              
620 Lundberg (2003), s. 281. 
621 Lundberg (2001), s. 8 f. 
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Om man anser att ATP  har en identitetsskapande roll så kommer man nära de 
fenomen som konstituerar den moderna varumärkesteorin. Man skulle kunna 
betrakta ATP som ett varumärke. Ett varumärke byggs ofta upp med 
emotionella argument. En av varumärkets funktioner är att vara garant för 
jämn och konsistent kvalitet hos den produkt som varumärket avser 
(märkesprodukten). Varumärket har en symbolisk betydelse, vilket spelar stor 
roll för varumärkets image. Begreppet image anger hur märkesprodukten 
uppfattas. Den uppfattningen kan skilja sig från märkesidentiteten. Det senare 
begreppet brukar stå för den innebörd som märkesinnehavaren vill att 
produkten skall stå för. Märkesidentiteten är i sin tur nära förknippad med 
företagsidentiteten, det vill säga hur det företag som äger varumärket vill 
uppfattas. Trovärdighet är ett centralt begrepp inom varumärkesteorin. Den 
identitet man eftersträvar måste vara trovärdig i alla avseenden. Om så inte är 
fallet kan en identitetskris uppstå. 622

 
Om man vill se ATP som ett varumärke framstår det som relativt klart att det 
socialdemokratiska partiet var varumärkesinnehavaren, bland annat mot 
bakgrund av ATP-systemets tillkomsthistoria. Den produktkvalitet som detta 
varumärke stod för var, som tidigare framhölls, hög och säker ålderdoms-
trygghet. Det som hände under 1980-talet var att dess trovärdighet började 
ifrågasättas. Den tidigare nämnda försvarsskriften från LO kan ses som ett 
belägg för att tvivel började spridas på ATP-systemets förmåga att leva upp till 
sina åtaganden.  Nyteckningen av privata pensionsförsäkringar trettonfaldiga-
des i både volym och antal mellan åren 1978 och 1989.623  
 
Det var på väg att uppstå en klyfta mellan ATP:s image och märkesidentitet. 
Förmågan att leverera jämn och säker ålderdomstrygghet ifrågasattes av med-
borgarna. Varumärket var på väg in i eller hade redan hamnat i en identitets-
kris. En sådan kris skulle emellertid också negativt påverka varumärkesinneha-
varens identitet och leda till bristande trovärdighet även för denne, det vill säga 
för socialdemokraterna. Det var därför inte tänkbart för socialdemokraterna 
att ställa sig vid sidan när förändringar av avgörande betydelse för varumärket 
ATP aktualiserades. Varumärkesvården kunde inte överlämnas till andra parti-
et. Därför ställde socialdemokraterna upp i det utredningsarbete som startade 
år 1991 och förändringsprocessen inriktades mot att finna gemensamma lös-
ningar på problemen.  
 
Den angivna bakgrunden pekar mot en i grunden defensiv strategi, som är väl 
förenlig med en taktisk bedömning att det vore en fördel att dela ansvaret med 
flera partier för de obehagliga beslut som reformering av ATP skulle kunna 
innebära.  

                                              
622 Se Melin (1999) för en genomgång av den moderna varumärkesteorin. Se särskilt s. 41 f. och  s. 85 
samt s. 223.  
623 SOU 1990:77, bil C s. 81 f. Se också Bröms (1990), s. 7, där hänvisas till systemets bristande tro-
värdighet bland medborgare. Även de tidigare ändringarna av priskompensationssystemet kan ha 
bidragit till ett vikande förtroende. I Lundberg (2001), s. 21 hänvisas till flera källor som visar att 
misstron mot systemet fanns under 1980-talet. 
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Det har inte gått att finna något uttryckligt stöd för varumärkesanalogin och 
den förmodade taktiska bedömningen under intervjuerna. Någon intervjuper-
son antyder att socialdemokraterna kunde förlora val på att ensam reformera 
systemet, men genomgående tonar en mer offensiv attityd fram hos Ingela 
Thalén och Ingvar Carlsson. Den senare förnekar att det skulle ha funnits någ-
ra taktiska bedömningar av innebörden att partiet skulle förlora på att själv 
göra om ATP. Han är inte ens säker på att partiet skulle ha förlorat på en strid 
om ATP-systemet. Ingvar Carlsson sätter in problemen med ATP i raden av 
andra problem och menar att kunde något av dessa lösas tillsammans med 
andra partier så var det en fördel. Det skulle skapa stabilitet och långsiktig-
het.624  
 
Det vore ägnat att förvåna om inte det socialdemokratiska partiet allmänt 
pressades till att göra något när trovärdigheten hos ATP – deras egen kronju-
vel – höll på att minska. Det måste rimligtvis också ha funnits en tanke om att 
det vore mindre riskfullt att göra en förmånsbegränsande systemförändring i 
samverkan över blockgränsen. Det vore egendomligt om inte ett sådant, mera 
defensivt taktiskt tänkande, fanns med vid övervägandena. Det kan vara något 
som intervjupersonerna förträngt, men också av andra skäl inte vill skjuta fram 
efteråt.   
 
Jag vill emellertid samtidigt framhålla att Ingvar Carlssons version ger ett tro-
värdigt intryck. Vid den tiden (åren 1988-91) togs många beslut av den social-
demokratiska regeringen, som var kontroversiella inom partiet. Det handlade 
exempelvis om skattereformen, Öresundsbron och EU-anslutningen. Beslut 
som Ingvar Carlsson – till skillnad från pensionsreformen – beskrivit i sin 
memoarbok.625 Beslutet att söka bred samverkan om en pensionsreform faller 
naturligt in i det mönstret. Det behöver ju inte utesluta att en sådan handlings-
linje också var den taktiskt lämpliga och att valet av en sådan handlingslinje 
fotades på känslan att fortsatt fall i trovärdigheten för ATP-systemet också 
skulle drabba det egna partiet. Det förefaller rimligt att sådana bedömningar – 
medvetna eller omedvetna – banade väg för problemlösarattityden.626  
 
Maktskiftets betydelse 
Tidigare framhölls att enbart maktskiftet år 1991 inte kan förklara förloppet 
hos denna beslutsprocess. Det får inte tolkas som att skiftet saknade betydelse. 
Mycket talar för att just maktskiftet bidrog till att trögheten begränsades och 
förändringen blev radikal. Sålunda framhåller både Ingela Thalén och Anna 
Hedborg att ett fortsatt socialdemokratiskt maktinnehav visserligen skulle ha 

                                              
624 Intervju Ingvar Carlsson 2003-12-10. Anna Hedborg 2003-12-17 antydde möjliga förluster om 
partiet själv skulle reformera ATP-systemet. 
625 Carlsson (2003).  
626 Flera intervjupersoner har pekat på att Ingvar Carlsson ville lösa ett stort och uppseglande pro-
blem. Tore Lidbom 2003-11-13 och Anna Hedborg 2003-12-17 är två exempel. Hedborg menar att en 
annan ledartyp som varit mer inriktad på taktik och tonat ned sakfrågor och problem sannolikt inte 
hade gått in för samverkan. 
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lett till att en utredning hade tillsatts, men dess arbete och resultat kunde 
mycket väl ha blivit annorlunda. Hedborg menar att en mera traditionell ut-
redning hade varit sannolik och inte en arbetsgrupp med den ansvarige minis-
tern som ordförande. Thalén tror att en 20-40 lösning hade varit trolig. Det vill 
säga regeln om de 15 bästa åren och 30 års förvärvsarbete hade ändrats till 20 
respektive 40 år,.  Det kunde sålunda ha handlat om mera begränsade system-
förändringar efter ett traditionellt utredningsförfarande. Det är naturligtvis inte 
heller självklart att de borgerliga partierna hade gått med på systemförändring-
ar som arbetats fram av en socialdemokratiskt ledd utredning.627  
 
De partipolitiska maktförhållandena skall därför inte underskattas. Denna be-
slutsprocess faller väl in i tidigare mönster. Maktskiften kan påverka tröghe-
tens omfattning och vilka lösningar som slutligen väljs. Ingen aktör som radi-
kalt vill lägga om välfärdspolitiken kommer emellertid ifrån de tankestrukturer 
som den rådande institutionella ordningen genererat. Behovet att samla olika 
krafter för att bryta ned dessa genererar oväntade politiska samarbetsmönster, 
vilket denna beslutsprocess är ett exempel på. 
 
Fördröjningsagenter 
Fördröjningsagenterna blir vid denna brytpunkt inte särskilt intressanta efter-
som trögheten var begränsad. Det är omvittnat att Pensionsberedningen inte 
var en god miljö för förändring. Det uppgavs att man kunde vara flera tiotals 
personer runt sammanträdesbordet.628 Det var dock knappast intresseorganisa-
tionernas motstånd som hindrade beredningen från att komma med förslag 
utan snarare arbetsmetoden som sådan. Man får också i det fallet skilja på or-
sak och verkan. Denna breda representation kan ha speglat det förhållandet att 
regeringen inte var angelägen om radikala förslag från beredningen.  
 
Det förefaller snarare som att en del av intresseorganisationerna var inställda 
på förändring. Så var fallet med LO som från år 1991 var inställd på föränd-
ring. Det är vidare omvittnat att en skrift från SACO:s utredningschef – Jan 
Bröms – var inspirationskälla för många politiker. Denne facklige företrädare 
måste därför betraktas som en viktig förändringsagent. Det bör nämnas att det 
också fanns ett fackligt motstånd under förändringsprocessen. Inom LO hade 
Metallarbetarförbundet en annan uppfattning än LO, vilket tidigare nämnts. 
TCO:s ordförande argumenterade offentligt mot Pensionsarbetsgruppens för-
slag medan den ännu arbetade.629 Det finns emellertid inget som tyder på att 
fackligt motstånd skulle ha försenat beslutsprocessen.  
 
 
 

                                              
627 Intervjuer Ingela Thalén 2003-11-12, Anna Hedborg 2003-12-17, Bo Könberg 2003-12-08 ställer 
frågan om hur borgerliga partier skulle ha reagerat.  
628 Sture Korpi 2003-11-13 och Lars Göran Abelsson 2003-11-14. 
629 Metalls motstånd ända fram till beslutet 1994 bekräftas av Tony Pettersson 2003-10-22.  I en de-
battartikel 1993-09-12 i Dagens Nyheter, Stoppa pensionsreformen, argumenterade Björn Rosengren för 
ett reformerat ATP-system och menade att arbetsgruppen höll på att kast ut barnet med badvattnet. 
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Förändringsagenter 
Den begränsade tidsutdräkten och trögheten under denna beslutsprocess kan 
som ovan antyddes förklaras med förekomsten av flera förändringsagenter.630 
Det handlar om de som hjälpte till att få upp frågan högst upp på den politiska 
dagordningen. Tidigare har nämnts Jan Bröms skrift samt företrädare för fi-
nans- och socialdepartementen som arbetade med frågan före valet år 1991. 
Då publicerades också en ESO-rapport som tecknade möjliga lösningar.631 
Även inom de borgerliga partierna måste frågan ha analyserats så att de direkt i 
regeringsförklaringen år 1991 kunde inbjuda till samarbete. Hela pensionsar-
betsgruppen kan betraktas som en förändringsagent som uthålligt drev frågan 
till beslut. Man bör heller inte glömma de partiledningar som stöttade upp 
deras arbete och tog det yttersta ansvaret för beslutet inom de olika partier-
na.632 Begreppet förändringsagenter får därmed en vidare betydelse än vad som 
framgått av min tidigare framställning. Jag återkommer till frågor om föränd-
ringsagenters roll i det avslutande kapitlet. 
 
Jämförelse mellan pensions- och bostadsområdena 
Vi kan iaktta två beslutsprocesser av olika karaktär, som utmynnade i beslut 
under första halvan av 1990-talet. Inom pensionsområdet ägde en process 
rum, som efter inledande tydlig tröghet, slutade med ett principbeslut om ett 
nytt pensionssystem som gradvis genomfördes. Inom bostadsområdet kan en 
längre beslutsprocess iakttas och beslut om förändring av den institutionella 
grundstrukturen tas inte förrän krisen håller på att bli ett faktum.  
 
I kapitel tre diskuterades frågan om varför beslutsprocesserna inom bostads- 
respektive pensionsområdet var olika vid förra seklets början, bland annat kom 
beslutet om en social bostadspolitik betydligt senare än pensionsbeslutet. De 
förklaringar som där antyddes var bland annat de båda områdenas olika 
karaktär och det förhållandet att en extern kris drev fram en bostadspolitik. De 
förhållandena kan, enligt min mening, relativt tillfredsställande förklara de 
skilda förändringsförloppen och tidsskillnaden mellan besluten. Kan de 
förhållandena också förklara de  olika processerna vid seklets slut?  
 

                                              
630 Jag skall i det avslutande kapitlet jämföra trögheten vid de olika brytpunkterna. Det är helt klart att 
1994 års beslut föregicks av den kortaste beslutsprocessen. De iblandade aktörerna upplevde emeller-
tid inte självklart en begränsad tröghet. Det kan illustreras med följande episod. Vid telefonsamtal om 
tid för intervju med en av aktörerna nämnde jag min ambition att analysera varför beslutsprocessen 
innehöll så lite tröghet. Intervjupersonen protesterade våldsamt och menade att hela beslutsprocessen 
varit svår och utdragen. I det sammanhanget bör också beaktas att jag endast behandlar beslutsproces-
sen fram till 1994 års beslut. Därefter följde, som tidigare antytts, en svår beslutsprocess med oviss 
utgång inom det socialdemokratiska partiet. 
631ESO-rapporten var skriven av Olsson-Schubert (1991). Bröms (1990) skissar faktiskt grunddragen i 
systemet i en skrift som är daterad september 1990. Redan år 1989 fanns dock en ESO-skrift av Gun-
nar Wetterberg som öppnade för nytänkande. Bland annat aktualiserade Wetterberg tanken på fasta 
avgifter. Se Ds 1989:59, s. 80  
632 Under intervjuerna nämns som tidigare framhållits Ingvar Carlsson. Lars Tobisson var förste vice 
ordförande och gruppledare i riksdagen och hade uppenbarligen stor auktoritet inom partiet.   
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Det är inte uppenbart att de förhållandena räcker som förklaring. Vid seklets 
början handlade det om att politiskt etablera två helt nya välfärdsområden mot 
en tankstruktur som var fotad i den tidens fattigvård. Vid seklets slut handlade 
det om återföra ansvar till medborgarna inom två etablerade men olika 
välfärdsområden, där skilda aktörer etablerat sig. Varför förloppen inom dessa 
båda områden tog sig radikalt olika uttryck måste analyseras djupare, bland 
annat utifrån ett aktörsperpektiv. Jag har också haft förmånen att kunna 
kommunicera med några av aktörerna, vilket skapar speciella möjligheter till 
fördjupad analys. En sådan  redovisas i nästa kapitel.     
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Kapitel 7: VARFÖR OLIKA TRÖGHET 1992 
OCH 1994?  
 
Uppläggning av den fördjupade analysen 
En jämförelse mellan beslutsprocessen fram till pensionsbeslutet och motsva-
rande process fram till det bostadspolitiska beslutet underlättas och kan ges 
större konkretion om ett av besluten betraktas som norm och det andra som 
avvikande. Samma slags normativa bedömningar har varit en underförstådd 
förutsättning vid den tidigare analysen. Vid bedömningen av tröghet vid de 
fyra beslutsprocesserna har nämligen det slutliga beslutet varit ett slags norm 
utifrån vilken trögheten identifierats. Trögheten har bestått i icke-beslut eller 
begränsade beslut på väg mot det slutgiltiga, ”rätta” beslutet. När jag nu skall 
förklara varför olika trögheter uppstått vid två beslutsprocesser bör jag av lik-
artade skäl välja en av processerna som norm och sedan förklara varför den 
andra avviker från den normen. I annat fall riskerar jämförelsen att bli allmänt 
hållen.  
 
Jag väljer att betrakta vägen fram till pensionsbeslutet som norm och sedan 
besvara frågan om varför det var trögare att komma fram till bostadsbeslutet. 
Det förefaller inte lika naturligt att betrakta den utdragna beslutsprocessen 
inom bostadspolitiken som norm och sedan analysera varför inte pensionsbe-
slutet tog lika lång tid. För en sådan jämförande analys behövs därför ett anta-
gande om vilket beslut som borde ha kunnat fattas inom bostadsområdet om 
man där följt samma mönster som inom pensionsområdet, det vill säga som 
normen. Den valda analysmetoden innebär således ett mått av kontrafaktisk 
historieskrivning. Jag skall strax återkomma till frågan om hur ett antagande 
om ett alternativ händelseförlopp bör utformas. 
 
Som nämndes avslutningsvis i förra kapitlet måste aktörerna analyseras nog-
grannare än vad som skett i de båda tidigare kapitlen. Där har det handlat om 
att visa att trögheten varit strukturell och inte huvudsakligen kunnat förklaras 
med aktörers agerande. En rimlig hypotes kan emellertid vara att skillnaden 
mellan de båda – strukturellt betingade – trögheterna kan förklaras med aktö-
rers påverkan.  
 
Huvudaktören i denna avhandling är riksdagen. För att förstå de beslut som 
riksdagen fattat och inte fattat måste även andra aktörer analyseras. Regeringen 
har – efter parlamentarismens genombrott – en särskilt viktig roll inför riks-
dagsbeslut. Det handlar, i de båda fall som nu skall jämföras, både om vilka 
ambitioner som företrädare för ansvarig regering haft och hur dessa förverkli-
gats. Den analysen bör också beakta i vad mån man sökt samverkan över par-
tigränserna och i vilken utsträckning sådan samverkan eller brist på samverkan 
förklarar de olika trögheterna under beslutsprocessen. Även andra aktörer skall 
analyseras. En förklaring skulle nämligen kunna vara att fördröjningsagenter 
påverkat beslutsprocessen mera inom bostadspolitiken än inom pensionsom-
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rådet. En annan förklaring skulle kunna vara att det inte funnits lika drivande 
förändringsagenter inom bostads- som inom pensionsområdet.  
 
I det föregående har flera gånger framhållits att systemskiften sker när den 
rådande ordningen inte längre anses acceptabel. Ett särskiljande drag vid de 
båda beslutsprocesserna kan därför ha varit olika problembilder. Kan det ha 
varit så att problembilden under beslutsprocessen fram till det bostadspolitiska 
beslutet inte var lika tydlig som inför pensionsbeslutet och därmed inte utgjor-
de samma förändringskraft? 
 
Tidigare nämndes att skillnader mellan de båda beslutsprocesserna vid seklets 
början möjligen kunde förklaras av områdenas olika karaktär och krisers på-
verkan. Även vid denna jämförelse, inriktad mot seklets slut, måste dessa fak-
torer analyseras.   
 
I detta kapitel skall de nämnda frågorna besvaras. Det inleds med att förutsätt-
ningarna för jämförelsen preciseras. Den valda frågan är varför trögheten blev 
större inom bostadspolitiken. Inledningsvis måste därför anges hur ett beslut 
och en beslutsprocess skulle ha gestaltats inom bostadsområdet för att över-
ensstämma med handlingsmönstret inom pensionsområdet? Därefter är det 
naturligt att jämföra ambitionerna hos de regeringar och deras företrädare som 
var ansvariga för utvecklingen och i vad mån dessa sökte samverkan med par-
tier utanför regeringen. I det sammanhanget är det också naturligt att jämföra 
de förändringsagenter som funnits vid de båda beslutsprocesserna. De kan 
nämligen förväntas ha verkat nära den ansvariga regeringen. Därefter jämförs 
problembilden och krisförhållandena i avsikt att utröna om sådana förhållan-
den kan förklara den större trögheten inom bostadsområdet. Områdenas skil-
da karaktärer och de samhällsekonomiska förutsättningarna jämförs sedan. 
Den sista jämförelsepunkten – före den sammanfattande bedömningen – avser 
frågan om intresseorganisationernas roll.  
 
En alternativ beslutsprocess inom bostadspolitiken 
När är det rimligt att förutsätta att ett beslut om förändrad bostadspolitik skul-
le ha fattats om man inom det området följt samma mönster som inom pen-
sionsområdet? Inom det senare området kan man säga att beslut fattades vid 
andra försöket. Först tillsattes Pensionsberedningen, vilket inte ledde till be-
slut, men efter det att Pensionsarbetsgruppen tillsatts och lämnat förslag följde 
ett beslut. Inom bostadsområdet kan man på samma sätt se tiden 1978 till 
1982 som första försöket. Budgetåret 1977/78 uttalades en tydlig ambition att 
begränsa subventionsutvecklingen, vilket inte lyckades, något som dåvarande 
regeringen konstaterade våren 1982. På hösten samma år uttalade en ny reger-
ing ambitionen att stödet till de boende inte kunde tillåtas öka realt sett och att 
det borde ske en omläggning av politiken. Det kan sägas vara andra försöket 
och frågan blir varför man inte lyckades den gången.  
 
Med den angivna utgångspunkten borde riksdagen under första hälften av 
1980-talet ha fattat ett beslut som skulle ha begränsat den reala utgiftsutveck-

 219



lingen och ändrat politikens inriktning. Det är nämligen inte rimligt att förut-
sätta att 1992 års beslut, som ju innebar att subventionerna i princip avveckla-
des, skulle ha fattats tio år tidigare. Utan det borde ha fattats ett beslut vid mit-
ten av 1980-talet som var i samklang med de ambitioner som då uttalades, det 
vill säga att bryta den reala utgiftsökningen och gå från bostadsbyggnadspolitik 
till bostadsförsörjningspolitik.633  
 
För den fortsatta analysen behöver inte den exakta innebörden av en sådan 
ambition anges. Den kan emellertid i sina huvuddrag tolkas så att den årliga 
utgiftsnivån för subventioner skulle ha låsts på en nivå kring 10 miljarder kr.634 
Uttrycket bostadsförsörjningspolitik skulle ha inneburit ökade satsningar på 
beståndet av bostäder på bekostnad av subventioneringen av nyproduktion.  
 
Den uttalade ambitionen, och min tolkning av dess innebörd, skulle, om den 
verkligen hade förverkligats, ha inneburit att utgiftsexplosionen från och med 
år 1989 hade undvikits. Det radikala beslutet år 1992 hade då knappast blivit 
aktuellt, eftersom det drevs fram av en stigande utgiftsnivå för subventioner på 
väg att passera 30 miljarder. Med den omläggning av politiken som mitt anta-
gande förutsätter skulle den nivån aldrig ha överstigit 10 miljarder. Det hade 
ändrat förutsättningarna för 1990-talets bostadspolitik. 635

 
Den fråga som skall besvaras i detta kapitel är således följande. Varför fattade 
riksdagen inte ett beslut om ny bostadspolitik vid mitten av 1980-talet, vilken 
skulle ha inneburit att man begränsat den fortsatta subventionsökningen och i 
större utsträckning styrt de statliga insatserna mot beståndet av bostäder? Sva-
ret på den frågan skall sättas i relation till beslutsprocessen inom pensionsom-
rådet.   
 

                                              
633 Referenser finns i kap 5 
634År 1982 uppgick räntesubventionerna till knappt 9 miljarder kr för att år 1985 uppgå till knappt 11 
miljarder.  Ett intressant sammanträffande är att under intervju med Jan Danneman och Pär Swanberg 
2003-12-05 nämnde de att man inom hyresgäströrelsen resonerade om en lösning på subventionsut-
vecklingen av innebörden att man skulle sätta en gräns för hur mycket bostadsstödet skulle få kosta. 
De nämner en gränsnivå på 10 miljarder, vilket tyder på att det nämnda resonemanget fördes i mitten 
av 1980-talet.  
Om vi använder samma uppgifter som i kap 5 och sätter utgifterna för räntebidragen, skattesubven-
tionerna och bostadsbidragen samt statsutgifterna till 100 år 1982, eftersom ambitionen uttalades det 
året, så visar det sig att skattesubventioner och bostadsbidrag utvecklas ungefär i samma takt som 
statsutgifterna fram till och med 1988. Statsutgifterna det året har stigit till 139, medan bostadsbidra-
gen och skattesubventionerna ligger på 132 respektive 130. Räntesubventionerna hade redan år 1986 
ökat klart snabbare än statsutgifterna (162 mot statsutgifternas jämförelsesiffra 133). Subventionsut-
vecklingen stagnerar sedan något under åren 1987 och 1988 för att sedan öka med nästan 50% till 
1989 och det är inledningen till den explosion som sedan följer. Å 1993 har subventionerna nästan 
fyrdubblats i förhållande till år 1982, medan statsutgifterna ”enbart” fördubblats.    
635 Turner – Whitehead (2002), s. 216 framhåller att erfarenheten i Sverige och Storbritannien är att 
neddragningar inom bostadspolitiken har skett av statsfinansiella skäl och inte med hänsyn till bo-
stadssektorns behov. De anger därför uppgifter för en framtida bostadspolitik. Det handlar om kvali-
teten i beståndet, stöd till unga hushåll och låginkomsttagare, främja rörlighet osv. En reflektion blir 
att om den ominriktning av politiken de föreslår hade genomförts tjugo år tidigare så hade den rent 
statsfinansiella neddragningen de talar om fått ett annat utförande och möjligen hade det också funnits 
resurser för sådana satsningar som de talar om.  
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Ambitionerna och förändringsaktörerna 
Vissa förändringsinitiativ tog inom bostadsområdet i mitten av 1980-talet. En 
begränsad omorientering skedde med ROT-projektet, men det programmet 
medförde inte att den uttalade ambitionen förverkligades. Det tillsattes vidare 
en utredning – Bostadspolitiska kommittén – som hade till uppgift att lämna 
förslag om hur bostadspolitiken skulle ändras just i den riktning som den här 
analysen utgår ifrån. Någon ändring av politiken skedde emellertid inte efter 
det att utredningen lämnat sitt förslag. Utredningen bekräftade den problem-
bild som regeringen beskrivit. Mot bakgrund härav föreslog utredningen be-
gränsning av de generella subventionerna och höjda bostadsbidrag.636

 
Varför ledde inte dessa ansatser till att uttalade ambitioner förverkligades? Sva-
ret är att den ansvariga departementsledningen inte hade några verkliga ambi-
tioner att ändra politiken i det här aktuella avseendet. Dåvarande bostadsmi-
nistern – Hans Gustafsson – var inte intresserad av att sänka subventionerna. 
Det framgår av intervjun med hans dåvarande statssekreterare och flera andra 
aktörer vid denna tid. Resonemanget var uppenbarligen att om man bröt sub-
ventionsutvecklingen med minskande bostadsproduktion som följd så skulle 
hyrorna stiga mer än prisutvecklingen och det ville Hans Gustafsson inte. Att 
utredningen över huvud taget tillsattes berodde på ett löfte i valrörelsen. Både 
statsråd och statsekreterare betraktade utredningen som en störning och be-
klagade närmast dem som behövde hålla på med den.  
 
Dåvarande statssekreteraren – Bengt Owe Birgerson – erinrar sig en episod då 
han med Hans Gustafsson tog upp frågan om inte bostadsproduktionen var 
för hög. Det skedde med utgångspunkt i en skrift i ämnet som publicerats. 
Bostadsministern var dock kategoriskt avvisande till att sänka ambitionerna 
beträffande produktion. Även andra intervjupersoner bekräftar den passivitet 
som i det här avseendet präglade politiken. Den skrift som Birgerson nämnde 
är Sanne (1986) och dess genomgående tema är verkligen att bostadsproduk-
tionen var alltför hög och att en radikal omläggning av politiken var motive-
rad.637  

                                              
636 Utredningen och dess direktiv refereras utförligare med källhänvisning i kapitel 5. 
637 Intervju Bengt Owe Birgersson 2003-12-03. Det finns ingen anledning att betvivla Birgersons 
utsagor. Den stämmer med det faktiska handlandet och uppgifter från andra intervjupersoner.  
Sune Jussil 2003-11-20, skrev enligt egen uppgift, vilket Birgersson bekräftar, direktiven till utredning-
en. Jussil bekräftar att försöket till omläggning av politiken inte var kraftfullt. Esbjörn Olsson (VD för 
SABO) 2003-11-19 konstaterar att man inte på allvar försökte omorientera politiken. Han menar 
vidare att om det inte finns ett drivande statsråd så blir det inget med utredningar av de slag som 
bostadspolitiska kommittén utgjorde. Nils Yngvesson 2003-11-14 framhåller att alla såg att subven-
tionsutvecklingen inte skulle klaras, men åtgärder för att bryta utvecklingen hade krävt en handlings-
kraftig minister. Hans Gustafsson var inte drivande i det avseendet.  
Gun Britt Mårtensson 2003-10-29 har uppfattningen att många som var verksamma inom bostadsom-
rådet i mitten på 1980-talet ”… var medvetna om att vi hade ett subventionssystem som var kost-
nadsdrivande och som skulle driva oss i avgrunden…”. 
Det framgår också vid intervjuer att bostadspolitiska kommittén inte sågs som en förändringskraft. 
Intervjupersoner har svagt minne av utredningen. Knappast någon kommer ihåg vem som ledde den. 
Hans Rode (ledamot i utredningen) 2003-11-24 kan inte erinra sig att det fanns ett tryck på kommittén 
att åstadkomma omprövningar av bostadspolitiken.  
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Inom pensionsområdet skedde samverkan över blockgränsen för att förändra 
den rådande ordningen. Någon sådan ambition fanns inte inom bostadsområ-
det av uppenbara skäl. Det hade förutsatt en förändringsvilja, såvida man inte 
skulle samverka om att inte göra något. Om den socialdemokratiska regeringen 
verkligen önskat förändring kunde man ha återupptagit en tradition från år 
1974 då en bredare samverkan kom till stånd. Georg Danell framhåller vid 
intervjun att det växte fram en borgerlig bostadspolitik under 1980-talet, men 
man talade knappast med varandra över blockgränserna.638

 
Tidigare har redogjorts för vilken avgörande roll som förändringsagenterna 
spelade inom pensionsområdet. Fanns inga sådana inom bostadsområdet? Jo, i 
någon utsträckning fanns naturligtvis sådana, men de var färre och hade inte 
en position som räckte för att åstadkomma någon förändring.  
 
Ett kuriosum, som nämndes i inledningskapitlet, är att Jan Bröms, som gav 
inspiration till det nya pensionssystemet, skrev ett särskilt yttrande i anslutning 
till Bostadspolitiska kommitténs betänkande, där han förespråkade en omlägg-
ning av politiken. Enligt Bröms var skälen inte bara statsfinansiella utan också 
det förhållandet att nyproduktion under 1980-talet behövde ske selektivt och 
ha en stark marknadsmässig attraktivitet, vilket inte det befintliga finansierings-
systemet erbjöd. Bröms analyserade bostadsefterfrågan och förordade en ökad 
rörlighet på bostadsmarknaden. Det var därför nödvändigt att öka incitamen-
ten att utveckla det befintliga beståndet. Bröms skissade emellertid inte på 
samma sätt som inom pensionsområdet hur en ny institutionell struktur skulle 
kunna utformas.  
 
Olika scenarios för alternativ statlig bostadspolitik fanns i den tidigare nämnda 
skriften av Sanne. Vidare fanns konkreta förslag till förändrad institutionell 
struktur i exempelvis remissvar från riksbanken.639 Det saknades således inte 
tankar om behovet av förändring, vilken riktning sådan skulle ta och hur den 
skulle kunna utformas. Dessa tankar nådde uppenbarligen fram till beslutsfat-
tarna, men de ledde inte till någon fundamentalt ändrad politik. Varför?  
 
Huvudskälet har redan angetts och det är att den ansvarige ministern inte var 
intresserad av någon förändring i de här avseendena. Vid förändringen inom 
pensionsområdet spelade stödet från Ingvar Carlsson stor roll. Han var stats-
minister när regeringen år 1986 föreslog riksdagen att inte ändra bostadspoliti-
ken. Var han också passiv och i så fall varför? Hans egen beskrivning är att 
han inte prioriterade bostadspolitiken eftersom han drog sig för att gå in på 
områden där han själv varit minister. Härtill kom att bostadsområdet sköttes 

                                              
638 Georg Danell 2003-04.  Samverkan kring 1974 års beslut berördes i kapitel 5. 
639Bröms yttrande finns i SOU 1984:36, s. 454-460. Av utredningens arkivmaterial (Riksarkivet YK 
3755) framgår att Bröms yttrande var något utförligare i original, men av utrymmesskäl var han tvung-
en att stryka ned. Det principiella innehållet i yttrandet ändrades emellertid inte. Se vidare Sanne 
(1986), kap. 4. samt regeringens arkiv- och dokumentationscentral Dnr.: B 306/86, Riksbankens ytt-
rande s. 7, där skissas förslag till inriktning av nya stödregler.    
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av en senior minister.640 Som Ingvar Carlsson antydde under intervjun finns 
det ett begränsad antal frågor som en statsminister av eget intresse kan engage-
ra sig i. Statsministerns personliga engagemang förutsätter ofta att frågor 
kommer upp på regeringens bord. En sådan här fråga skulle finansdeparte-
mentet ha kunnat föra upp. Det departementet verkar inte ha drivit frågan om 
förändring med sådan kraft att den kom upp för statsministerns avgörande.641  
 
Huvudskälet till den större trögheten inom bostadsområdet skulle således vara 
en fråga om vilja och personer. Hans Gustafsson ville inte förändra medan 
Ingela Thalén som socialminister och hennes statssekreterare Anna Hedborg, 
som sedan blev socialförsäkringsminister, ville förändra och drev, tillsammans 
med andra, fram förändring. Om man gör tankeexperimentet att låta dessa 
byta plats, hade då utvecklingen blivit den motsatta? Om Hans Gustafsson 
hade varit socialförsäkringsminister och Ingela Thalén bostadsminister och 
biträtts av Anna Hedborg under de aktuella tidsperioderna, hade jag då analy-
serat det omvända problemet, det vill säga relativt snabb förändring inom bo-
stadsområdet och trögt förlopp inom pensionsområdet? Det är inte självklart. 
Det sammanhänger med flera faktorer. Jag går nu över till att analysera en av 
dem – de olika problembilderna.  
 
Problembilderna  
Inom pensionsområdet kunde problembilden göras mycket tydlig. Under vissa 
antaganden om tillväxt och demografisk utveckling kunde man räkna fram 
vilka orealistiska avgifter som behövdes. De som var tveksamma till förändring 
kunde övertygas genom att exempelvis visa när de fonder som fanns inom 
ATP-systemet skulle kunna vara tömda.  
 
Inom bostadsområdet tecknades ingen lika tydlig problembild. Problemen 
inom det området beskrevs i termer av den historiska subventionsutvecklingen 
och kritik avseende effekterna av den förda politiken. Det fanns uppenbarligen 
en skillnad beträffande hur problembilden tecknades. Frågan är om den beror 
på att problemen i grunden var helt olika eller om olikheten beror på att man 
inom bostadsområdet undvek att teckna en distinkt problembild, eftersom det 
saknades verklig vilja att åtgärda den.  
 
I efterhand vet vi att problemet inom bostadsområdet var ganska likartat det 
som bedömdes kunna uppstå inom pensionsområdet. Båda systemen riskerade 
att bryta samman när vissa – ur systemens synpunkt – ogynnsamma omstän-
digheter inträdde. Borde man ha insett det även inom bostadsområdet? Ja, 
varför inte? Vad hade hindrat att man gjort liknande prognoser inom bostads-
områden som man upprättade inom pensionsområdet? Med vissa antaganden 

                                              
640 Intervju Ingvar Carlsson 2003-12-10. 
641 Den ansvarige på finansdepartementets budgetavdelning (Jan Landahl 2003-11-27) har liksom 
andra intervjupersoner svagt minne av bostadskommittén. Det var dess förslag regeringen tog ställ-
ning till när man fattade 1986 års icke-beslut. Landahls bristande minne talar för att det aldrig var 
någon djupgående konflikt mellan de båda departementen. En sådan konflikt och det bakomliggande 
utredningsförslaget skulle han ha kommit ihåg. 
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om ränte- och prisutvecklingen samt förväntad bostadsproduktion skulle man 
ha kunna visat att det fanns en betydande sannolikhet för den utveckling som 
sedan skedde.  
 
En utgångspunkt för en prognos inom bostadsområdet kunde ha varit en 
framskrivning av dels kostnadsutvecklingen, som visade en jämn trend uppåt 
från 1974, dels en ökad produktion. Härutöver skulle naturligtvis ha krävts 
antaganden om inflationsutvecklingen och omfattningen av bostadsbyggandet. 
Realistiska uppgifter om dessa prognosfaktorer var tillgängliga.642 Med stöd av 
en sådan prognos borde man kvantitativ ha kunnat illustrera möjligheten av en 
kommande utgiftsexplosion av det slaget som inleddes år 1989. Det finns där-
för goda skäl att se problembilden i relation till viljan att göra något. En stark 
förändringsvilja hade säkert medfört mera distinkta problembilder.  
 
Prognoser med dessa utgångspunkter skulle naturligtvis ha ifrågasatts, på 
samma sätt som prognoserna inom pensionsområdet ifrågasattes. Invändning-
arna hade fått särskild styrka på grund av att prognoserna skulle ha utgjort 
grund för inskränkning av subventionerna. Sådant ifrågasättande kunde emel-
lertid ha bemötts med argumentet att om inte utvecklingen skulle bli den befa-
rade skulle ingen begränsning av stödet aktualiseras. På samma sätt som om-
läggning av pensionspolitiken inte nödvändigtviss leder till sämre pensions-
förmåner.  
 
Det kan emellertid ha funnits strukturella skäl till att långsiktiga prognoser 
enbart gjordes inom pensionsområdet. Det fanns en tradition att upprätta så-
dana avseende pensioner. Det kan iakttas i beslutsprocessen vid seklets början. 
Då gjordes trettioåriga utgiftsprognoser. Det är vidare möjligt att med relativt 
stor säkerhet göra långsiktiga demografiska prognoser och den möjligheten 
utnyttjas inom all livförsäkringsverksamhet. Inom pensionsområdet var det 
naturligt för Riksförsäkringsverket och sedan Pensionsberedningen att göra 
långsiktiga framtidsbedömningar. Några sådana bedömningar gjordes inte av 
bostadskommittén och det upplevdes säkert inte heller som självklart att göra 
dem.  
 
Den sammanfattande bedömningen blir att skillnaden mellan de olika pro-
blembilderna endast till någon liten del kan förklara den större trögheten inom 
bostadsområdet. Problemen var ganska likartade och det borde man ha insett 
om man verkligen hade velat förändra. De skilda problembilderna bör därför 
                                              
642Som nämndes i kapitel 4 användes i samband med 1992 års beslut en slående bild som visar en 
fördubbling av produktionskostnaderna i fasta priser sedan år 1974. Det handlade om en relativt linjär 
utveckling. Se BoU 1991/92:23, s. 100. De från år 1988 stigande räntorna nådde faktiskt inte särskilt 
mycket högre nivå år 1991 än den som gällt under åren 1983-1985. (BoU 1991/92:23, s. 101). En 
ränteprognos i mitten av 1980-talet skulle således ha kunnat utgå från oförändrad ränta samt ett par 
alternativ med någon procentenhet upp eller ned. I socialdemokraternas bostadspolitiska program från 
1979, Den sociala bostadspolitiken, s. 42 förordas en produktion på 70-75 000 lägenheter. Det var också 
den storleksordningen som förordades i samband med 1974 års beslut. Se prop. 1974:150, s. 361. När 
man nästa decennium överraskades av uppgången i bostadsbyggandet kom man inte ens upp till den 
nivån.  
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knytas till de skilda ambitionerna att förändra. Det fanns dock traditioner som, 
vid sidan av förändringsviljan, i någon mån kan förklara varför de båda pro-
blembilderna utformades på olika sätt.  
 
Förändringsprocessen och krismedvetandet 
Pensionsbeslutet år 1994 förbereddes åren 1991-1994. Det var år av kriser. 
Sverige upplevde den djupaste finansiella krisen sedan mellankrigstiden.643 Så-
dana förhållanden präglade inte 1980-talets mitt, då ett beslut inom bostads-
området borde ha fattats. Visserligen fanns tydliga krisfenomen i början av 
1980-talet, men det skäl som främst anfördes år 1986 för att inte lägga om 
politiken var de ändrade samhällsekonomiska förutsättningar. Statsfinanserna 
var i bättre skick, räntorna var på väg ned.  
 
Det bör emellertid framhållas att krisen under åren 1991 till 1994 inte hade 
något med 1994 års beslut att göra. Beslutet avsåg ett system som skulle träda i 
kraft flera år senare och gradvis implementeras. Krisens betydelse var indirekt. 
För att komma ur den kris som då rådde fick man vara beredd på stora för-
ändringar. Den attityden skapade jordmån även för förändringar som inte hade 
med den aktuella krisen att göra.644  
 
En del av skillnaden i tröghet mellan de båda områdena kan därför förklaras 
med de olika krisförhållandena. Viljan till förändring inom pensionsområdet 
bars fram av en påtaglig och djup kris. De förändringsambitioner som kom till 
uttryck inom bostadsområdet hade i betydligt mindre grad sådant stöd. Förhål-
landet kan uttryckas på följande sätt. Om den statsfinansiella kris som fanns 
vid 1980-talets inledning hade förvärrats så hade säkert pressen ökat på bo-
stadsministern och därmed viljan hos regeringen att ändra bostadspolitiken i 
önskvärd riktning.  
 
Politik och samhällsekonomi – områdenas skilda 
karaktär 
Ett offentligt pensionssystem är ett finansiellt/administrativt system. Det av-
gör framtida pensionärers förmånsnivåer. Det får långsiktig effekt på den reala 
ekonomin, avseende sparande och därmed också investeringar, beroende på 
hur det utformas. Ett pensionssystem kan också binda upp den offentliga eko-
nomin genom de åtaganden som görs gentemot pensionärer och blivande pen-
sionärer.  
 
Med de generösa övergångsregler som var aktuella och med den uttalade ambi-
tionen att det nya systemet skulle ha samma omfattning (betydelsen härav dis-
kuterades i förra kapitlet) så upplevde rimligtvis inte löntagare, företrädare för 
blivande pensionärer eller andra aktörer inom ekonomin att det nya pensions-

                                              
643 Schön (2000), s. 506.  
644 Anna Hedborg 2003-12-17 menar att gruppen hade viss hjälp av de krisstämningar som rådde åren 
1991-94. 
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systemet skulle kunna ha någon påtaglig negativ effekt på framtida förmåner, 
samhällsekonomi, sysselsättning och liknande förhållanden. Som tidigare 
framhölls så påverkades vid principbeslutet år 1994 endast 40-åringar och yng-
re fullt ut av förändringen.  
 
En observation är dock att institutioner som allmänt värnade om flexibiliteten 
i ekonomin var bekymrade över att 18,5 % av löneutgifterna låstes in i ett of-
fentligt pensionssystem. Den oron delades också av finansdepartementet. Det 
finns dock inget som talar för att den oron eller andra sådana förhållanden 
försenade beslutsprocessen före 1994 års beslut, en fördröjning av sådana skäl 
kan möjligtvis ha skett därefter.645  
 
Slutsatsen blir därför att förändringen inom pensionsområdet kunde beslutas 
år 1994 utan alltför tyngande oro för dess effekter på samhällekonomi och 
levnadsbetingelser. Inom bostadssektorn förhöll det sig annorlunda.  
 
Den ständigt pågående bostadsproduktionen och det lokala välfärdsbygget 
skulle direkt påverkas av en omorientering av bostadssubventionerna. I sin 
sammanfattning av det så kallade ”gräv-där-du står-projektet”, som syftade till 
att belysa det lokala välfärdssamhällets historia fram till början av 1980-talet, 
konstaterar ekonomhistorikern Bo Gustafsson att bostadsbyggandet var mo-
torn i den kommunala utvecklingen och i kommunernas fysiska förändring. I 
många kommuner var de tyngsta kommunalpolitikerna engagerade i bostads-
frågorna.646 Ser man frågan ur rent socialdemokratisk synpunkt – det handlar ju 
i detta fall om den socialdemokratiska regeringstiden – så var bostadsfrågorna 
ständigt levande i arbetarekommunerna, medan ATP var något som sköttes av 
försäkringskassan och den skötseln hade föga med politik att göra. Intervju-
personer understryker i sådana termerna bostädernas centrala roll för det 
kommunala samhällsbyggandet.647

 

                                              
645 Flera remissinstanser förde fram invändningar som riktas mot det som kallades oförändrad omfatt-
ning och roll hos det nya systemet. Se Ds 1994:82, s. 28 ff. Finansdepartementet upplevde att avgifts-
stabiliteten på nivån 18,5 % i det nya pensionssystemet i alltför hög grad band upp den offentliga 
ekonomin. Intervju Ingemar Hansson 2004-01-20. Anna Hedborg 2003-12-17 uppfattar finansdepar-
tementets inställning på samma sätt. Hon menar också att finansdepartementets inställning försenade 
processen två år. Den påstådda förseningen skulle dock ha inträffat efter 1994 års beslut. Om den 
utdragna beredningsprocessen mellan finansdepartementet och socialdepartemen-
tet/genomförandegruppen, som enligt flera intervjupersoner ägde rum efter år 1994, skall betecknas 
som försening eller en normal beredning faller utanför ramen för denna avhandling. Finansdeparte-
mentets roll behandlas mer utförligt i Marier (2001), s. 113 där framgår bland annat att deras påverkan 
främst dateras till efter principbeslutet år 1994. 
646 Gustafsson (1988), s. 157.  
I anslutning till redovisningen av några fallstudier avseende kommunalpolitiskt handlingsutrymme 
konstaterar Tropp (1999), s. 231 att bostadsfrågan kom att ockupera allt mer av de lokala politikernas 
kraft och tid.  
647 Ralf Hultberg 2003-10-22 pekar på att bostadsfrågor var kontinuerligt levande frågor inom partiet. 
Gun Britt Mårtensson 2003-10-29 påpekar att som kommunalpolitiker levde hon ständigt med bo-
stadsfrågorna som en del av samhällsplaneringen. Nils Yngvesson 2003-11-14 beskriver vilken fight 
som ATP-striden var på 1950-talet. Sedan drog rörelsen en suck, nu satt grundstenen. Fackliga och 
politiska möten handlade om var och när man skulle bygga nytt, inte om pensionsfrågor.  
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Bostadsbyggandet var inte bara viktigt för den lokala politiken utan ansågs 
också viktigt för den samhällsekonomiska utvecklingen i allmänhet och syssel-
sättningen i synnerhet. Frågan fick en särskild relief i valrörelsen 1982.  Olof 
Palme använde då flera gånger Ludvig Svenssons gardinfabrik i Skene i Väs-
tergötland som exempel på en industri som skulle få bättre sysselsättning om 
bostadsbyggandet ökade. Vid 1981 års kongress oroade sig partistyrelsen för 
hotet om drastisk nedrustning av stora delar av byggsektorn. Den befarade 
utvecklingen skulle kunna medföra mycket allvarliga problem, inte minst när 
det gällde sysselsättningen inom byggmaterial- och byggnadsindustrin. Bo-
stadspolitik handlade dock självfallet inte bara om sysselsättning utan i samma 
program beskrevs också de stora sociala problemen som fanns i befintlig be-
byggelse.648  
 
Det var problem i det befintliga bostadsbeståndet och önskan om ökad syssel-
sättning som drev fram ROT-programmet. På kongressen år 1984 framhöll 
Hans Gustafsson byggsektorns betydelse för sysselsättningen. Han nämnde 
bland annat att 800 000 anställda var direkt eller indirekt berörda. Han talade 
också om för kongressen att investeringarna i bostadssektorn var lika stora 
1983 som rekordåret 1970, fast nu var en mycket större andel ROT-
verksamhet.  
 
Även i övrigt dominerade byggfrågorna bostadsministerns föredragning på 
den kongressen. Bland annat talade han om arbetet i regeringens så kallade 
byggrupp. Den tillsattes i anslutning till regimskifte år 1982 och bestod av ar-
betsmarknads-, industri-, finans- och bostadsministrarna. Gruppens bedöm-
ning, som bostadsministern redogjorde för, var att ”… vi fram till 1990 bör 
kunna sysselsätta vår byggarbetarkår och vår byggindustri…”649 Även intervju-
erna bekräftar den betydelse som bostadspolitiken ansågs ha för samhällseko-
nomin och sysselsättningen.650  
 
Av ovanstående kan ett par slutsatser dras. Den ena är att en omprövning av 
bostadspolitiken i mitten av 1980-talet hade mött ett betydande motstånd från 
dem som företrädde sysselsättnings-/byggintressen och den lokala politiken. 
Det betyder inte att det skulle ha varit omöjligt att ändra bostadspolitiken. 
Men man hade behövt ta hänsyn till de intressena.  
 
ROT-programmet innebar en viss omorientering av politiken. Programmets 
mål nåddes emellertid inte och i slutet av 1980-talet bromsades ombyggnads-

                                              
648 Socialdemokratiska partikongressen 1981. Partistyrelsens utlåtande (8). Bostäder, s. 75-77.  
649 Socialdemokratiska partikongressen 1984. Protokoll A, lördagen den 15 september, s. 164 och s. 
167 där citatet finns.  
650 Gun Britt Mårtensson 2003-10-29 talar om den keynesianska andan som rådde, det vill säga bo-
stadsbyggandets betydelse för hela den ekonomiska utvecklingen. Jan Landahl 2003-11-27 bekräftar 
att de arbetsmarknadspolitiska skälen var viktiga även för finansministern. Sune Jussil 2003-11-20 
återkommer genomgående i intervjun till byggintressets avgörande roll för bostadspolitikens utform-
ning. 
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verksamheten upp.651 Det viktiga i detta sammanhang är att programmet inte 
nådde sådan framgång att det bröt inriktningen mot nyproduktion.  
 
Om man verkligen långsiktigt skulle ha styrt över mot åtgärder i beståndet 
hade man behövt begränsa incitamenten till nyproduktion (och öka incitamen-
ten för åtgärder i beståndet). Om man dessutom skulle ha begränsat subven-
tionsutvecklingen så hade byggherrarna behövt ta större ansvar för konse-
kvenserna av ränte- och prisutvecklingen. Dessa åtgärder hade med nödvän-
dighet inneburit att den gällande institutionella strukturen, som avskärmade 
bostadsbyggandet från ränte- och prisstegringar i den övriga ekonomin, hade 
behövt ändras i principiellt avseende. Den principiella förändringen hade inte 
passerat oförmärkt även om dess praktiska konsekvenser inledningsvis hade 
varit begränsade.   
 
Den förändringsagent som i mitten av 1980-talet hade försökt få bostadspoli-
tiken omlagd i den antydda riktningen hade behövt utforma ett paket som tog 
hänsyn till sysselsättning och byggintressen. De intressena kunde man bortse 
från år 1992 med den problembild som då fanns, men på 1980-talet hade det 
inte varit möjligt. Det fanns emellertid de som menade att arbete med bestån-
det skulle ha skapat mer sysselsättning inom byggsektorn än nybyggnation.652  
 
Jag kan inte, kommen så här långt i analysen, finna att ett sådant beslut skulle 
ha varit svårare att fatta än 1994 års pensionsbeslut. Även det principbeslutet 
krävde att hänsyn togs till olika intressen. Livsinkomstprincipen ledde inte bara 
till åtgärder som beslutfattarna fann naturliga utan medförde också att LO 
kunde ställa sig bakom pensionsbeslutet. Inom bostadspolitiken var åtgärder 
mot beståndet inte bara behövliga utan de skulle också ha tillgodosett bygg- 
och sysselsättningsintressena. Det hade emellertid, utöver den prioritering av 
åtgärder mot beståndet som i viss utsträckning skedde, också varit nödvändigt 
att begränsa subventionerna till nyproduktion och till det räckte inte viljan. Jag 
skall emellertid inte dra några slutsatser förrän jag analyserat den fråga jag re-
dan berört, nämligen intresseorganisationernas roll. 
     
Intresseorganisationers roll 
Min förväntan inför den empiriska genomgången var att intressegruppers in-
flytande skulle vara den avgörande förklaringen till den större trögheten inom 
bostadsområdet. Det första tvivlet på att så var fallet uppstod vid genomgång-
en av de stora organisationernas remissvar på den bostadspolitiska kommitténs 
förslag. De föreföll på något sätt inte ta ändringsförslaget på allvar. Det fram-
står efter intervjuerna som en förståelig attityd mot bakgrund av den inställ-

                                              
651 Bengtsson (1996), s. 26.  
652 Sune Jussil 2003-11-20 menar att det var en ny kunskap i början av 1980-talet. Det var ju, som 
tidigare nämnts, de goda sysselsättningseffekterna som var bostadsministern argument på 1984 års 
partikongress. Jussil menar emellertid också att byggintressena var mindre intresserade av ombyggnad. 
De stora entreprenörerna kunde inte säkert räkna med att ta hem jobben inom ROT-programmet. 
HSB kunde säkert räkna med att få bygga nytt om nyproduktion främjades, men kunde inte lika säkert 
räkna med att få göra ombyggnad i befintligt område. 
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ning som fanns hos den ansvarige ministern. Intressegruppers påverkan prö-
vas först när förändringar, som verkligen hotar deras intressen, skall beslutas. 
Den bostadspolitiska kommittén upplevdes inte som ett hot. Intresseorganisa-
tioner hindrade därför inte något beslut om ny bostadspolitik i mitten av 1980-
talet, eftersom något allvarligt försök att ändra politiken inte gjordes.653  
 
Problemet kan emellertid formuleras på ett annat sätt. Skulle ett allvarligt me-
nat försök att ändra bostadspolitiken i mitten av 1980-talet, i den riktning som 
tidigare antytts, ha mött så starkt motstånd att det inte hade varit möjligt att nå 
framgång med sådana ambitioner? Om svaret på den frågan är ja, skulle vi 
kunna ha en förklaring till varför man inte försökte. Ett försök skulle ändå inte 
ha lyckats eller mött ett så stort motstånd att det inte var värt att försöka. 
 
Framgångsrika systemskiften måste ta hänsyn till organiserade intressen. Mitt 
antagande i inledningskapitlet att de inte utgör en avgörande förklaring till 
tröghet betyder inte att de saknar inflytande. Under vägen fram till pensions-
beslutet togs hänsyn till intressegruppers krav. Ett exempel som tidigare 
nämndes rörde den så kallade avgiftsväxlingen, som de fackliga organisatio-
nerna kraftigt motsatte sig. Intresseorganisationerna granskade också föränd-
ringen av pensionssystemet med utgångspunkt i dess betydelse för medlem-
marna. Skulle de vinna eller förlora på systemskiftet? LO:s experter kunde 
sålunda räkna fram att övergång till livsinkomstprincipen skulle gynna flertalet 
av deras medlemmar. Det hade svårligen blivit ett nytt pensionssystem om den 
analysen hade utfallit till nackdel för flertalet medlemmar.654 Vilka reaktioner 
hade kommit från organisationerna inom bostadsområdet om en allvarligt 
menad förändringsprocess hade inletts där i början av 1980-talet?  
 
Många intervjusvar går ut på att organisationerna inom bostadsområdet skulle 
ha motsatt sig förslag till förändringar, men de skulle inte ha kunnat hindra ett 
sådant.655 Sådana efterhandsbedömningar kan naturligtvis inte betraktas som 
sanningar, men de antyder ändå att det skulle ha funnits en öppenhet för för-

                                              
653 Esbjörn Olsson (chef för SABO vi den aktuella tiden) 2003-11-19 framhåller  att SABO inte arbe-
tade för stöd till nyproduktion, eftersom ingen ifrågasatte det stödet.  
654 Tore Lidbom 2003-11-13 berättar hur han tillsammans med utredare på Handels och Kommunal 
räknade fram det nya systemets effekter. Om inte de båda förbunden hade varit så positiva så hade 
LO aldrig kunnat tillstyrka det förslag till förändring som kom 1994. Och om LO inte tillstyrkt hade 
knappast socialdemokraterna ställs sig bakom förslaget enligt Lidboms bedömning.  
655 Gun Britt Mårtensson 2003-10-29 menar att organisationerna säkert skulle ha motsatt sig en ny 
modell för bostadspolitiken, men de skulle sannolikt inte ha kunnat hindra en sådan. Det var mer 
oförmåga som hindrade omorientering. Nils Yngvesson 2003-11-14 framhåller att om regeringen i 
början av 1980-talet hade satt igång ett förändringsarbete mot att inrikta subventionerna tydligare och 
sätta spärrar för subventionsutvecklingen så hade det mötts positivt. Han understryker dock att den 
debatten inte fanns. Esbjörn Olsson 2003-11-23 anser att om en omläggning av bostadspolitiken 
skulle ha fått negativa effekter för nyproduktionsvolymen så hade de stora organisationerna, som stod 
socialdemokraterna nära, protesterar våldsamt. Det är, enligt Olsson, svårt att säga vilken effekt det 
skulle ha haft. Jag nämnde tidigare att man inom hyresgäströrelsen resonerade om någots slags spärr 
mot subventionsutvecklingen, vilket tyder på viss öppenhet för förändring i den riktning som här 
diskuteras.  
Det bör i sammanhanget nämnas att jag vid intervjuerna inte preciserade vilken ny politik det skulle ha 
varit fråga om och vid vilken tidpunkt den skulle ha varit aktuell.   
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ändringar. Låt oss spekulera i frågan om organisationernas reaktioner från två 
utgångspunkter. Den ena är vilka intressen de egentligen slog vakt om. Den 
andra är hur de intressena skulle ha utmanats av en ny politik. 
 
Vid en ytlig betraktelse kan man tycka att de stora organisationerna borde 
främst ha varit intresserade av åtgärder riktade mot beståndet av bostäder eller 
mot stöd till de boende i form av exempelvis bostadsbidrag.  De förvaltade ju 
ett stort bestånd och/eller hade medlemmar i detsamma. Över huvud taget 
kan det framstå som en gåta att alla aktörer visade ett så stort intresse för den 
enda procent som nyproduktionen utgjorde, men ett relativt litet intresse för 
de 99 % som beståndet utgjorde.656 Men vi har sett att organisationerna förfäk-
tade behovet av nyproduktion och visade svalt intresse för exempelvis bo-
stadsbidrag. De senare urholkades ju realt under 1980-talet och ingen organisa-
tion protesterade med sådan kraft att politiken i det avseendet ändrades. De 
skäl som anfördes för att bostadsbidragen inte prioriterades högre var bland 
annat marginaleffekterna av sådana bidrag. Generella åtgärder förordades i 
stället. Subventionerad nyproduktion ansågs exempelvis hjälpa hyresgäströrel-
sen att vid förhandlingarna om hyror pressa ned dessa i hela beståndet.657  
 
Det fanns även andra påtagliga förhållanden som gjorde att produktionsintres-
set dominerade. En ”produktionsapparat” hade byggts upp under miljonpro-
grammet och den behövde reduceras när produktionen föll. Den innebar svåra 
omställningar för organisationerna.658 Fortsatt produktionsfall skulle ha inne-
buret fortsatta problem. Det är därför troligt att oron för förändring var större 
inom bostadsområdet än inom pensionsområdet, eftersom flera viktiga organi-
sationer inom bostadsområdet var aktivt och påtagligt engagerade i den prak-
tiska verksamheten. Man kan tänka sig att LO skulle ha reagerat från delvis 
andra utgångspunkter på ett förslag om systemskifte inom arbetslöshetsförsäk-
ringen. Där är ju de fackliga organisationerna ansvariga för verksamheten. 
Inom pensionsområdet kunde LO anlägga ett mer snävt intresseperspektiv. 
Pensionsreformen påverkade inte direkt fackföreningsrörelsens verksamhet.  
 
Vad var egentligen organisationerna ute efter? Vid intervjun med företrädare 
för hyresgäströrelsen framfördes att de hela tiden levt med en produktionspo-
litik och den inriktningen gjorde det så dramatiskt när man inte längre skulle 
                                              
656 Bostadssektorn brukar benämnas en beståndsmarknad. Det årliga nytillskottet pendlar kring 1 
procent av beståndet. Se Meyerson-Ståhl-Wickman (1990), s. 58. 
657 Vid intervjuerna har genomgående anförts nackdelarna med bostadsbidragens marginaleffekter. 
Bengt Owe Birgersson 2003-12-03 ser dem inte som ett verksamt medel på grund av bland annat 
marginal- och inlåsningseffekter. Ambitionen var istället att säkerställa låg hyror genomgående. Hyres-
gäströrelsen värjde sig mot att betraktas som bidragsmottagare och ville hellre hålla nere hyrorna med 
generella medel enligt Jan Danneman och Pär Swanberg 2003-12-05. Hyresgäströrelsens stöd för 
subvention av nyproduktion och dess oro för högre hyresnivå vid utebliven subvention framgår också 
av remissvaret på SOU 1992:24. Regeringskansliets arkiv och dokumentationscentral Dnr Fi 
1992/1767/F/4. 
658Ett exempel: I sin historia över HSB:s utveckling skriver Lundevall (1996), s. 163 att problemen 
med produktionsfallet efter miljonprogrammet ständigt upptog tankarna hos ledning och styrelse. 
Förbundskontoret behövde reduceras med administrativ och teknisk personal. Överkapacitetsproble-
met skapade vidare förluster i HSB:s industrier och en del fabriker avvecklades.  
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producera.659 Den attityd som det uttalandet speglar utgör nog en ingång till att 
förstå berörda organisationers inställning. Det handlar, som jag diskuterade i 
kapitel 5,  om att organisationers intresse formas inte bara utifrån medlemmars 
egenintresse utan också av den institutionella miljö i vilken de verkar. Om den 
miljön hotas så riskerar organisationerna att tappa fotfästet. Om man principi-
ellt började överge produktionspolitiken, vad skulle då komma i stället? Och 
kärnan i den förda produktionspolitiken var att bostadsbyggandet avskärmades 
från ränte- och prisrörelser.  
 
Under årtionden hade staten sett till att det fanns finansiella förutsättningar för 
bostadsproduktion, inledningsvis genom reglering av kreditmarknaden och 
styrning av kreditströmmarna. Paritetslånesystemet ändrade förutsättningarna 
något genom att återbetalning av räntestödet krävdes, men det systemet änd-
rades till ren subvention när återbetalningskraven blev alltför betungande. Re-
geringen anpassade löpande stödsystemet så att nyproduktion kunde säkerstäl-
las och finansierade till en del sådana anpassningar med höjd ränta i beståndet 
eller hyreshusavgift som sedan blev fastighetsskatt.  
 
En begränsning av det finansiella stödet skulle ha kunnat utformas som något 
slags broms. Mer näraliggande i detta fall skulle nog ha varit investeringsbidrag 
utan knytning till aktuell ränte- och prisnivå. Det skulle ha inneburit en radikal 
kursomläggning, även om stödbeloppet hade varit av ungefärligen samma om-
fattning som räntebidragen. Det skulle sannolikt ha uppfattats som en begyn-
nande nedmontering av det skydd mot omvärldsutvecklingen som fanns. Be-
tydande oro och kraftfulla protester från organisationerna hade blivit resulta-
tet. Dessa skulle ha utformats på temat att bostadsproduktionen skulle bli ut-
lämnad till marknadens svängningar och sysselsättningen skulle bli instabil. 
Man skulle kanske också ha uttalat farhågor för att hela bostadsproduktionen 
genom denna instabilitet skulle blir mera kostsam från ett samhällsekonomiskt 
perspektiv. Detta hade varit skäl som skulle ha gjort djupt intryck på besluts-
fattarna. Förändringsagenterna skulle utan tvekan ha arbetat i motvind.  
 
Om sådana invändningar skulle ha stoppat förändringen eller inte beror troli-
gen på hur förändringsförslaget utformats och vilken problembild som moti-
verat förändringen. För att nå framgång, trots organisationernas invändningar, 
hade förändringsagenter behövt visa att subventionerna skulle bli av ”oföränd-
rad omfattning”, att sysselsättningen inte skulle minska och att en framskriven 
utveckling under vissa förutsättningar kunde medföra sådana problem att det 
gällande stödsystemet skulle kunna bryta samman. Parallellen med pensions-
området blir därmed uppenbar. Den blir än tydligare om man betänker att 
begreppet oförändrad omfattning i det här fallet skulle ha betytt oförändrat 
stöd under de förutsättningar som gällt vid beslutstillfället. Stödet hade inte 
varit oförändrat i den meningen att det hade kunna kompensera för de ränte-, 
pris- och produktionsförhållanden som kom att gälla mot 1980-talets slut.  
 

                                              
659 Jan Dannemann och Pär Swanberg 2003-12-05. 
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Den viktigaste slutsatsen även efter denna genomgång blir den som tidigare 
framhållits. Det var inte intresseorganisationer som förhindrade omläggning av 
bostadspolitiken, eftersom det aldrig gjordes något allvarligt försök till föränd-
ring. En spekulation, om vilket motstånd från organisationerna som skulle ha 
uppstått vid ett eventuellt försök till förändring, pekar på att det sannolikt hade 
funnits betydande motstånd från intresseorganisationerna inom bostadsområ-
det. Det är sannolikt att motståndet från de stora intresseorganisationerna 
skulle ha blivit större än vad det faktiskt var inom pensionsområdet, eftersom 
organisationerna inom bostadsområdet var direkt engagerade i verksamheten. 
Och det är möjligt att ett skäl till den bristande förändringsviljan kan ha varit 
att det befarade motståndet från organisationerna framstod som betydande, 
just genom att en förändring hade hotat den verksamhet som organisationerna 
själva bedrev.  
 
Sammanfattande bedömning och avslutande kom-
mentarer 
Den avgörande skillnaden mellan pensions- och bostadsområdet är att det inte 
fanns någon verklig vilja att systemförändra inom bostadsområdet. Det fanns 
det däremot inom pensionsområdet. Frågan är om denna bristande vilja till 
förändring huvudsakligen kan förklaras med att olika personer var verksamma 
inom de båda områdena.  Svaret måste bli att det i betydande utsträckning 
handlade om just det förhållandet.  
 
I ett par avseenden fanns emellertid olika förutsättningar för systemskifte. Det 
rör främst det förhållandet att det fanns ett mycket begränsat krismedvetande 
vid 1980-talets mitt, medan beslutsprocessen fram till 1994 års beslut omgär-
dades av en av de värsta kriserna under det seklet. Det finns också anledning 
tro att organisationerna inom bostadsområdet skulle ha gjort större motstånd 
mot den tänkta förändringen, eftersom de var direkt engagerade i verksamhe-
ten inom bostadsområdet. De skulle ha anfört skäl mot tänkt förändring som 
skulle ha appellerat till många beslutsfattare, åtminstone inom det socialdemo-
kratiska partiet. Vidare finns det kanske vissa skäl vid sidan av förändringsvil-
jan som förklarar den mera distinkta problembilden inom pensionsområdet. I 
övrigt utmynnar spekulationerna om förändringsmöjligheter i att framgång 
inom bostadsområdet skulle ha berott på hur förändringen hade utformats och 
hur problembilden hade framställts. Det är sådana förhållanden som skickliga 
förändringsagenter kan utforma på ett sätt som leder till framgång. Det förut-
sätter dock att deras insatser efterfrågas, vilket inte var fallet inom bostadsom-
rådet. 
 
Man kan uttrycka slutsatsen på följande sätt. Framgångsrik omläggning av bo-
stadspolitiken i mitten av 1980-talet hade krävt en mycket stark vilja till för-
ändring från den politiska ledningen.  Den viljan hade troligen behövt vara 
starkare än den som faktiskt kom till uttryck inom pensionsområdet. Det är 
emellertid inte möjligt att ge något mer meningsfullt svar på frågan om någon 
annan person än Hans Gustafsson hade lyckats driva fram en systemföränd-
ring.  
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Vem värnade välfärdsstatens värderingar? 
Med denna fokusering på personerna blir en naturlig följdfråga om det fanns 
något speciellt hos personen Hans Gustafssons, som gjorde att han inte blev 
en förändringsagent inom sitt ansvarsområde. Tyvärr är han avliden, varför 
ingen intervju har kunnat göras med honom. Han har efterlämnat ett person-
ligt arkiv på arbetarrörelsen arkiv. Där finns material från 1970-talets början 
och från år 1986. Från det senare året finns flera tal som han hållit. De visar 
upp inte bara en bostadsminister utan också en allmänpolitiker som i talen 
oftast går utanför det egna fackområdet med betydande visionära inslag.660 
Under intervjuerna har flera personer påpekat att han ansågs ha vidare politis-
ka ambitioner. Det berättas till och med att han ville bli partiledare. Som tidi-
gare nämnts talar många om hans passivitet, men det förekommer också upp-
skattande omdömen om honom som en intelligent och duktig politiker.661 Man 
förstår Hans Gustafssons agerande bättre om man utgår ifrån att han var in-
ställd på fortsatt politisk karriär. Om man också beaktar inställningen inom 
hans parti till bostadsbyggande och det förhållandet att varken finansdeparte-
mentet eller någon kris pressade honom till radikal omprövning framstår hans 
passivitet som förståelig.  
 
Var då inte aktörerna inom pensionsområdet angelägna att göra politisk karri-
är? En ledamot i Pensionsarbetsgruppen uppger att det inte varit till någon 
fördel att driva fram ett systemskifte. En annan ledamot menar rentav att det 
varit till nackdel för fortsatt politisk verksamhet. Ingen av de ledande företrä-
darna i arbetsgruppen kan sägas har gjort fortsatt politisk karriär efter det att 
reformen färdigställts. Ingela Thalén ger under intervjun det tankeväckande 
rådet till den partivän som försöker göra motsvarande förändring inom sjuk-
försäkringen att tänka igenom vad han eller hon skall göra sedan.662 Det rådet 
antyder både förklaringen till framgången inom pensionsområdet och nyckeln 
till att förstå framtida förändringsprocesser. Det är måhända ledamöterna i 
Pensionsarbetsgruppen som är unika och avvikande – inte Hans Gustafsson. 
Det vore en dyster slutsats eftersom det förefaller som om en nödvändig för-
utsättning för framgångsrika systemskiften med begränsad tröghet är att det 

                                              
660 I ett tal vid Örebro läns Sparbank 1986-05-30 använde han exempelvis de inledande 10 sidorna för 
att tala om bostadspolitik, men gick sedan över till att tala om allmänna frågor, varvid han inledde den 
delen med ett citat av Birger Norman. Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek: Hans Gustafsson arkivnr.: 
190. 
661 Bengt Owe Birgersson 2003-12-03 betonar att han var politiker och berättar om de spekulationer 
som fanns att Hans Gustafsson ville bli partiledare. Sune Jussil 2003-11-20 menar att Hans Gustafsson 
förstod problemen inom bostadspolitiken och insåg att den behövde läggas om.   
662 Intervju Ingela Thalén 2003-11-12. Hon är inte längre minister och är vid intervju mycket tydlig 
med det förhållandet att det är till nackdel för den egna karriären att driva igenom stora systemföränd-
ringar. Bo Könberg kandiderade men blev inte vald till partiledare efter beslutet år 1994. Han uttryck-
er sig dock försiktigt i intervju 2003-12-08 och menar att det inte varit någon nackdel inom det egna 
partiet att stå bakom reformen, men heller inte några egentliga fördelar. Anna Hedborg blev minister i 
Ingvar Carlsson regering år 1994 för att genomföra 1994 års beslut. Hon lämnade politiken när Göran 
Persson blev statsminister. Margit Gennser är inte längre riksdagsledamot. Åke Petterssons bedöm-
ning är, som tidigare redovisats, att han kanske var den som hade minst problem med det egna partiet. 
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finns drivande förändringsagenter som vågar riskera sin fortsatta politiska kar-
riär.  
    
Två personer kan sägas representera det socialdemokratiska partiet inom bo-
stads- respektive pensionsområdet under den här aktuella tiden. Hans Gustafs-
son är en självklar företrädare för bostadspolitiken, medan Ingela Thalén är en 
nästa lika självklar representant för pensionspolitiken. Båda spelade centrala 
roller på partikongresser. Kongressprotokollen ger ingen uppfattning om vil-
ket mottagande som Hans Gustafssons framträdande under första hälften av 
1980-talet fick. Det blev ingen debatt efter hans anförande. Det finns emeller-
tid skäl att tro att hans vidhållande av den traditionella politiken (ingen föränd-
ring av produktionsstödet) och med lagom inslag av förnyelse (ROT-
programmet) vann partivännernas gillande. Han utmanade inte det bestående 
men ville samtidigt förnya. Ingela Thalén hade en betydligt otacksammare 
uppgift och utsattes för hård kritik.663 Vem av dessa båda företrädare för soci-
aldemokratin värnade de värderingar som ligger bakom välfärdsstaten?  
 
Det är nog inte alltför djärvt att påstå att passiviteten inom bostadspolitiken 
under första hälften av 1980-talet möjliggjorde utgiftsexplosionen några år 
senare. Den negativa erfarenheten gjorde djupt intryck och senare under 1990-
talet var det inte möjligt att återigen börja subventionera bostäder.664 Bostads-
politiken kraschade därför att den inte i tid ställdes om.  
 
Inom pensionsområdet tog emellertid bland andra Ingela Thalén på sig den 
otacksamma uppgiften att driva fram ett systemskifte innan någon krasch in-
träffade. Alltfort finns därför ett statligt obligatoriskt allmänt pensionssystem 
med, som hon själv framhåller, inbyggd omfördelning.  
 
En tänkt deltagare vid socialdemokratiska kongresser under 1980- och 1990-
talen, som var nöjd med Hans Gustafssons insatser och som kritiserade Ingela 
Thalén, borde i efterhand fråga sig vem av dessa båda som slog vakt om väl-
färsstaten.  

                                              
663 Hans Gustafssons framträdande har redan kommenterats. Uppskattning av ROT-programmet 
stöds av intervju med Ralf Hultberg 2003-10-21. För Ingela Thaléns roll se Lundberg (2003), bland 
annat s. 272, där han beskriver Ingela Thaléns otacksamma uppgift.  
664 Tidigare hänvisades till det förhållandet att negativa erfarenheter påverkar lärandet särskilt starkt. 
Det satt sannolikt djupt hos många beslutsfattare att de vill undvika en ny utgiftsexplosion inom bo-
stadspolitiken. Detta har antytts under intervjuerna men aldrig klart utsagts. 
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Kapitel 8: ÖVERGRIPANDE PERSPEKTIV  
Traditionellt har ekonomhistoriker intresserat sig för de långa utvecklingsför-
loppen och riktat uppmärksamhet mot den ”trögflytande materia” som institu-
tionerna utgör.665 Det har också varit mina utgångspunkter. Jag skall i detta 
kapitel tydligare lyfta fram de långsiktiga och övergripande aspekterna och 
anlägga ett makroperspektiv. Då framträder andra ekonomisk-historiska syn-
vinklar än dem som omedelbart följer av de empiriska analyserna av de enskil-
da beslutsprocesserna. Ett sådant makroperspektiv utgör vidare en allmän 
bakgrund till den sammanfattande diskussion, som följer i nästa kapitel. Man 
skulle kunna se detta kapitel som en breddning, medan nästa kapitel innehåller 
en fördjupad jämförande analys av de empiriska kapitlen. I avsikt att skapa 
överblick inför dessa båda avslutande kapitel följer först en mycket kort sam-
manfattning av de fem föregående kapitlen.  
 
Sammanfattning av förändringsprocesserna 
Hypoteserna, som prövats i denna avhandling, är att en institutionell grund-
struktur inom ett välfärdspolitiskt område genererar tankestrukturer och dolda 
handlingsregler. Dessa styr det politiska beslutsfattandet, vilket leder till trög-
het. Den tar sig uttryck i utdragna beslutsprocesser när beslut skall fattas om 
ändrad grundstruktur. Först när tankestrukturerna brutits ned kan den institu-
tionella grundstrukturen ändras. Följande bild illustrerar de studerade besluts-
processerna. 
 
Figur 3: Brytpunkter och beslutsprocesser – en översikt 
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665 Se inledningskapitlet till Magnusson (1997). Det citerade uttrycket finns på s. 14.  
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Pensioner 
Beslutet år 1913 innebar att ett pensionssystem som omfattade alla medborga-
re infördes. Det fanns selektiva inslag i systemet och förmånsnivåerna var 
blygsamma. Riksdagen uttryckte vid flera tillfällen under den 29-åriga besluts-
processen uppfattningen att det fanns sociala problem avseende medborgarnas 
försörjning vid invaliditet och ålderdom, vilka krävde statliga insatser. Den 
dolda handlingsregel som styrde beslutsfattandet och skapade tröghet stipule-
rade emellertid att staten inte skulle ta preciserad ställning till enskilda med-
borgares sociala behov och göra insatser direkt mot dem när det gällde att till-
godose dessa behov.  
 
Processen fram till beslutet år 1913 innefattade bland annat propositioner åren 
1895 och 1898 med förslag till pensionssystem, vilka dock inte godtogs av 
riksdagen. Under denna förändringsprocess beslutades dock om en lag avse-
ende arbetsgivares ersättningsplikt vid olycksfall. Vissa beslut om sjukförsäk-
ring fattades också.  
 
Efter 1913 års beslut följde en omfattande expansion av pensionsförmånerna, 
vilken kulminerade med ATP-beslutet i slutet av 1950-talet. Den expansiva 
utvecklingen bröts med principbeslutet år 1994 om nytt pensionssystem. Det 
innebar att ATP-systemet i grunden förändrades. Förmånerna i det nya syste-
met relaterades med automatik till samhällsekonomisk och demografisk ut-
veckling. Medborgarna fick själva ta en del av de risker som tidigare tagits av 
staten.  
 
Beslutsprocessen inför 1994 år beslut inleddes med att regeringen år 1984 till-
satte en utredning mot bakgrund av att antalet förvärvsarbetande i relation till 
antalet ATP-pensionärer beräknades sjunka på sikt. Vidare uttalades att om en 
stabil tillväxt inte kunde nås så skulle det innebära allvarliga påfrestningar för 
de sociala trygghetssystemen. Trögheten i denna beslutsprocess bestod främst 
i att den år 1984 tillsatta utredningen erkände att betydande problem på sikt 
kunde uppstå, men likväl inte föreslog åtgärder för att lösa dessa problem.  
 
Handlingsregeln, som fördröjde beslut, föreskrev att man inte fick förändra 
ATP-systemet i grundläggande avseenden. I slutet av år 1991 tillsattes emeller-
tid en arbetsgrupp vars arbete resulterade i riksdagsbeslutet år 1994.  
 
Bostadspolitik 
År 1935 fattade riksdagen beslut om stöd till mindre bemedlade barnfamiljers 
bostadsförsörjning. Det handlade om både investeringsstöd och hyressubven-
tion. Dessförinnan hade de bostadspolitiska besluten inte primärt haft sociala 
syften.  
 
Processen fram till detta beslut följde två olika spår, ett ruralt och ett urbant. 
Den rurala – egnahemspolitiken – inleddes i slutet av 1800-talet, medan det 
urbana spåret inleddes först på 1910-talet. Det senare fick näring av krig och 
kris men kan sägas ha upphört genom ett riksdagsbeslut år 1929. Det återupp-
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togs dock under 1930-talskrisen, vävdes då samman med det rurala och ledde 
fram till 1935 års beslut.  
 
Trögheten följde främst av det förhållandet att regering och riksdag tecknade 
en bredare problembild än den riksdagen åtgärdade. Man definierade ett socialt 
problem, men åtgärderna begränsades till att stödja landsbygden och hantera 
akuta kriser inom ekonomin. Den tankestruktur som styrde beslutsfattandet 
var densamma som gällde för pensionsområdet. Staten undvek sålunda att ta 
preciserad ställning till enskilda medborgares bostadsbehov samt att själv en-
gagera sig med åtgärder direkt mot medborgarna. Den handlingsregeln följdes 
både inom egnahems- och krispolitiken.  
 
År 1935 blev problembild och åtgärder samstämmiga. En social bostadspolitik 
inleddes och en expansiv fas vidtog. De tidigare introducerade medlen bibe-
hölls men utvecklingen mot generell låneverksamhet (=stöd till fastigheter) 
och selektiv bidragsverksamhet (=stöd till hushållen) accentuerades.  
 
Den expansiva bostadspolitiken kan sägas ha kulminerat med miljonprogram-
met vars mål nåddes år 1974. Då fattades ett bostadspolitiskt beslut som in-
förde subventioner i form av statliga räntebidrag till nyproduktion. Från år 
1978 erkändes flera gånger att de anspråk på statsfinanserna som den rådande 
institutionella ordningen innebar inte var acceptabla. Man konstaterade dess-
utom under beslutsprocessen att de bostadspolitiska målen inte nåddes med 
den förda politiken. Först år 1992 avvecklades emellertid dessa subventioner. 
Den dolda handlingsregel som styrde besluten och skapade tröghet var att hög 
produktion av bostäder skulle främjas.  
 
Det fanns en uppenbar skillnad i tröghet inför de beslut som fattades år 1992 
och 1994. I ett särskilt kapitel analyseras den skillnaden. Den bedöms i bety-
dande utsträckning kunna tillskrivas det förhållandet att drivande förändrings-
agenter var verksamma inom pensionsområdet. Det var inte fallet inom bo-
stadsområdet   
 
Ett makroperspektiv 
Två av brytpunkterna inföll under en välfärdspolitisk brytningstid som omfat-
tade 1900-talets första decennier, de båda andra under en brytningsperiod vid 
seklets slut. Under 1900-talets inledning började staten ta ett direkt ansvar för 
medborgarnas välfärd, vilket bröt med den ordning som gällt under 1800-talet, 
då staten var mera passiv. I slutet av 1900-talet bröts en välfärdspolitisk expan-
sionsperiod under vilken staten tagit ett allt större ansvar för medborgarnas 
välfärd.666 Ansvaret började återföras till medborgarna.  

                                              
666 Som jag tidigare påpekat råder knappast någon tvekan om att större delen av 1900-talet varit en 
expansionsperiod för välfärdspolitiken. Däremot är det svårt att kvantitativt analysera denna expan-
sion. Rautio (2001) har genomfört en sådan analys av de totala socialvårdsutgifterna avseende perio-
den 1914-1958 och finner en relativt jämn expansion. De kraftigaste ökningarna finner han åren efter 
de båda världskrigen, varvid utgifterna dock åter sjunker några år efter första världskriget. Rautios 
slutsats (s. 219) är att den kraftigaste nivåförskjutningen kan observeras mellan åren 1946 och 1948. 
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Ekonomin spelade olika roll under de studerade tidsperioderna. Det var tanke-
strukturer och inte statsfinanser och samhällsekonomi, som fördröjde besluten 
vid seklets början. Under expansionsperioden utgjorde ekonomin en restrik-
tion. Den bestämde expansionstakten och begränsade därmed ambitionerna. 
Vid seklets slut var ekonomin inte bara en restriktion utan hänsyn till sam-
hällsekonomi och statsfinanser blev den avgörande drivkraften för en ny insti-
tutionell struktur. Den drivkraften mötte då tankestrukturer som formats un-
der expansionsperioden. De nämnda förhållandena kan illustreras med följan-
de tablå. 
 
Tablå 5: Förändringskrafter och motkrafter inom välfärdspolitiken  

Genombrottet  
-1935 

Expansionsperioden  
1935-90 

Ansvar åter till medborgar-
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och sociala verk-
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fotad i 1800-talets 
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ner 

 
 
 
 

Samhällsekonomi 
och 

statsfinanser be-
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sionstakten 

 
 
 
 

Den ekono-
miska o stats-

finansiella 
verkligheten 

 
 
 
 

Tankestrukturer 
fotade i expan-
sionsperioden 

För förändr. Mot förändr. För expansion Återhållande För förändr. Mot förändr.

 
Om den beskrivna utvecklingen inom välfärdspolitiken ställs i relation till den 
allmänna ekonomiska utvecklingen visar det sig att genombrottsperioden före-
gås av en ökande tillväxt i svensk ekonomi under hela 1800-talet. Tillväxttak-
ten ökade ytterligare in på 1900-talets första decennier. De beslut om statlig 
välfärdspolitik som fattades under genombrottsperioden beslöts därför efter 
en hundraårig period av ökande tillväxt. Den tillväxten når sin kulmen i mitten 
av expansionsperioden. För att sedan minska dramatiskt innan ansvaret för 
välfärden börjar föras tillbaka till medborgarna under 1990-talet.667  
 
Det var emellertid inte bara tillväxten som styrde de välfärdspolitiska besluten. 
Strukturförändring och trögheter inom välfärdspolitiken kan knytas till ut-
trycken omvandling, tillväxt och fördelning. Omvandlingen, såsom urbanise-
ringen, skapade både förutsättningar för tillväxt och sociala problem. Det upp-
stod behov av åtgärder för att ändra den fördelning som spontant växte fram. 
Tillväxten skapade i sin tur möjligheter att tillgodose dessa fördelningsbehov.  
 

                                              
667 Under 1800-talets första hälft växer BNP med i genomsnitt 0,4 % per år och capita.  Perioden 1850 
till 1890 är motsvarande siffra 1,5 % för att sedan stiga till 2,1 % under perioden 1890 till 1930. Under 
perioden 1930 till 1975 är tillväxtsiffran 3,2 % för att från 1975 falla till 1,3 %. Den senare siffran 
avser tillväxten fram till år 1995. Uppgifterna är tagna från Schön (2000), s. 13. 
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Man skulle kunna tänka sig den omvända ordningen. Det vill säga att det inte 
var möjligheterna som tillväxten medförde som ledde till offentliga sociala 
insatser utan behoven av sådana. Som Heclo påpekar skulle ett genombrott för 
sociala insatser i så fall ha skett under 1300- eller 1600-talen.668  Heclos uttalan-
de får inte hårdras. En rimlig ståndpunkt är snarare att både upplevda sociala 
behov och växande ekonomiska möjligheter varit grunden för offentlig fördel-
nings- och välfärdspolitik.  
 
Politik med omfördelande syfte inom exempelvis bostads- och pensionsområ-
dena, främjade också omvandling och därmed tillväxt. Urbaniseringen hade 
försvårats om inte staten främjat bostadsbyggande i tätorter.669 Och det under-
lättade för fabriksarbetaren att flytta till tätorten om hon eller han kunde utgå 
ifrån att föräldrarnas trygghet på ålderdomen var någorlunda säkrad. Politiken 
för tillväxt och fördelning vävdes därför samman i ömsesidiga orsakssam-
band.670  
 
Hastigheten i befolkningsomflyttningen ökade markant under andra hälften av 
1800-talet, vilket skapade sociala behov som krävde nationella insatser. De 
ökande sociala problemen möttes först med reformerad fattigvård, det vill säga 
staten förutsatte att församlingar och kommuner skulle lösa problemet. Under 
andra hälften av 1800-talet ökade insikten att sådana åtgärder inte räckte. Det 
krävdes direkta statliga insatser. Det dröjde dock en bit in på 1900-talet innan 
staten satte in direkta åtgärder för att lindra problemen.  Då hade urbanise-
ringen pågått i ökande takt under ett halvt sekel.671 Trögheten var således i den 
meningen betydande. 
 
Omvandlingen fortsatte under 1900-talet och nya behov och vidgade ambitio-
ner kunde tillgodoses med en välfärdspolitik som expanderade så långt tillväx-
ten och skatteuttaget tillät. Och det var fråga om en samhällsekonomisk till-
växt som under flera decennier uppgick till i genomsnitt mer än 3 % per år. 
Den tankestruktur som hindrade statliga insatser kring sekelskiftet 1900 för-
byttes snabbt till sin motsats. Staten tog vid mitten av 1900-talet ställning till 
vilken lägenhetsstandard som medborgarna borde ha och vilken ålderspension 

                                              
668 Heclo (1974), s. 285.  
669 Pettersson (1990), har testat en enkel regressionsmodell för att förklara bostadsbyggandets långsik-
tiga utveckling. Den arbetar med två oberoende variabler: förändringar i industriinvesteringars volym 
och årlig förändring i antal 20-25 åringar. Pettersson får god anpassning till den faktiska utvecklingen 
om han utesluter perioden 1917-1952. Pettersson modell behöver inte motsäga mitt antagande om 
urbaniseringen som avgörande faktor. Sannolikt tar han hänsyn till urbaniseringen genom variabeln 
industriinvesteringar. Den typ av analys av långsiktiga cykler, som Pettersson utfört, förklarar i en 
mening variationer i bostadsbyggande. Nedgången fram till 1917 förklaras som del av en långsiktig 
cykel inom ekonomin. Men det betyder inte att den utvecklingen accepterades. Tvärtom riksdagen 
satte år 1917 in motåtgärder och det var de erfarenheterna från 1920-talets utveckling som senare 
motiverade den interventionistiska politiken från 1935 och framåt.      
670 Andersson (2003) studerar debatten om tillväxt och trygghet inom det socialdemokratiska partiet. 
671 Uppgifterna om urbaniseringen har hämtats från Ramberg (2000), s. 109 och Statistisk årsbok för 
2000, s. 40. Urbanisering, i mening ökad andel tätortsbefolkning, inleddes före 1800-talet, men ande-
len började öka snabbare vid mitten av 1800-talet för att återgå till långsammare ökning omkring år 
1970.       
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de behövde. Och det handlade inte om blygsamma standarder och förmånsni-
våer.  
 
Den expanderande välfärdsstaten skapade nya tankestrukturer som i grunden 
handlade om att den etablerade institutionella ordningen skulle bevaras. Den 
tankevärlden mötte vid början av 1970-talet en ny ekonomisk och social verk-
lighet. Tillväxten i Sverige sjönk radikalt – från i genomsnitt mer än tre procent 
ned till drygt en procent. Den låga tillväxten klarade inte fortsatt välfärdspoli-
tisk expansion. Tvärtom, gamla system måste överges. Det dröjde något årti-
onde – åren 1978 och 1984 i de fall som här studerats – innan statsmakterna 
uttalade att den ekonomiska verkligheten kunde kräva strukturella förändring-
ar. Trögheten manifesterades genom att den institutionella strukturen i grund-
läggande avseenden ändrades först på 1990-talet.  
 
Omvandlingen vid seklets slut handlade om anpassning till en ny ekonomisk 
verklighet som Sverige varken kunde eller ville avskärma sig ifrån. Ekonomin 
öppnades upp för internationell påverkan och konkurrens på ett annat sätt än 
tidigare. Flera områden avreglerades. Den traditionella industrin genomgick 
omfattande strukturomvandlingar eller försvann.  
 
Omvandling handlade inte längre om anpassning till industrisamhällets krav. 
Industrisektorn krympte och urbaniseringstakten i meningen inflyttning till 
tätorter avtog (eftersom det övervägande flertalet människor nu bodde i tätor-
ter). De välfärdssystem som etablerats som ett svar på det framväxande indu-
strisamhället och som expanderade under dess guldålder bevarades inte intakta 
när industrisamhället avlöses av ett postindustriellt samhälle. Ett rimligt anta-
gande är att andra omvandlingar krävs för tillväxt i det postindustriella samhäl-
let, vilket reser nya krav på välfärds- och fördelningspolitiken. 
 
Det förefaller finnas ett samband i den meningen att förnyelse på marknaden 
resulterar i omvandling och tillväxt, vilket skapar förutsättningar för och be-
hov av förnyelse inom den sektor som utvecklas genom politiska beslut. Mark-
nad och politikstyrd sektor utvecklas och förnyas därmed genom parallella 
processer. De är dock tidsförskjutna, vilket bland annat beror på tröghet i den 
politiska beslutsprocessen. På vad sätt skiljer sig dessa förnyelseprocesser åt? 
Finns det tröghet också hos marknadens processer och hur övervinns den i så 
fall? En allmän fråga som aktualiseras av ovanstående diskussion och som an-
tytts i de empiriska kapitlen, är om vi är på väg in i en ny välfärdspolitisk struk-
turperiod. I de följande avsnitten diskuterar jag dessa frågor.  
 
Förnyelse och tröghet på marknaden och inom poli-
tiken  
Teknisk utveckling, nya idéer och ny kunskap är förutsättningen för innova-
tionsspridning och för omvandlingsprocesserna på marknaden. Så förhåller det 
sig inte vid den institutionella förnyelse jag studerat. Det var inte ny kunskap 
och nya idéer om institutionella möjligheter som drev fram förnyelsen in väl-
färdsområdet. I de fall jag studerat förefaller det snarare som att det alltid går 
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att konstruera nya institutionella lösningar om man bara vet vilka krav de skall 
tillgodose.  
 
Dock gäller att vid en av de studerade brytpunkterna – pensionsbeslutet 1994 
– förefaller idén om ett nytt möjligt pensionssystem ha utgjort en viss driv-
kraft. Den nya idén bestod i möjligheten att kombinera fördelnings- och pre-
miereservsystem. Denna kombination av två system, som tidigare betraktats 
som helt olika, sågs plötsligt som en möjlighet att lösa ett stort problem. Flera 
centrala aktörer har omvittnat vilken betydelse den nya insikten hade för den 
vidare utvecklingen.672 Den drivkraften har en uppenbar likhet med den klas-
siska synen på innovationer som nya kombinationer. 
 
Om vi vidgar perspektivet beträffande pensionssystem och betraktar innova-
tionsförloppet i internationell skala kan man se olika länders införande av pen-
sionssystem som en spridning av det slag som utmärker teknik. Arbetarförsäk-
ring infördes tidigt i Tyskland. Det beslutet följdes av liknande beslut i många 
andra länder och det är uppenbart att andra länders erfarenhet, inte minst 
Tysklands, spelade en stor roll under hela den svenska beslutsprocessen.  
 
Likheterna till trots är det en principiell skillnad mellan hur innovationer införs 
på en marknad och via politiska beslut. Trögheten vid de studerade processer-
na berodde knappast på att man inte visste hur nya institutionella lösningar 
skulle konstrueras. Det var – möjligtvis med det nämnda undantaget inom 
pensionsområdet – inte nya möjligheter som drev utvecklingen. Tvärtom, det 
var missnöjet med den rådande ordningen som drev utvecklingen. Det fanns 
rentav en betydande rädsla för en radikalt ny institutionell ordning. Rädslan för 
en ny ordning förefaller egendomlig om man jämför med hur beslut fattas om 
innovationer på marknaden. Järnvägarnas införande och bilismens spridning 
var inte ett resultat av missnöje med hästskjutsar och diligenser. De innovatio-
nerna infördes därför att den nya tekniken erbjöd möjligheter som den gamla 
inte gjorde. Det fanns visserligen rädsla för den nya tekniken och man kan 
också i det fallet tala om tröghet, men den övervanns på ett annat sätt än vad 
som är fallet vid institutionell förändring. Inom marknaden driver nya möjlig-
heter utvecklingen. Inom den politiska sfären drivs utvecklingen av problem-
insikt. 
 
De olika drivkrafternas skall ses mot bakgrund av hur beslut fattas om förnyel-
se inom de båda sektorerna av ekonomin. Förnyelse av välfärdsinstitutioner 
sker genom politiska beslut. De är kollektiva i den meningen att många deltar i 
besluten och de gäller för en stor grupp. Innovationer på marknaden sprids 
genom många beslut.673 Det räcker ofta med att en beslutsfattare övertygas om 
fördelen med en ny teknik för att spridningen skall börja. Men riksdagsman-

                                              
672 Bröms skissade denna möjlighet i sin skrift. Anna Hedborg (2003-12-17) framhåller särskilt hur 
viktig denna möjlighet att kombinera avgifter och kapitalbildning var för utvecklingen av ett nytt 
pensionssystem.  
673 Se exempelvis Rosenberg (1997), s. 110 ff. för en diskussion om betydelsen av decentraliserat 
beslutsfattande vid innovationsspridning. 
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nen Adolf Hedin kunde inte i begränsad omfattning införa ett nationellt pen-
sionssystem under den senare delen av 1800-talet hur intresserad han än var av 
de nya möjligheterna.  
 
Riskerna hanteras i de båda fallen på radikalt olika sätt. På marknaden handlar 
det om riskspridning genom successiv prövning, medan det vid kollektiva be-
slut handlar om att noga tänka efter innan man inför en ny ordning, eftersom 
en sådan får en påverkan på hela kollektivet. Marknaden är en experimente-
rande värld med många försök.674 Tröghet i de spridningsförloppen beror på 
hur snabbt en entreprenör kan övertyga aktörer på marknaden om fördelen 
med det nya.  Politiska beslut präglas däremot av eftertänksamhet med utred-
ningar och planering innan det avgörande beslutet fattas. Det handlar om ut-
dragna och därmed tröga beslutsprocesser.675 När sedan väl politiska beslut har 
fattats kan den nya ordningen normalt förverkligas snabbt. Det blir ett snabbt 
”spridningsförlopp” genom en centralt sammanhållen implementering.  
 
Det finns emellertid en betydande likhet mellan de drivande aktörer som ver-
kar inom de båda slagen av beslutsprocesser. De förändringsagenter jag talar 
om hade en speciell roll när välfärdspolitiken skulle drivas i helt ny riktning. 
Schumpeters entreprenörer är måhända den mest kända karakteristiken av 
marknadens förändringsagenter. Dessa entreprenörer har också en speciell roll 
när utvecklingen skall avvika från välkända spår (deviating from familiar li-
nes).676 När utvecklingen skall bryta helt nya banor växer således inte kravet på 
förändring spontant fram ur marknaden eller – när det gäller systemskiften – 
på partikongresser eller efter påtryckningar från intresseorganisationer. Det 
krävs drivande aktörer.  
 
Som jag påpekade i inledningskapitlet är samhället inte konstruerat för stora 
förändringar genom kollektiva beslut. Marknaden efterfrågar inte heller pro-
dukter som den inte känner till.  Det krävs inom båda fälten att någon eller 
några individer leder utvecklingen i nya banor.677 Det krävs entreprenörer och 
förändringsagenter. Förändringsagenters påverkan är uppenbarligen betydelse-

                                              
674 Rosenberg – Birdzell (1991), s. 48 f. anger den experimentella inriktningen som en förutsättning för 
de innovationer som möjliggjorde västvärldens utveckling mot välstånd. Gunnar Eliasson har sedan 
länge drivit tesen om den experimentellt organiserade ekonomin (EOE). Se exempelvis Eliasson 
(2002). 
675 Pierson (2000), s. 257 ff. har på ett förtjänstfullt sätt diskuterat dessa skilda förutsättningar för 
beslutsfattande och framhäver fyra särskiljande faktorer hos det politiska beslutsfattandet. Det handlar 
om det kollektiva agerandet, mängden av institutioner, det tvingande inslaget i politiska beslut samt 
den komplexitet som präglar dem. Min generella invändning mot Piersons framställning i den delen är 
att han i ambitionen att framhäva skillnader kanske gör dem större än de verkligen är. När sålunda 
Pierson beskriver den frihet som uppfinnaren har att sprida sin uppfinning så är beskrivning lite idyl-
lisk. Även en uppfinnare ställs inför situationer där något slags kollektivt beslutsfattande kommer att 
avgöra om uppfinningen skall få en chans på marknaden. Schumpeter talar exempelvis om beroendet 
av finansiärer. 
676 Schumpeter (2000), s. 81. 
677 Mitt uttryckssätt ligger nära Schumpeters definition av entreprenörsbegreppet: ”…`leads´ the me-
ans of  production into new channels.”. Se Schumpeter (2000), s. 89. 
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full när det gäller att övervinna tröghet och det förhållandet framstår särskilt 
tydligt om jämförelse görs med marknadens entreprenörer.  
 
Inom välfärdstatsforskningen spelar förändringsagenter normalt ingen avgö-
rande roll. Aktörer som analyseras där är främst politiska partier.678 Min studie 
visar att de skilda trögheterna hos det sena 1900-talets beslutsprocesser huvud-
sakligen kunde tillskrivas det förhållandet att helt olika förändringsagenter var 
verksamma inom de båda områdena. Frågan förtjänar därför att ställas om inte 
större uppmärksamhet borde ägnas åt aktörers roll. Kanske borde Brantings, 
Hamiltons och Lindstedts roll, vid framväxten av ett pensionssystem i början 
av 1900-talet, tillmätas större betydelse på bekostnad av den roll som ges de 
politiska styrkeförhållandena och intressegrupper. Möjligen är det Alf Johans-
son och hans utredning som förklarar framväxten av den sociala bostadspoliti-
ken i lika hög grad som det socialdemokratiska maktövertagandet år 1932. Jag 
skall i nästa kapitel återkomma till frågan om förändringsagenters roll och tyd-
ligare sammanfatta deras uppgifter och roll.  
 
Perioder med avgörande förnyelse 
Inom den allmänna ekonomisk-historiska forskningen identifieras perioder 
med särskilt intensiv förnyelse. Det finns förnyelsevågor med beteckningar 
som första, andra och tredje industriella revolutionen. Dessa beteckningar är 
inte blott ett sätt att markera särskilt intensiva förnyelseperioder utan också ett 
uttryck för att det finns vissa gemensamma mönster hos dessa förnyelseperio-
der. Den ambitionen att jämföra vitt skilda tidsperioder är inte lika utvecklad 
inom välfärdsstatsforskningen. 
 
Jag sökte radikala förändringar genom att identifiera olika strukturperioder och 
förutsatte att intressanta brytpunkter och därmed särskilt intensiv förnyelse 
fanns i skiftet mellan två perioder. Det angreppssättet resulterade i att jag kom 
att analysera brytpunkter vid 1900-talets början och slut. Därmed blev hela 
välfärdsstatens uppbyggnad, som löpte parallellt med det moderna industri-
samhällets framväxt 1935-1975, en parentes. Med den utgångspunkten blir 
1913 års pensionsbeslut viktigare än exempelvis ATP-beslutet och 1935 års 
bostadspolitiska beslut blir mer betydelsefullt än miljonprogrammet. Är detta 
ett rimligt betraktelsesätt? 
 
Svaret på frågan skall sökas i de kriterier som används för att bedöma betydel-
sen av olika beslut. Med de kriterier jag använder så representerar genom-
brottsbesluten de mest radikala brytningarna med tidigare ordning. I grunden 
handlar frågan, vilket berördes i inledningskapitlet, om det är förnyelsen eller 
förnyelsens effekter som skall karakterisera en viss utveckling. Det är relativt 
lätt att konstatera att beträffande de industriella revolutionerna så har intresset 
i hög grad knutits till förnyelsens karaktär och särskilt de tekniska innovatio-
nerna. Däremot har den ursprungliga förnyelsen inom svensk välfärdspolitik, 

                                              
678 Inom den heroiska tolkningen, som beskrivs under inledningskapitlets forskningsöversikt, är ak-
törsfokus på klassbaserade organisationer.  
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som skedde efter förra sekelskiftet, fått en relativt sett undanskymd plats. 
Forskningen har, som jag framhöll i det inledande kapitlet, sin tyngdpunkt i 
expansionsperioden och brytningen med den under det sena 1900-talet. Intres-
set för den brytningen har ofta knutits till företeelser som kallats den svenska 
modellen och folkhemspolitiken, vilka upplevts ha varit under förändring un-
der det sena 1900-talet. Dock måste frågan ställas om denna fokusering på 
expansion i mitten av seklet samt brytningen vid 1900-talets slut inte begränsar 
vårt blickfång.  
 
Förändringsprocesserna vid seklets början och slut hade nämligen många ge-
mensamma drag. Det handlade i båda fallen om en markant brytning med en 
tidigare ordning. Den omständigheten medförde likartade processer. Piersons 
allmänna slutsats att neddragning är något helt annat än expansion av välfärd-
staten bör därför nyanseras och kompletteras. Det är inte expansion eller ned-
dragning som konstituerar den avgörande skillnaden. Snarare kan skillnaderna 
hänföras till det jag kallar systemskifte eller förändring av de institutionella 
grundstrukturerna. Vid sådan förändring är processerna andra än vid föränd-
ring inom ramen för etablerad grundstruktur.  
 
Den iakttagelsen anknyter till mina inledande utgångspunkter att stora föränd-
ringar följer en annan logik än små. Det är också ett skäl till att forskningen 
inom den ekonomiska historien försöker spåra sammanfallande mönster hos 
olika förnyelsevågor där förändringarna varit särskilt omfattande. Många för-
fattare jämför således utvecklingsförlopp mer än hundra år bakåt i tiden (första 
och andra industriella revolutionen) med ett pågående utvecklingsskede (den 
tredje industriella revolutionen, utvecklingen mot informationssamhället) i 
avsikt att öka förståelsen för pågående förändringsprocesser.679 Enligt min 
uppfattning kan det slaget av jämförelse öka förståelsen för pågående skeen-
den och debatter även inom välfärdspolitiken. Tendensen att betrakta bryt-
ningen med expansionsfasen som något unikt och riskfyllt motverkas.680

 
Som betraktare av den nu pågående utvecklingen riskerar vi att fångas av de 
tankestrukturer som uppstått under guldåldern. I stället borde ett mera långsik-
tigt historiskt perspektiv öppna för andra betraktelsesätt. Spörsmålet är värd 
ytterligare reflektion. Två frågor behöver då besvaras. Den ena är om det finns 
någon allmän tankestruktur, med rötter i guldålderns förhållanden, som nuti-
dens observatörer (och beslutsfattare) tenderar att fångas av när dagens väl-
färdspolitik betraktas. Den andra frågan är om en sådan tendens kan motver-
kas om man vidgar blickfältet till andra förnyelseskeden än expansionsfasen 
och brytningen med den.  
 

                                              
679 Sådana jämförelser är till exempel utgångspunkt för Manuel Castells välkända analyser. Se inled-
ningen till Castells (1998). Ett annat exempel på sådan analys finns i Magnusson (1999).  
680 Som tidigare nämnts pekar Kangas-Palme (1992) på benägenheten att överskatta förändringar som 
sker under den egna tidsperioden.  
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Fanns en kvardröjande allmän tankestruktur vid 
1900-talets slut? 
Vid skiftet mellan 1800- och 1900-tal fanns tankestrukturer inom välfärdspoli-
tiken som kunde härledas från vissa allmänna föreställningar om samhällets 
och statens uppgifter, vilket Kilander visat. Någon motsvarande analys avse-
ende det sena 1900-talet tycks dessvärre inte finnas. Bristen på sådan analys 
öppnar fältet för spekulationer. 
 
Vilka var de tankestrukturer, mentaliteter och föreställningar som etablerades 
under guldåldern och överlevde efter 1970-talet? Min egen uppfattning är att 
man bör söka efter sådana överordnade tankestrukturer genom att ta fasta på 
några förhållanden. Det ena rör det ökande ansvar som staten efter andra 
världskriget tog inom flera olika områden. Det handlade inte bara om väl-
färdspolitik och ekonomisk politik,681 som tidigare berörts, utan också om sta-
tens styrning av finansmarknad, arbetsmarknad682 och näringslivets förut-
sättningar i övrigt. I det senare fallet rörde det sig bland annat om infrastruk-
tursatsningar och energiinvesteringar som inte bara skapade förutsättningar för 
företagens verksamhet utan också marknad för deras produkter. 
  
Det fanns tilltro till centrala insatser. Sådana var framträdande även inom 
andra områden. Lönebildningen med centrala avtalsförhandlingar och relatio-
nerna på arbetsmarknaden över huvud taget är goda exempel på centrala insat-
ser.683 De nämnda statliga och centrala åtgärderna måste rimligtvis ha betrak-
tats som framgångsrika. Sverige och dess medborgare blev rikare med en lång-
varig tillväxttakt på över 3 % per år och capita, alltmedan centrala och statliga 
insatser ökade i omfattning. Det är ett rimligt antagande att sådana erfarenhe-
ter etablerade föreställningar om vad som skapar framgång inom välfärdspoli-
tik och andra områden.684  
 
Två element bör därför finnas i en tankestruktur, som hade skapats under 
guldåldern och som lämnade spår efter sig in i det sena 1900-talet:  
1. Staten har stort ansvar för samhällsutvecklingen och för lösningen av olika 

problem som människor upplever 
2. Många problem kan och bör lösas genom centrala insatser  
 
En sådan allmän tankestruktur kan ha skapat trögheter men också underlättat 
omställningar på områden där staten spelat stor roll. Lennart Schön beskriver 

                                              
681 En intressant allmän karakteristik av den mentalitet som rådde under industrisamhällets höjdpunkt 
står Jonung för genom att citera Kjell Olof Feldt. Denne konstaterade att i Gunnar Strängs finansde-
partement fanns på 1960-talet en nästan obegränsad tro på politikens möjligheter. Den nationella 
ekonomin kunde styras i önskad riktning även i ett litet land med stor utrikeshandel. Se Jonung (1999), 
s. 131 f. 
682 Se Larsson (1998), kap. 4. och Ohlsson – Olofsson (1998), kap. 4 
683 Lundh (2002), kap. 4. 
684 Även inom företagsekonomin finns erfarenheten att långvarig framgång skapar tröghet. Ansoff-
McDonell (1990), s. 60 ff. konstaterar sålunda att ju mer framgångsrikt företaget är desto mer benägen 
blir företagsledningen att hålla fast vid den etablerade modellen.  
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och analyserar svensk ekonomis omvandling från 1975. Intressant i detta 
sammanhang är att han därvid jämför den omvandlingen med tidigare struk-
turomvandlingar under 1890- och 1930-talen. Tankestrukturer spelar dock inte 
någon uttalad roll vid analysen.685 Den tankestruktur jag skissat kan ha hindrat 
beslut som förutsätter decentraliserade marknadslösningar inom olika områ-
den under den perioden.686 Men det är också möjligt att en sådan tankestruktur 
kan ha underlättat problemlösning inom andra områden. Sverige anses exem-
pelvis föredömligt ha löst bankkrisen under 1990-talet. Den valda lösningen på 
det omställningsproblemet förefaller mycket väl passa in i den antagna tanke-
strukturen. Statens utövade sitt ansvar för det finansiella systemet och det var 
fråga om centrala insatser (bankakut mm).687 Jag menar att större vikt borde 
fästas vid tankestrukturer när stora förändringar taget skall förklaras och göras 
begripliga. 
 
Den fråga som i första hand aktualiserade spekulationen om en allmän tanke-
struktur var emellertid i vilken utsträckning som en sådan påverkar oss som 
observatörer av den pågående utvecklingen inom välfärdspolitiken.  
 
En möjlig utveckling möter en förmodad tanke-
struktur  
Min förmodan är således att det vid 1900-talets slut fanns en tröghetsskapande 
tankestruktur av innebörden att staten hade stort ansvar för samhällsutveck-
lingen och att problem med fördel skulle lösas genom centrala insatser. En 
utveckling där staten återför ansvaret till medborgarna innebär en brytning 
med en sådan tankestruktur. Som observatörer (och som beslutsfattare) tende-
rar vi att betrakta en sådan utveckling som en avvikelse från tankestrukturen 
och därmed som ett problem och inte som en möjlighet.  
 
Sådan problemsyn och negativ grundinställning till förändringar indikeras av 
benämningar som välfärdsstatens krympning (retrenchment) och nedmonte-
ring (dismantling). Det är termer som associerar till något negativt och uppgi-
vet. Jag har tidigare nämnt att jag uppfattar Urban Lundbergs beskrivning av 
socialdemokraternas politik inom pensionsområdet som präglad av uppgiven-
het. Torsten Svensson talar om statens reträtter.688  Uttryckssättet ger också 
associationer till något negativt. I den allmänna debatten används uttryck som 

                                              
685 Han verkar dock i någon mening vara medvetenhet om att tankestrukturer kan ha haft betydelse 
under omställningen. Sålunda talar han om att ”Varje struktur skapar intressen i den hävdvunna ord-
ningen.” och min tolkning är att hans intressebegrepp är något vidare än public choice-skolans särin-
tressen. Se Schön (2000), kap 6. Citatet på s. 488. 
686 Svensson (2001) analyserar de marknadsanpassningar som skett inom exempelvis infrastrukturom-
rådet. Om de förändringarna präglas av tröghet enligt min definition går dock inte att avgöra, eftersom 
Svensson inte specifikt studerat den frågan. Det förefaller dock ha varit fråga om utdragna beslutspro-
cesser. 
687 Se Larson-Sjögren (1995), s. 141 ff. för en beskrivning av vilka åtgärder som vidtogs.  
688 Svensson (2001), s. 21 ff. Det skall dock med en gång nämnas att Svensson också understryker det 
normativa inslaget i begreppsbildningen och för en nyanserad diskussion om olika begrepp. 
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välfärsstatens sönderfall, revor i välfärdsstaten, den krackelerande välfärdssta-
ten.  
 
Hur kommer man om några årtionden att karakterisera den brytningstid som 
1900-talets sista decennier utgjorde? Är det möjligt att utvecklingen kommer 
att uppvisa paralleller med förra sekelskiftet? Då fanns också en rädsla för det 
nya. Riksdagsmannen von der Lancken, vars inställning presenterades i kapitel 
3, vände sig bestämt mot tanken på offentlig försörjning av åldringar. Skälet till 
denna negativa inställning var att ett sådant system snabbt skulle spridas. Bör-
jar man ge en samhällsklass en sådan förmån skulle andra komma att rycka 
fram med samma fordran. Han förutsåg att landet skulle bli obehagligt om det 
i riksdagen lades i den härskande majoritetens hand rättigheten att fördela 
skattepengar än på den ena än på den andra samhällsklassen.  
 
Von der Lancken kan inte avfärdas som ett konservativt undantag. Mycket 
talar för att det var sådana inställningar som styrde politiken under årtionden. 
Den var fast i den tidens tankestruktur. De beslutsfattare och observatörer 
som fortsatte att hysa sådana uppfattningar fram till år 1913 måste ha upplevt 
att beslutet det året präglades av uppgivenhet och utgjorde en reträtt. Man bröt 
ju med en hävdvunnen ordning och gav staten nya och mycket riskfyllda upp-
gifter. Idag upplevs däremot besluten vid 1900-talets början som inledningen 
till en naturlig utveckling.  
 
Kommer brytningen kring det sena 1900-talet att betraktas på samma sätt? Jag 
tycker inte att man redan nu skall utesluta att 1990-talets beslut kan bli inled-
ningen till en utveckling som om några årtionden framstår som självklar och 
naturlig.  
 
Pensionsbeslutet år 1994 utgjorde en brytning med tidigare ordning i tre prin-
cipiella avseenden. Risk och ansvar fördes över på medborgarna, systemet fick 
mera av individuella inslag och det blev autonomt. Är dessa inslag nödvän-
digtvis negativa? Präglas inte hela vår samhällsordning av att medborgarna 
förutsätts ta individuellt ansvar? I vissa sammanhang är uttryck som individu-
ellt ansvar honnörsord. Det nya arbetslivet utvecklas exempelvis så att de an-
ställda förutsätts ta ökat individuellt ansvar. Och det är en utveckling som 
mestadels bedöms som positiv. De företrädare för politiska partier som jag 
intervjuade och som värjde sig mot uttrycket att det nya pensionssystemet 
innebar ett ökat individuellt ansvar, förordar säkert i andra sammanhang att 
det svenska arbetslivet skall utvecklas så att de anställda kan ta ökat individuellt 
ansvar.  De är förmodligen beredda att satsa betydande resurser inom utbild-
ningsområdet bland annat för att en sådan utveckling skall vara möjlig. Men 
tänkandet inom välfärdspolitiken har låsts till vissa föreställningar, vilket ute-
sluter andra. På samma sätt förhåller det sig med autonomi. Ingen skulle tala 
om domstolarnas självständighet i förhållande till den politiska makten i ter-
mer av att politiken givet upp något. Tvärtom deras autonomi anses utgöra ett 
omistligt värde i ett demokratiskt samhälle. Men när vi betraktar välfärdsinsti-
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tutioner blir en utveckling mot individuellt ansvar och autonomi ett hot mot 
den ordning som utvecklats och befästs under decennier.  
 
Det kan vara så att den brytning med tidigare ordning vi nu observerar inte 
bara betingas av ekonomiska problem utan också av att välfärdsstaten har nått 
en nivå där en utveckling i ny riktning är mycket naturlig. Individualiseringen 
är inget unikt för pensionsområdet. Möjligheterna för individerna att själva 
välja olika alternativ ökas också inom andra välfärdsområden (exempelvis sko-
la och sjukvård). Det handlar inte längre enbart om att tillgodose uppenbara 
och ganska likartade behov inom exempelvis pensions- och bostadsområdet. 
Det var förhållandet vid 1900-talets början. Kraven från medborgarna på väl-
färdssystemen är idag mer individuella och därmed olika och det är en allmän 
trend.689  
 
Om man betraktar förhållandet mellan medborgarna och staten som ett kon-
trakt så innebar guldåderns ekonomiska tillväxt att staten ständigt kunde över-
träffa kontraktsvillkoren i den meningen att man levererade mer än vad med-
borgarna förväntade sig. Förmånerna inom de system som infördes vid 1900-
talets början blev flera och generösare, standarden på bostäderna kunde styras 
mot allt högre nivåer och så vidare. Staten har under slutet av 1900-talet haft 
svårt att ens leva upp till kontrakten och har ofta tvingats att bryta mot kon-
traktsvillkoren. Det har betytt sänkta förmånsnivåer och sådana har ofta skett 
med kort varsel.  Staten har sålunda vid flera tillfällen inte kunnat leva upp till 
”ATP-kontraktets” bestämmelser om priskompensation.  
 
Alternativet till sådana kontraktsbrott inom välfärdspolitiken skulle kunna vara 
att upprätta ett nytt kontrakt, vars innehåll staten med större säkerhet kan stå 
för. I ett sådant kontrakt kan byggas in automatiska anpassningar till den all-
männa ekonomiska och sociala utvecklingen och medborgarna får själva ta 
ansvaret för de risker som inte täcks av de offentliga systemen. De måste na-
turligtvis då veta vad de skall ta ansvar för, eller rättare vilket ansvar som sta-
ten inte tar.  Pensionsbeslutet år 1994 kan tolkas som ett sådant kontrakt. Så-
dana får inte vara mer långtgående än att staten med stor säkerhet kan stå för 
dem. 
 
Betraktelsesättet med kontrakt bryter mot synsättet att medborgarna ständigt 
kräver högre förmåner som politikerna tävlar om att tillgodose och i den mån 

                                              
689 En diskussion om detta finns i Blomqvist-Rothstein (2000), se särskilt s. 49 ff. De hänvisar till flera 
undersökningar som styrker tesen om en ökad strävan till individualitet särskilt hos unga människor.  
Ett intressant underlag för bedömning av välfärdsstatens framtid finns också i den tidigare nämnda 
LO-rapporten som utarbetades till 1986 års LO-kongress. I rapporten framhålls bland annat att Sveri-
ge börjar närma sig slutet av det skede under vilket den viktigaste uppgiften för att öka människors 
välfärd varit en massiv utbyggnad av samhällets resurser. I rapporten talas om att nästa skede blir 
ombyggnadens och anpassningens period.  Vidare understryks att människors behov blir mer differen-
tierade. Se Fackföreningsrörelsen och välfärsstaten (1986), s. 172 ff. Det var Anna Hedborg (2003-12-
21) som fäste min uppmärksamhet på rapporten. Enligt Hedborg, som var sekreterare i den arbets-
grupp som utarbetade rapporten (LO:s ordförande ledde den), kan man se rapporten  som ett uttryck 
för insikten att en evig expansion av välfärdsstaten inte var möjlig. LO:s öppenhet för reformering av 
ATP-systemet kan tolkas som ett uttryck för liknande insikt. 
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förmånerna måste minska så gäller det att ta till olika knep så att politikerna 
inte behöver ta ansvar för sina beslut (blame avoidance). Det synsättet har 
också som förutsättning att politiken är ”alla-goda-gåvors-givare”, där politiska 
ambitioner och löften tar utgångspunkt i förhoppningar om möjligheter att 
kunna erbjuda framtida förmåner. Det var kanske guldålderns politikerroll, 
som grundlades vid seklets början. Under större delen av 1900-talet har funnits 
både växande ekonomiska möjligheter och någorlunda homogena kollektiva 
behov som behövde tillgodoses. De förhållandena håller nu på att ändras radi-
kalt. 
 
En ytterligare aspekt på dessa frågor kan urskiljas utifrån det långa historiska 
perspektiv jag försöker anlägga. Den handlar om politikens roll och uppgift. 
Vid 1900-talets början styrdes politiken, trots att den behövde övervinna en 
betydande tröghet, av sociala ambitioner. Utifrån sådana ambitioner beslutades 
om nya välfärdssystem. De studerade beslutsprocesserna vid seklets slut visade 
den omvända ordningen. Politiken styrdes av systemen. Det gällde att ordna 
finansiering till ett utgiftskrävande system för bostadssubventioner.  Om riks-
dagen inte brutit utvecklingen hade en central fråga inom pensionsområdet 
blivit hur ATP-systemets finansieringsbehov skulle täckas. Det är inte svårt att 
hitta flera exempel på att existerande system i dag bestämmer politiken. Är det 
rimligt att acceptera en ordning där politiken i allt högre grad bestäms av eta-
blerade system? En sådan ordning kommer att begränsa möjligheter att hante-
ra nya ekonomiska och sociala problem. Politikens uppgift blir inte att förnya 
utan att finansiera. Det är knappast ett acceptabelt förhållande. Systemskiften, 
av innebörden att ansvar återförs till medborgarna, kommer rimligtvis att be-
hövas för att skapa utrymme för förnyelse av politiken.  
 
Jag har av de nämnda skälen svårt att utesluta en fortsatt utveckling i den rikt-
ning som kan spåras hos 1990-talets systemskiften. Ett utveckling mot ökande 
individuellt ansvar bryter med den förmodade tankstrukturen om statens om-
fattande ansvar för medborgarnas problem Det behövs inte mycket fantasi för 
att inse vilka svåra politiska beslut som kommer att behöva fattas inom olika 
välfärdsområden om den utvecklingstrend jag spårat skall förverkligas. Men 
framtida historiker och välfärdsforskare kommer – om utvecklingen blir den 
antydda – kanske att beskriva 1990-talet som den avgörande tidpunkten då en 
helt ny men likväl naturlig utvecklingsväg beträddes.  
 
Lärdomen av mina studier, som spänner över skilda tidsperioder, är att det är 
trögt att radikalt ändra välfärdsinstitutioner, men sådana förändringar leder till 
förhållanden som efteråt betraktas som naturliga. För de som vill slå vakt om 
välfärdsstatens värderingar och statens roll som fördelare av välfärd utgör fak-
tiskt rädslan för förändring det allvarligaste hotet. För de som radikalt vill bryta 
med välfärdstatens värderingar kan passivitet vara något önskvärt. De som 
radikalt ville bryta med de värderingar som låg bakom ATP-systemet föresprå-
kade passivitet, då skulle nämligen systemet förvandlas till något slags folkpen-
sionssystem. Det resoluta agerandet inom pensionsområdet ledde emellertid 
till att ett allmänt statligt pensionssystem fanns kvar efter 1994 års beslut.  Pas-
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siviteten innan omläggning av bostadspolitiken ledde närmast till motsatt re-
sultat.  
 
Oberoende forskare har självfallet inte till uppgift att varken underlätta eller att 
försvåra en pågående utveckling. Och det är självfallet helt rätt att beskriva den 
vånda som präglat aktuellt politiskt beslutsfattande och använda termer som 
speglar den. Men som observatörer och forskare måste vi vara medvetna om 
att vi kan vara fångade av tidens tankestrukturer och att vi låter vår beskriv-
ning och analys präglas av dessa.  
 
Till välfärdsstatsforskares försvar skall sägas att flera av dem försöker att nyan-
sera de negativt präglade begreppen. Som nämndes i inledningskapitlet har den 
jämförande internationella forskningen i flera fall betonat att det handlar om 
komplexa förändringar, vilka inte enkelt kan beskrivas i termer av krympning 
och nedmontering. Torsten Svensson för en allmän diskussion om de benäm-
ningar som används för statens reträtter. Han finner att de kan benämnas av-
reglering, privatisering, marknadsanpassning, liberalisering och ibland till och 
med decentralisering. Han diskuterar vidare innebörden i dessa termer och 
framhåller de normativa inslagen i begreppsbildningen. Själv använder han 
uttrycket marknadsanpassning.690  
 
Mina studier bekräftar den komplexa bilden. De visar att de ofta använda be-
greppen är direkt felaktiga. De studerade besluten under 1990-talet var inte en 
fråga om nedmontering. Inte heller är benämningarna krympning eller ned-
skärning korrekta etiketter för de brytpunkter vid seklets slut som jag studerat. 
Det pensionsbeslut som fattades år 1994 kunde sålunda ge bättre förmåner än 
ATP-systemet. Det var inte självklart en fråga om nedskärning. Däremot förde 
man över både ansvar och risker till medborgarna. Därför är det uttryck jag 
använt – att ansvar för välfärden återfördes till medborgarna – en bättre be-
teckning för strukturella förändringar inom välfärdspolitiken vid denna tid än 
termerna krympning och neddragning. Mitt uttryckssätt är också mer neutralt i 
förhållande till eventuell framtida utveckling. Termen marknadsanpassning 
anser jag vara neutral i den angivna meningen men inte helt idealisk som ka-
rakteristik av den utveckling under det sena 1900-talet som jag studerat. 

                                              
690 Svensson (2001), s. 21 ff. 
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Kapitel 9: SAMMANFATTANDE 
DISKUSSION 
Syfte med detta kapitel är att samlat redovisa observerade mönster vid de olika 
brytpunkterna, diskutera variationer hos dessa samt försöka dra slutsatser här-
av. Inledningsvis behandlas på det sättet de olika tankestrukturerna. Därefter 
följer avsnitt om förändringarnas omfattning, graden av tröghet samt attityder 
och framgångsfaktorer. De avsnitten bildar underlag för en helhetsbedömning. 
Den bedömningen reser frågor om krisbegreppet, varför det spörsmålet disku-
teras i ett särskilt avsnitt.  Frågor om aktörers möjlighet att förlänga eller för-
korta trögheten redovisas sedan samlat varefter avhandlingen avslutas med att 
jag diskuterar i vad mån mina resultat skulle kunna ges generell giltighet. 
 
Tankestrukturer skapar tröghet 
Under alla fyra beslutsprocesserna skapades tröghet av tankestrukturer som 
var fotade i den rådande institutionella ordningen. 1800-talets institutionella 
struktur var uppbyggd med kommunerna som primärt ansvariga för sociala 
insatser mot medborgarna. Fattigvårdsförordningarna var det främsta uttrycket 
för den ordningen. Den var väl förenlig med tankestrukturen att staten inte 
skulle ta preciserad ställning till enskilda medborgares sociala behov och göra 
insatser direkt mot dem. Det tankesättet anslöt också till en allmän syn på sta-
tens uppgifter, vilken var förhärskande vid denna tid.   
 
Vid seklets slut var de hindrande tankestrukturerna att riksdagen skulle slå vakt 
om de gällande systemen.691 ATP-systemet fick sålunda inte förändras i grund-
läggande avseenden. Det var en ganska självklar handlingsregel för socialde-
mokratin. Det intressanta är att den kom att styra även de borgerliga partiernas 
agerande.  
 
Handlingsregeln att hög produktion av bostäder skulle främjas var ett fasthål-
lande vid det mest centrala momentet i bostadspolitiken, nämligen att produ-
cera bostäder. Efterkrigstidens institutionella uppbyggnad syftade till att främja 
hög bostadsproduktion. Den skapade en handlingslinje som kom att gälla även 
när behovet av hög produktion ifrågasattes. 
 
Det är viktigt att notera att tankestrukturernas styrning inte var liktydigt med 
ett allmänt fasthållande vid det bestående. Vid 1900-talets början var sålunda 
riksdagen beredd att göra betydande ekonomiska insatser i välfärdspolitiskt 
syfte bara den slapp att ta ställning till enskilda människors sociala behov. Ett 
motsvarande exempel från seklets slut är att riksdagen inte slog vakt om allt 
bostadspolitiskt stöd. Sålunda var bidrag till de boende ett betydelsefullt inslag 
i politiken alltsedan år 1935, men under 1980-talet gavs sådana insatser låg 

                                              
691 Något tillspetsat skulle man kunna hävda att det vid seklets början gällde att slå vakt om icke-
systemet, det vill säga att se till att statliga system inte infördes. Det manifesterades också en speciell 
omsorg om fattigvården. Ett nytt statligt pensionssystem fick således inte rasera fattigvårdsystemet. 
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prioritet. Handlingsregeln innebar att hög bostadsproduktion – inte stöd till de 
boende – skulle prioriteras. Den regeln gällde trots att man ofta uttalade att 
just bostadsbidragen hade störst fördelningspolitiska effekt. Vidare har det 
varit tillåtet att bryta med handlingsreglerna om det gällt att nå syften inom 
andra politikområden. ATP-systemet fick således ändras om det gällde att 
främja jämställdhet och stödet till bostadsproduktionen fick reduceras om det 
handlade om skattepolitik. Sådana mönster framträder tydligt, eftersom jag 
formulerat tankestrukturerna som konkreta handlingsregler. Det har inte varit 
fråga om ett allmänt fasthållande vid en rådande ordning. ”History matters”, 
men vissa delar av historien betyder mer än andra. Och vilka delar av historien 
som betyder mest låter sig inordnas i ett regelsystem. 
 
I förra kapitlet spekulerade jag om förekomsten av en övergripande tanke-
struktur i slutet av 1900-talet av innebörden att staten har stort ansvar för 
samhällsutvecklingen och för lösningen av problem som människor upplever. 
Den förmodade tankestrukturen innefattade också att olika problem kan och 
bör lösas genom centrala insatser. En intressant fråga är om en sådan förmo-
dad tankestruktur är förenlig med de tankestrukturer jag identifierat inom väl-
färdspolitiken.  
 
Den låter sig väl överföras till pensionsområdet. Fasthållandet vid ATP och 
oviljan att ändra det systemet, särskilt mot ökat individuellt ansvar, ligger helt i 
linje med den beskrivna tankestrukturen. Och båda momenten behövde brytas 
ned. Med det nya systemet tar inte staten lika stort ansvar som tidigare och det 
är ett mer decentraliserat system. Individen beslutar själv i större utsträckning 
och beslut har förts bort från den centrala politiska nivån, det vill säga riksda-
gen (autonomt system med automatiskt verkande broms). Det är därför en 
rimlig tolkning att en allmän tankestruktur om statens uppgift och ansvar av 
antytt slag kan ha förstärkt handlingsregeln som stipulerade att man inte fick 
besluta något som innebar grundläggande förändringar av ATP-systemet. 
 
Det bostadspolitiska beslutet år 1992 innebar att statens ansvar minskade och 
decentraliserade lösningar tillkom genom avreglering och minskade subventio-
ner. I det avseendet kan den antagna allmänna tankestrukturen ha förstärkt 
trögheten. Handlingsregeln att nyproduktion skulle främjas kan knytas till den 
överordnade tankestrukturen via det förhållandet att staten genom centralt 
insatta åtgärder främjat sådan produktion. Det var den traditionen som riksda-
gen behövde bryta med. Att bostadsbidragen gavs lägre prioritet får emellertid 
ingen förklaring. De var ju också centrala statliga insatser. Förklaringen till att 
just stöd till bostadsproduktion gavs högre prioritet på bostadsbidragens be-
kostnad får sökas i andra förhållande. En förklaring har tidigare angetts. Det 
centrala momentet i efterkrigstidens bostadspolitik var stödet till nyproduk-
tion. Den fysiska bristen på bostäder med rimlig standard styrde politiken un-
der årtionden, vilket formade den styrande tankestrukturen. Uppfattningen om 
bostadsproduktionens effekter på samhällsekonomi och sysselsättning med-
förde säkert också att just produktionsstödet fick en särställning inom politi-
ken.  
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De båda handlingsreglerna vid seklets slut var olika. Det förhållandet reser 
frågan om man kan förvänta sig att finna sammanfallande mönster hos tanke-
strukturer inom olika välfärdsområden. I det avseendet torde seklets början 
och slut ha inneburit olika förutsättningar. Min utgångspunkt har varit att tan-
kestrukturer skapas ur ett visst institutionellt förhållande. Vid seklets början 
utmärktes det institutionella förhållandet av att det inte fanns några statliga 
välfärdsinstitutioner av det slag som här diskuteras och tankestrukturen utgick 
från en negativ inställning till sådana. Från den utgångspunkten är det inte 
förvånande att den tankestruktur jag fann inom så skilda områden som pen-
sioner och bostadsförsörjning var densamma.  
 
Förhållandena var annorlunda vid seklets slut. Då hade skilda välfärdsinstitu-
tioner funnits under flera decennier och utvecklats under delvis olika förut-
sättningar. Därmed hade de också genererat olika tankestrukturer om hur den 
institutionella utvecklingen skulle ske. Handlingsregeln att bostadsproduktion 
skulle främjas var sålunda mycket speciell för just bostadsområdet. Olikheter 
av det slaget utesluter inte att olika tankestrukturer kan rymmas inom en 
gemensam allmän tankeram.  
 
Tankestrukturernas avgörande betydelse för att förklara tröghet förstärks rim-
ligtvis om dessa inom skilda områden kan knytas till en överordnad tanke-
struktur – en hierarki av tankestrukturer. Styrkan hos en styrande struktur 
inom ett avgränsat område ökar därmed, eftersom den är en del av ett tänkan-
de som utgår ifrån en överordnad syn på statens uppgifter. Skall en styrande 
tankestruktur inom ett avgränsat område brytas ned måste man nämligen ock-
så modifiera den allmänna synen på statens uppgifter, vilket naturligtvis för-
svårar ett omtänkande. Återigen framträder konturerna av ett regelsystem.  
 
Det förhållandet att olika handlingsreglerna låter sig inordnas i en övergripan-
de tankestruktur förefaller sålunda ha rått också vid seklets slut. Dock var den 
tankestrukturen inte rotad i en lika lång period som de föreställningar som 
fanns om statens uppgifter vid seklets början. De senare hade vuxit fram un-
der hundratals år. De var kanske därför också svårare att bryta med, vilket 
möjligen kan bidra till att förklara de längre beslutsprocesserna vid seklets bör-
jan.  
 
Den kommentaren leder in på frågan om styrkan hos olika tankestrukturer. 
Berodde exempelvis den relativt begränsade trögheten inför 1994 års beslut på 
att tankstrukturen avseende ATP-systemet var svagare än den som styrde bo-
stadspolitiken? Det finns inga belägg för att så skulle vara fallet. Med tanke på 
ATP-systemets tillkomsthistoria skulle man mycket väl kunna argumentera för 
att den tankestrukturen borde vara starkare än den inom bostadspolitiken. Det 
förhållandet att trögheten varit av olika omfattning kan således inte nödvän-
digtvis förklaras med olika styrka hos tankestrukturerna. Även om de senare 
konstituerar tröghet, vilket jag anser vara det viktigaste resultatet av avhand-
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lingen, så har andra förhållanden också påverkat tröghetens omfattning. Jag 
skall nu försöka överblicka de förhållandena.   
 
Största förändringarna föregås av störst tröghet 
De studerade brytpunkterna har alla inneburit grundläggande strukturföränd-
ringar och systemskiften, vilket ju var en restriktion för val av fallstudieområ-
den. Men i flera avseenden har de varit olika.  
  
Beslutet år 1913 var den mest omfattande förändringen 
I inledningskapitlet redogjordes för Peter Halls klassificering av olika föränd-
ringar, där den mest omfattande – byte av paradigm – innebar ändring av både 
mål och medel. Med Halls utgångspunkter framstår pensionsbeslutet år 1913 
som den mest omfattande förändringen – ett tydligt paradigmskifte. Då inför-
des nya mål (rätt till pension för alla vid 67 års ålder) och medel (staten betala-
de ut pensioner).  
 
Det bostadspolitiska beslutet år 1935 var ett upphöjande av ett andrahandsmål 
till primärt mål, vilket innebar att det sociala målet blev överordnat och målet 
att hantera kriser tonade bort. Däremot ändrades inte medlen fullständigt. 
Stödet till investeringar i barnrikehus var ett arv från tidigare investeringsstöd. 
Stödet till de boendes hyreskostnad var emellertid nytt. Bedömningen måste 
bli att även i detta fall var det fråga om ett paradigmskifte om än inte lika mar-
kant som 1913 års beslut.  
 
Vid bedömningen av 1935 års beslut måste också beaktas den långa besluts-
processen med successiva beslut. Bostadspolitik med något socialt innehåll 
hade bedrivits alltsedan seklets början. I mitten av 1930-talet fattades vidare 
många andra beslut som innebar en allt högre grad av socialt innehåll i bo-
stadspolitiken. Det fanns i den meningen en kontinuitet i förloppet som inte 
påträffats vid de andra beslutsprocesserna och det väckte inte heller någon 
större uppmärksamhet att ny institutionell struktur infördes. Beslutet år 1935 
betraktades därför inte vid beslutstillfället som en avgörande brytpunkt på 
samma sätt som de tre andra. 
 
Under 1990-talet handlade det om revidering av målen. Frågan måste emeller-
tid ställas vad som reellt fanns kvar av de bostadspolitiska målen efter 1992 års 
beslut. Riksdagen talade även efter år 1992 om bostaden som en social rättig-
het, men det hände att såväl regeringen som en utredning ”glömde” att nämna 
den ambitionen.  Det generella stödet till bostadsbyggandet hade i princip 
upphört. Om man tar fasta på stödet till bostadsbyggandet som det centrala 
momentet i efterkrigstidens bostadspolitik så måste även 1992 års beslut be-
traktas som ett paradigmskifte av nästan samma omfattning som 1913 års be-
slut.  
 
Pensionssystemets mål förändrades år 1994 i den meningen att det inte längre 
garanterade några i förväg bestämda förmånsnivåer. Det var emellertid alltfort 
ett allmänt och obligatoriskt pensionssystem. De reviderade målsättningarna 
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ledde till nya medel (exempelvis PPM-systemet), men i många avseenden kvar-
stod tidigare medel. Det gör att den förändringen var ett paradigmskifte men 
inte ett lika markant skifte som exempelvis 1992 års bostadspolitiska beslut. 
Om man inom bostadsområdet i mitten av 1980-talet hade fattat ett beslut av 
den innebörd jag skissade i kapitel 7 så hade det, enligt min mening, varit en 
förändring av samma omfattning som 1994 års pensionsbeslut. 
 
Det har således vid alla de fyra besluten varit fråga om radikala förändringar i 
den meningen att både mål och medel ändrats.  Beslutet år 1913 framstår dock 
som den mest omfattande förändringen. Det bostadspolitiska beslutet år 1992 
kan också betraktas som en fundamental förändring. Den beteckningen indi-
kerar särskilt omfattande förändring i en följande översiktliga tablå. I jämförel-
se med dessa båda beslut var 1994 och 1935 års beslut av mindre omfattning. 
Den bedömningen görs mot bakgrund av de många successiva beslut som 
föregick 1935 års beslut, vilket ger det beslutet en högre grad av kontinuitet än 
de andra.   
 
Mest omfattande tröghet vid 1913 och 1992 års beslut 
Ett försök att ange omfattningen av de olika trögheterna och jämföra dessa 
måste ta sikte på att samlat bedöma tidsutdräkter och tydligheten hos den pro-
blembild som skall åtgärdas. Klar problembild, lång tidsutdräkt och frånvaro 
av beslut över huvud taget konstituerar omfattande tröghet.  
 
Med de utgångspunkterna har det funnits en omfattande tröghet i samband 
med 1913 års beslut. Riksdagen uttalade tidigt en insikt om och en vilja att 
åtgärda de sociala problem som fanns, men det dröjde likväl 29 år innan beslut 
fattades. Likaså får trögheten bedömas som betydande vid 1992 års beslut. 
Problemet var mycket tydligt och ökade synbarligen under beslutsprocessen, 
trots det fattades under lång tid inget principiellt beslut som innebar någon 
lösning. Även om tiden inte är lika lång som vid 1913 års beslut så förefaller 
trögheten ha varit av samma omfattning. Den närmast krisartade utvecklingen 
konstituerade ju en problembild som var tydligare än den som fanns inför 
1913 års beslut. Det är således knappast möjligt att tänka sig att man vid 1990-
talets ingång skulle ha väntat ytterligare ett tiotal år med att lägga om bostads-
politiken.  
 
Vid bedömning av 1935 års brytpunkt måste hänsyn tas till den kontinuitet 
som präglade beslutsfattandet. Trögheten måste av det skälet bedömas som 
mindre än den som gällde vid motsvarande pensionsbeslut, även om tidsut-
dräkten var något längre. Det förhållandet att problembilden inte uttalades lika 
tydligt som inför pensionsbeslutet är ytterligare ett skäl för den värderingen.  
 
Den ringa tidsutdräkten vid 1994 års beslut talar för att trögheten var liten. 
Det kan diskuteras hur tydlig problembilden var. Det var uppenbarligen inte 
fråga om något akut problem. I det avseendet var problembilden vag. Å andra 
sidan kunde man göra troligt att de framtida problemen skulle kunna bli om-
fattande. Någon åtgärd sattes in för att lösa problemen under beslutsprocessen 

 255



(efterlevandepensionen). Det är uppenbart att tankestrukturen var stark under 
1980-talet, men den snabba nedbrytningen under 1990-talet leder till den sam-
lade bedömningen att trögheten var liten. 
 
Det finns en viss konsistens hos de slutsatser som dragits i de båda föregående 
avsnitten. Besluten åren 1913 och 1992 var de mest omfattande förändringar-
na och beslutsprocessen uppvisar störst tröghet. 1935 års beslut uppvisar 
mindre tröghet men den förändringen präglades också av betydande kontinui-
tet med tidigare ordning. Måttlig tröghet kan vara en rimlig karakteristik för 
den brytpunkten. 
 
Det är 1994 års beslut som bryter denna förändringslogik. Tidsutdräkten var 
ringa, trots att det var fråga om ett paradigmskifte. Den förklaring till detta 
förhållande som kom fram i kapitel 7 handlade främst om aktörers påverkan. 
Låt oss emellertid, innan sammanfattande slutsatser dras, försöka överblicka 
några andra mönster vid brytpunkterna. Det handlar om de faktorer som bröt 
ned trögheten under beslutsprocesserna – framgångsfaktorerna. 
 
Attityder och framgångsfaktorer – vissa mönster 
återkommer  
Vissa attityder till den gamla och den nya ordningen har drivit på förändrings-
processerna medan andra verkat återhållande. Vissa evolutionära drag hos be-
slut och beslutsprocess har vidare hjälpt till att bryta trögheten. De förhållan-
dena skall nu samlat bedömas.  
 
Avståndstagande från rådande ordning drev fram förändringarna 
Ett mera systematiskt sätt att bedöma attityderna till förändring under de här 
aktuella processerna kan ta utgångspunkt i vilken uppfattning beslutsfattarna 
uttryckte om den rådande institutionella strukturen eller den förutsedda nya. 
De kunde attraheras av den gamla strukturen eller ta avstånd från den. På sam-
ma sätt kunde de attraheras av den förutsedda nya strukturen eller ta avstånd 
från den. De skilda attityderna till förändring formar sig till en fyrfältstabell, 
men för det syfte det här gäller kan följande illustration vara lämplig. 
Figur 4: Attityder till förändring av institutionell struktur 
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Genomgående har förändringsprocesserna initierats av det förhållandet att den 
rådande ordningen inneburit problem, som krävde förändringar. Varje be-
slutsprocess har således inletts med en uttalad verklighetsuppfattning av den 
innebörden. Den rådande institutionella strukturen har i den meningen inte 
upplevts som attraktivt. Härutöver har följande iakttagelser gjorts. 
   
Det är uppenbart att den nya ordningen generellt inte attraherade beslutsfat-
tarna i samband med 1913 års beslut. De var under beslutsprocessen närmast 
rädda för den. Det var i stället avståndstagandet från den rådande ordningen 
som drev fram beslutet. De skäl till förändring som höll igång beslutsproces-
sen fram till beslutet år 1913 handlade nästan uteslutande om de problem som 
var förknippade med att fattigvården och anhöriga var ansvariga för åldringars 
och invaliders försörjning. De förhållandena var inte acceptabla. Det blev tillå-
tet att tala om de långsiktiga fördelarna med en ny ordning först när beslutet 
var i hamn.  
 
Den utpräglade rädslan för en ny ordning kom inte till tydligt uttryck under 
beslutsprocessen före 1935 års bostadspolitiska beslut. Under seklets inledande 
år förefaller man ha betraktat det som självklart att något statligt stöd till egna-
hem i städerna inte skulle utgå. Det var inte ens en möjlighet som övervägdes 
och därmed heller inte något att vara rädd för. Rädslan för en ny ordning 
framskymtade dock när riksdagens år 1917 kraftfullt betonade att stödåtgär-
derna endast var tillfällig nödhjälp. Permanenta åtgärder av den aktuella om-
fattningen framstod uppenbarligen som avskräckande. Det blygsamma försla-
get om permanentning av bostadslånefonden år 1925 var dock knappast ett 
hotande systemskifte utan snarare en onödig praktisk åtgärd enligt riksdagsma-
joriteten.  
 
Beslutet år 1992 var utpräglat defensivt, det drevs uteslutande fram av den 
oacceptabla ordning som då rådde med en utgiftsutveckling som passerade 30 
miljarder på årsbasis. De positiva omdömena om den nya ordningen som gjor-
des strax innan beslutet var vaga. Det förhåller sig något annorlunda med 1994 
års beslut. Den nya ordningen framställdes mer positivt. Man försökte föra 
bort intresset från det nya systemets förmånseffekter för medborgarna och i 
stället understryka ambitionen att klara ett allmänt obligatoriskt pensionssy-
stem. Däremot var den prognostiserade problembilden mycket tydlig och det 
är knappast någon tvekan om att systemskiftet inte skulle ha skett om ATP-
systemet hade bedömts kunna klara en ny ekonomisk och social verklighet. 
Även i detta fall var det problemen med den gamla ordningen som drev fram 
förändringen, inte attraktiviteten hos den nya. 
 
Slutsatsen blir att de grundläggande förändringarna aktualiserades när den rå-
dande institutionella ordningen förlorat attraktivitet och började upplevas som 
ett problem. En sådan problemuppfattning höll igång beslutsprocesserna. Be-
sluten om systemskiften fattades dock först när avståndstagande från den rå-
dande ordningen blir så stark att den överflyglar rädslan för eller risken med en 
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ny institutionell struktur. En ny ordning framställdes som attraktiv först när 
beslut om en sådan var i hamn.  
 
Kriser påverkar och påskyndar 
Synsättet med punkterad jämvikt förutsätter att krisartade förhållanden upp-
står i spänningen mellan en ny verklighet (exogen chock) och en etablerad 
institutionell struktur. En fråga i inledningskapitlen var därför hur kriser drev 
fram förändringar. En kris kan ses som ett tungt vägande praktiskt skäl för att 
besluta om stora förändringar. Därmed kan rädslan för en ny ordning över-
vinnas.  
 
Uttrycket kris brukar förknippas med att något sker snabbt och okontrollerat, 
eller att man står inför en svår situation.692 Begreppet antyder en händelseut-
veckling präglad av viss dramatik. 
 
Den långt utdragna processen inför 1913 års pensionsbeslut innehöll föga av 
kris eller chock. Inledningsvis förefaller det mest ha varit ett irriterande faktum 
att andra länder infört pensionssystem men inte Sverige. Inga uttryckliga hän-
visningar gjordes till storstrejken 1909 eller striden om rösträtten. Men sådana 
kriser och spänningsförhållanden kan ha haft inverkan på beslutsprocessen. 
Eventuella kriser befann sig i så fall på visst avstånd. 
 
Den urbant inriktade bostadspolitiken vid seklets början drevs emellertid fram 
av krisen i anslutning till första världskriget. Den allmänna ekonomiska krisen 
förde också fram bostadspolitiken under 1930-talets början. Det förhållandet 
banade utan tvekan väg för en social bostadspolitik. Här kan man tala om en 
exogen chock eller kris. 
 
Det bostadspolitiska beslutet år 1992 hade också kriskaraktär. Det gällde att 
snabbt se till att beslutet fick effekter på statsfinanserna. Eftersom den statsfi-
nansiella kris som växte fram under denna tid delvis berodde på den institutio-
nella strukturen inom bostadsområdet använde jag beteckningen endogent 
driven kris. Sannolikt medförde den statsfinansiella krisen i mitten av 1990-
talet att den partipolitiska oenighet som präglade beslutet vändes till samsyn.  
 
Beslutet år 1994 fattades också under en period av kris i ekonomin. Den på-
verkade sannolikt viljan att undvika framtida kriser i pensionssystemet, även 
om krisen under 1990-talets mitt inte direkt hade med pensionssystemet att 
göra.  Även i det här fallet kan man säga att krisen bildligt talat befann sig på 
visst avstånd från de aktuella beslutet. Också i andra avseenden finns likheter 
med 1913 års beslut. I båda fallen togs ett gediget utredningsmaterial fram av 
utredningar som arbetade flera år och besluten innehöll övergångsbestämmel-
ser som säkerställde en rimlig implementering. I de avseendena fanns ingen 
dramatik.  
 

                                              
692 Den ursprungliga grekiska betydelsen är avgörande vändning. 
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Det är svårt att hitta ett entydigt mönster i krispåverkan och det inslaget hos 
synsättet med punkterad jämvikt kan uppenbarligen ifrågasättas. Jag skall strax 
återkomma till den frågan.  
 
Evolutionära drag återkommer vid alla brytpunkter  
De brytpunkter jag studerat kan, som framhölls i inledningskapitlet, betecknas 
som revolutionära i den meningen att de var inledningen till en ny ordning, 
som bröt med den tidigare. Dock var de evolutionära dragen framträdande hos 
både beslut och beslutsprocess. I det avseendet har Campbell uppenbarligen 
rätt när han hävdar att även till synes revolutionära förändringar ofta innefattar 
evolutionära drag. De evolutionära dragen framgår såväl i sättet att argumente-
ra under beslutsprocessen som i den utformning som riksdagsbesluten fick.  
 
Ett evolutionärt drag består i det förhållandet att en ny institutionell struktur 
systemmässigt anslutit till den rådande ordningen. Det sambandet har jag iakt-
tagit vid alla brytpunkterna. Beslutsfattarna har åtminstone försökt skapa det 
intrycket. Vid beslutet år 1913 var de noga med att det nya systemet skulle 
avlasta fattigvården, inte ersätta den. Dessutom fick systemet med tilläggspen-
sion en selektiv utformning, vilket anslöt till en grundtanke bakom fattigvår-
den.  Medborgarnas behov av pensionstillägg prövades individuellt, även om 
den prövningen inte ansågs vara lika förnedrande som prövningen inom fat-
tigvården.  
 
Detta kontinuitetsskapande mönster fanns också under den process som före-
gick det bostadspolitiska beslutet år 1935. Som framgick av ovanstående mål-
medelanalys övertog en social bostadspolitik de medel som använts under tidi-
gare kris- och landsbygdspolitik.  
 
Beslutet år 1992 behöll, trots den radikala kursomläggningen, drag av den 
gamla institutionella strukturen. Staten tog exempelvis ett fortsatt övergripande 
ansvar för finansieringen av bostadsbyggandet och räntebidrag skulle alltjämt 
utgå för att kompensera för villaägarnas skatteavdrag. Med Thord Strömbergs 
ord var det ett systemskifte men inget kalhygge.  
 
Tidigare har nämnts hur 1994 års beslut, genom att systemet blev allmänt och 
obligatoriskt, anknöt till ATP-systemet.  
 
Ett annat evolutionärt drag var den genomgående tendensen att utforma änd-
ringar för medborgarna så att de blev eller kunde framställas som små. Beslu-
tet år 1913 medförde inte pensionsförmåner i en omfattning som kunde för-
sörja pensionärer. Det blev ett beslut som blott avlastade fattigvården och 
anhörigas försörjningsstöd. Det var uppenbart att dess tillskyndare upplevde 
det som otillräckligt. Det bostadspolitiska beslutet år 1935 var starkt selektivt 
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och blygsamt om man ser det i relation till vad som skulle beslutas därefter. I 
de avseendena var de båda besluten blygsamma.693

 
Omläggningen av bostadspolitiken år 1992 måste ha upplevts som en funda-
mental kursändring av berörda aktörer inom området. Ständigt stigande sub-
ventioner för att hålla uppe bostadsproduktionen ersattes nämligen med en 
institutionell ordning som i princip inte innehöll några subventioner. Även vid 
denna förändring fanns emellertid strävan att framställa dess effekter för med-
borgarna som relativ små. Man försökte till och med att visa att ett hushålls 
ränteutgifter kunde bli lägre om subventionerna togs bort.  
 
Som tidigare framhölls var pensionsbeslutet år 1994 ett systemskifte. Men man 
var mycket angelägen om att understryka att effekterna för medborgarna var 
små. Principen var att förmånerna skulle ligga på samma nivå som i ATP-
systemet. Man gick till och med så långt att man inte tydligt redovisade hur 
mycket lägre pension som det nya systemet skulle medföra vid ogynnsam eko-
nomisk tillväxt och ökad livslängd. 
 
Den samlade bedömningen blir att beslutsprocessen i anslutning till 1935 års 
beslut, med den successiva övergången till social bostadspolitik, innehöll det 
mest framträdande evolutionära draget. Beslutet år 1994 innehöll också omfat-
tande evolutionära drag med sin likhet med ATP-systemet och det ur försäk-
ringstagarsynpunkt närmast vilseledande sättet att visa att skillnaderna för 
medborgarna mellan det nya och det gamla systemet var små.  
 
Det evolutionära draget hos 1992 års beslut måste bedömas som måttligt. Be-
tydelsen av räkneexemplet med obetydliga effekter för medborgarna bör inte 
överdrivas. Det var en radikal förändring och man gjorde inte mycket för att 
dölja det förhållandet. Det evolutionära draget hos 1913 års beslut måste också 
bedömas som måttligt.  
 
Det bör dock erinras om att bedömningen av evolutionära drag bitvis sam-
manfaller med bedömningen av förändringarnas omfattning. Det är delvis 
samma variabler som värderas. En rimlig slutsats är också att fundamentala 
förändringar erbjuder begränsade möjligheter till evolutionära drag. De är helt 
enkelt för stora för att kunna utformas eller framställas på det sättet.   

                                              
693 Sett i relation till den statsfinansiella förmågan vid beslutstillfället var pensionsbeslutet dock inte 
blygsamt, vilket tidigare visats. Sådana kvantitativa jämförelser som sker i detta avsnitt medför att 
expansionsperioden blir något slag norm för att kvantitativt bedöma var som skedde före och efter 
denna. Att 1913 års pensionsnivåer inte räckte till försörjning blir med ”ATP-ögon” uttryck för en 
blygsam förmån. Utifrån det rådande förhållandet inom pensionsområdet, det vill säga att pensioner 
inte fanns, var ökningen emellertid oändligt stor. De insatser som beslutades år 1935 framstår som 
obetydliga i jämförelse med miljonprogrammets insatser. Förändringarna vid 1900-talets slut betraktas 
på samma sätt med utgångspunkt i expansionsperioden. Expansionsperioden blir därmed måttstock 
för kvantitativa bedömningar av beslut vid seklets början och slut. Det är ofrånkomligt vid den analys 
som sker i detta avsnitt. Tyngdpunkten i min analys avser dock en systemmässig och processuell jäm-
förelse mellan de fyra brytpunkterna. Sådan analys kan på ett helt annat sätt ”hoppar över” expan-
sionsperioden. 
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Bildas ett logiskt förändringsmönster? 
Jag påpekade tidigare att det fanns en viss logisk konsistens när förändringens 
omfattning och trögheten betraktades vid de olika brytpunkterna. Lås oss nu 
försöka överblicka om alla de faktorer jag sammanfattat bildar ett sådant lo-
giskt mönster eller om bedömningen av några av de studerade variablerna 
framstår som avvikande eller svårförklarliga. Följande tablå ger överblick.   
Tablå 6: Sammanfattande bedömning av förändringar, tröghet och ge-
mensamma mönster 

Beslut Förändring-
ens omfatt-
ning* 

Trög-
het 

Attityd till gam-
mal/ny ordning

Kris Evolu-
tionära 
drag* 

1913 Fundamental Stor Avståndstagan-
de/ej attraktiv 

På av-
stånd 

Måttliga 

1935 Radikal Måttlig Inga markanta 
attityder 

Exogen Mycket 
omfattande 

1992 Fundamental Stor Avståndstagan-
de/ej attraktivt  

Endo-
gen 

Måttliga 

1994 Radikal Liten Avståndstagan-
de/viss attrakti-
vitet 

På av-
stånd 

Omfattande

* Det bör än en gång påpekas att dessa variabler bitvis speglar samma bedömning. Kriterierna för att 
bedöma evolutionär förändring är nämligen delvis desamma som för att bedöma förändringens om-
fattning 
 
1935 års beslut skiljer sig uppenbarligen ifrån de andra. De exogena kriserna 
och landsbygdsstödet gav hela beslutsprocessen, som utmynnade i en social 
bostadspolitik, ett utpräglat drag av kontinuitet och evolutionär utveckling. De 
bedömningar som kommer till uttryck i tablån bildar i och för sig ett logiskt 
mönster beträffande den brytpunkten, men den speciella bakgrunden gör jäm-
förelserna med de andra brytpunkterna begränsat meningsfulla.  
 
Besluten 1913 och 1992 uppvisar ett logiskt mönster vad gäller de tre första 
variablerna. Störst förändring medförde störst tröghet. Förändringarna drevs 
fram av avståndstagandet från den gamla ordningen och den nya var inte at-
traktiv. De omfattande förändringarna var heller inte förenade med utpräglade 
evolutionära drag. I båda fallen var dessa måttliga. Den endogena krisen un-
derlättade den omfattande förändringen år 1992. Men 1913 fanns inte någon 
sådan kris. Hur skall krisbegreppet tolkas i det fallet? Har någon kris medver-
kat till att även den omfattande förändringen kom till stånd?  
 
Även vid 1994 års beslut framstår krisens roll som oklar. Den brytpunkten 
skiljer sig emellertid ifrån de båda just nämnda besluten genom att förändring-
en inte är lika stor. Det framstår mot den bakgrunden som logiskt att de evolu-
tionära dragen var omfattande.  
 
Man kan möjligen tala om någon form av kris vid alla fyra brytpunkterna, men 
det blir i åtminstone två av fallen – 1913 och 1994 – långsökt och kriserna 
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framstår vid de tillfällena inte som självklart pådrivande. Det reser frågan om 
hur användbart krisbegreppet är för att förstå förändringar och nedbrytning av 
tröghet. Är synsättet att ett jämviktsförhållande punkteras av kriser bara giltigt 
i vissa fall? 
 
Krisbegreppet är inte ändamålsenligt 
Det är kanske inte begreppet kris som är det mest lämpliga vid analys av för-
ändringsprocesser av aktuellt slag. Min analysmodell utgick från att de yttre 
förhållandena ändrades så att rådande institutionella ordning inte längre upp-
levdes som ändamålsenlig. En ny ekonomisk och social verklighet skapar ett 
spänningsförhållande till den rådande institutionella ordningen. Uppenbarligen 
kan man inte utgå ifrån att det förhållandet kan rubriceras som kris vid stora 
förändringar. Det borde vara mera fruktbart att försöka karakterisera det spän-
ningsförhållandet i andra termer.  
 
Relationen mellan den nya verkligheten och den rådande institutionella ord-
ningen skulle kunna benämnas i termer av harmoni och disharmoni.694 Ett 
harmoniskt förhållande mellan verklighet och institutionell ordning aktualise-
rar inga förändringar. Det gör däremot ett disharmoniskt. Det sambandet för-
utsätter att problem med rådande förhållanden och inte strävan efter nya och 
bättre driver fram beslut. Det vill säga man genomför inte stora förändringar 
för att åstadkomma förbättringar utan för att åtgärda uppenbara problem. Att 
så varit fallet visades tidigare. 
 
Det avgörande för handlandet är hur relationen verklighet och institutionella 
ordning upplevs. Den upplevelsen påverkas naturligtvis av hur relationen i 
någon objektiv mening gestaltas. Men det är själva upplevelsen av disharmoni 
hos beslutsfattare som driver fram beslut om systemförändring.  
 
Upplevelsen kan påverkas av den ”krismiljö” som råder vid beslutstillfället. 
Om kris upplevs inom näraliggande områden har beslutsfattare lättare att tolka 
en disharmoni som ett hot som måste åtgärdas än om sådan näraliggande kris 
saknas. Beslutsfattarna blir mer förändringsbenägna. Det var uppenbarligen 
fallet inför pensionsbeslutet år 1994. Den kris som seglade upp under förbere-
delserna inför det beslutet hade föga koppling till det då gällande ATP-
systemet. Men upplevelsen av en allmän kris gjorde säkert att den problembild 
som diskuterades inom pensionsområdet tolkades som allvarligare än om nå-
got sådant allmänt krisfenomen inte varit för handen.  
 
Upplevelsen av disharmoni kan också uppstå om en framtida kris bedöms som 
sannolik. Om den framtida utvecklingen kommer att präglas av disharmoni i 
en omfattning som hotar den rådande ordningen kan en förändringsvilja upp-
stå. Det var situationen inför 1994 års beslut. Det fanns ingen kris i relationen 

                                              
694 Begreppet jämvikt är ett annat sätt att beteckna harmoni, men det begreppet har inget språkligt 
naturligt motsatsbegrepp. Uttrycken friktion och icke friktion är inte heller ett övertygande begrepps-
par.  
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mellan verklighet och institutionell ordning under början av 1990-talet, men en 
sådan var sannolikt på väg om inte åtgärder sattes in. Det upplevdes som 
disharmoni, vilket gjorde systemskiftet möjligt. 
 
Beslutsviljan år 1994 hämtade således kraft både ur en framtida tydligt pro-
blembild och ur en näraliggande kris. Här har vi en förklaring till att system-
skiftet kunde beslutas utan att någon kris vid beslutstillfället präglade relatio-
nen mellan verklighet och institutionell struktur.  
 
Min analys av möjligheterna att systemförändra bostadspolitiken redan på 
1980-talet tog också sikte på dessa båda förhållanden. Bedömningen var näm-
ligen att en allmän kris i statsfinanserna och en tillräckligt tydlig och tillförlitlig 
framtida problembild hade möjliggjort omläggning av politiken redan då. Det 
sagda förringar inte insatserna som gjordes av förändringsagenterna inom pen-
sionsområdet. Deras insatser bestod bland annat i att de gjorde den framtida 
problembilden tydlig samt arbetade fram ett acceptabelt alternativ. Däremot 
var 90-talskrisen en extern förändringskraft, som hjälpte dessa förändrings-
agenter under den beslutsprocessen.  
 
Hur passar då 1913 års beslut in i detta synsätt med upplevd disharmoni? Det 
var den mest omfattande förändringen av dem som jag studerat. Den föränd-
ringen hjälptes inte fram av några utpräglat evolutionära drag. Vad var det då, 
vid sidan av förändringsagenternas påverkan, som drev fram förändringen?  
 
Som jag framhöll i kapitel 3 blev åldringar och invalider trots allt försörjda 
genom fattigvården och det gällde under hela beslutsprocessen. Kan man av 
det förhållandet dra slutsatsen att det inte fanns någon betydande disharmoni 
mellan verklighet och institution? Även om förhållandena för åldringar och 
invalider i någon objektiv mening inte var särskilt mycket annorlunda på 1880-
talet än på 1910-talet så är min tolkning att förhållandena upplevdes annorlun-
da när vi närmar oss beslutet.  
 
Den utredning som förberedde 1913 års beslut framhöll bland annat den oms-
tändigheten att åldringar försörjdes av anhöriga som ett förbisett förhållande 
och det blev ytterligare ett skäl att införa ett pensionssystem. Det kan emeller-
tid knappast ha varit en helt ny insikt. Försörjningsskyldigheten för släktingar i 
rakt upp- och nedstigande led stipulerades redan i fattigvårdsförordningen från 
mitten av 1800-talet. Men det förhållandet upplevdes på ett annat sätt på 1910-
talet, vilket skapade en upplevd disharmoni mellan verklighet och institutionell 
ordning.  
 
Vidare spelade naturligtvis de politiska förändringarna roll. Den framväxande 
demokratin förde fram beslutsfattare som betraktade den rådande ordningen 
med andra ögon än de tidigare. Även de näraliggande kriserna som storstrej-
ken och striden om demokratin kan betraktas som förhållanden som påverka-
de upplevelsen av disharmoni. Jag refererade i kapitel 3 till författare som me-
nar att det vid denna tid skedde en attitydförändring – viljan att införa ett pen-
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sionssystem tog sin utgångspunkt i en socialpacifistisk inställning. Författarna 
hänvisar till de allmänna spänningarna i samhället vid denna tid, manifesterade 
i storstrejken och de spända utrikespolitiska förhållandena. 
 
Någon riktig klarhet i frågan om hur beslutsfattare tänkte vid denna tid lär vi 
inte kunna få. Visserligen uttalade riksdagsutskottet år 1905 att pensionsfrågan 
var ”… för samhället av den allra största betydelse…” och det gällde att lägga 
”… synnerlig vikt uppå, att den med snaraste vinner en lycklig lösning.” Här-
utöver uttalade utskottet förhoppningen att utredningen inte skulle ske under 
sådana former att ”… denna stora sociala frågas lösning därigenom vidare 
undanskjutes till en aflägsen framtid.”695 Det är uppenbart att sådana uttalan-
den speglar en upplevd disharmoni mellan verklighet och rådande välfärdsin-
stitutionerna. Men var den – eller rättare blev den under tiden fram till beslutet 
år 1913 – så fundamental att den förklarar att trögheten bröts och 1913 års 
radikala nyordning kunde beslutas?  Det får stanna vid en förmodan att så var 
fallet.  Det är bara att än en gång beklaga att det inte varit möjligt att intervjua 
de beslutfattare som var verksamma inom pensionsområdet under 1900-talets 
första decennier. Men om man tar fasta på upplevd disharmoni istället för att 
söka efter kriser så blir enligt min mening 1913 års beslut mera begripligt vid 
jämförelse med de andra brytpunkterna.696  
 
Vill man använda en särskild beteckning för sådan disharmoni som leder fram 
till beslut om systemskifte kan man, som just antyddes, tala om fundamental 
disharmoni. Det begreppet skulle kunna stå för en upplevelse av så stor 
disharmoni att den utgör ett allvarligt hot mot den rådande ordningen.697 Om 
inga ändringar görs kan något slags sammanbrott följa. Ett sådant utgör ett så 
allvarligt hot att man är beredd att ändra även i den grundläggande stabilitet 
som man annars är helt ovillig att rubba. Utvecklingen är nämligen på väg in i 
en genuint osäker situation om inget görs. Normalt verkande intressen och 
ambitioner måste läggas åt sidan och gemensamma ansträngningar måste inrik-
tas på att förhindra sammanbrott.698 Den karakteristiken stämmer uppenbarli-

                                              
695 Anda kammarens tillfälliga utskott (n:o 5) 1905:24, s. 31. 
696 Om 1913 års beslut och beslutsprocess betraktas isolerat så är den mest näraliggande frågan varför 
inte beslutet kom långt tidigare. Det komparativa perspektivet har således rest en helt annan fråga än 
den som är mest naturligt om beslutsprocessen studeras separat.  
697 Den behöver inte innebära att den rådande ordningen är ”pervers”, vilket blev ett nästan bevingat 
uttryck inför den stora skattereformen i slutet av 1980-talet. Men det då använda uttrycket illustrerar 
ändå vilken drivkraft som finns i upplevelsen att den rådande ordningen är oacceptabel. Enligt Stig 
Malm använde han beteckningen ruttet för det gamla systemet och i den tävlan som uppstod om att 
hitta starka ord använde Kjell Olof Feldt uttrycket perverst. Se Malm (1994), s. 147.  
698 Blyth (2002), s. 9 talar om ”Knightian uncertainty”, varvid han refererar till den amerikanske eko-
nomen Frank Knight. Med uttrycket menar Blyth främst att aktörerna blir osäkra om vad som är deras 
intresse. Även Svensson (2001), s. 285, diskuterar dessa frågor i anslutning till hans analys av mark-
nadsanpassningen under slutet av 1900-talet. Svensson framhåller bland annat att preferensordningen 
kan ändras och nya konstellationer uppstå när utvecklingen tar ny väg – vid formativa moment. Hos 
Kreuger (1996) finns också en intressant diskussion om organisationers intresseformering. Kreuger 
kan inte finna att egenintresset ensamt styrde handlandet. Hon drar dock inte explicit slutsatsen att 
intressen och preferenser formeras i en rådande institutionell miljö.  
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gen på 1992 och 1994 års beslutssituation, men det är inte lika uppenbart att 
det är en riktig karakteristik av beslutssituationen år 1913.  
 
Slutsatsen är således att en kris är en situation, vid vilken en fundamental 
disharmoni mellan verklighet och institutionell struktur har manifesterats. Men 
den omständigheten är endast ett fall bland flera då fundamental disharmoni 
kan upplevas. Det är vidare den upplevelsen – och inte nödvändigtvis någon 
manifest kris – som krävs för att systemskifte skall beslutas. Det krisbegrepp 
som är en del av synsättet med punkterad jämvikt är därför endast i begränsad 
omfattning ändamålsenligt. Det är mer klargörande att bedöma spänningsför-
hållandet mellan verklighet och institutionell struktur i termer av harmoni och 
disharmoni.  
 
Aktörer kan förlänga eller förkorta trögheten  
Analysen av aktörers påverkan har främst syftat till att visa att dessa inte för-
klarar tröghet i sådan omfattning att de gör tankestrukturerna ointressanta som 
förklaringar. Det har gått att visa att aktörer inte haft en så avgörande påver-
kan. Däremot kan aktörer i hög grad påverka tröghetens omfattning. Det 
framgår särskilt av kapitel 7. I detta avsnitt skall jag försöka förmedla en sam-
lad bild av aktörers roll.  
 
Partierna samarbetade vid systemskiften 
Vid analysen av de olika brytpunkterna har betydelsen av politiska maktväx-
lingar tonats ned. Jag hävdar självklart inte att politiska maktväxlingar saknade 
betydelse. Det har emellertid framgått att flertalet politiska aktörer tvingades ta 
hänsyn till de styrande tankestrukturerna. En observation är vidare att alla be-
sluten utom ett fattades under betydande enighet. Och det beslut som inte 
fattades under stor enighet (bostadsbeslutet år 1992) bekräftades efter ett par 
år av det vid beslutstillfället oppositionella socialdemokratiska partiet.  
 
Nu är ju inte enighet nödvändigtvis ett bevis på att besluten inte skulle ha på-
verkats av politiska maktväxlingar. Pensionsbeslutet år 1994 fattades visserli-
gen med stöd av fem partier som gemensamt arbetade fram det nya systemet. 
Men det arbetet påbörjades direkt efter det att en ny borgerlig regering tillträtt 
år 1991. Det är inte sannolikt att en socialdemokratisk regering lika snabbt 
hade startat en förändringsprocess av det slag som den nya regeringen gjorde. 
Ett fortsatt socialdemokratiskt regeringsinnehav hade troligen inte heller lett 
till ett så genomgripande systemskifte som faktiskt blev fallet.  
 
Beslutet år 1994 är också ett gott exempel på att flera partier kan bli bundna av 
en handlingsregel som primärt gäller ett parti. Inom det socialdemokratiska 
partiet fanns en stark bindning till ATP-systemet. Hos de borgerliga fanns 
ingen liknande bindning. Handlingsregeln att grundläggande förändringar av 
ATP-systemet inte fick ske var emellertid även de partierna tvungna att respek-
tera, eftersom de var angelägna om att fatta beslutet tillsammans med social-
demokraterna. De avsåg inte att själva utmana den dolda handlingsregeln. 
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Det är ett exempel på att en politisk aktör kan vara begränsad av en tanke-
struktur trots att den strider mot dennes idéer eller intressen. Det förhållandet 
gällde uppenbarligen även för den socialdemokratiska bostadspolitiken under 
1920-talet. Hos det socialdemokratiska partiet fanns bostadspolitiska ambitio-
ner, men partiet var fångat i den tidens tankestruktur. Även Brantings ageran-
de under beslutsprocessen vid seklets början visar att han tvingades att ta hän-
syn till den då rådande tankestrukturen. 
 
Hur skall då den stora enigheten vid dessa beslut förklaras? Handlar inte poli-
tik om att framhäva skillnader och då vore det väl särskilt angeläget att fram-
häva dem vid grundläggande förändringar? En förklaring till enigheten kan 
nog sökas i den attityd som ofta framträdde vid brytpunkterna: Det nya attra-
herade inte, det framstod som riskfyllt. Beslut om den nya, riskfyllda ordning-
en kändes sannolikt säkrare om flera var med och tog ansvar. Den förklaring-
en anknyter till mina inledande utgångspunkter. Jag framhöll nämligen där att 
samhället inte är konstruerat för stora förändringar. Organisationer och indivi-
der har anpassat sig efter en viss ordning. Det är svårt för ett parti att bryta 
med gällande ordning. För framgång krävs att de politiska partierna grupperar 
sig på ett nytt och annorlunda sätt. Det gör att oväntade – för att inte säga 
oheliga – allianser uppstår.  
 
Jag vill också understryka studiens inriktning på det praktiska riksdagsarbetet. 
Det gör att mera visionära inslag i politiken bara antyds. Ett exempel är kom-
promissen om ett nytt pensionssystem år 1994. Det framskymtar i min fram-
ställning att moderaterna och socialdemokraterna inledningsvis hade helt olika 
utgångspunkter för det beslutet. Men den beslutsprocess jag skildrar präglas av 
strävan till enighet.  
 
Det nyss beskrivna partipolitiska mönstret kan konfronteras med utländska 
erfarenheter. Hall betonar sålunda maktväxlingens betydelse när Storbritanni-
en bytte paradigm från keynesiansk till monetaristisk ekonomisk politik. Den 
tillträdande regeringen Thatcher hade monetarism på sitt program.  Pierson 
har den konservativa maktväxlingen som utgångspunkt för sin studie av försö-
ken att nedmontera välfärdsstaten i USA och Storbritannien. De båda ledarna 
Thatcher och Reagan förefaller ha varit mycket tydliga med sina förändrings-
ambitioner. Pierson finner dock att de misslyckades i den meningen att någon 
radikal förändring inte skedde. Den grundläggande strukturen förblev stabil. 699   
 
De partier som bildade regering i Sverige efter valet 1991 var före valet inte 
tydliga beträffande ambitionerna att lägga om politiken inom pensions- och 

                                              
699 Pierson ger ingen klar bild över hur de båda ledarna i allmänna val tonade fram sina krav på sy-
stemförändringar inom välfärdssektorn. Deras allmänna och uttalade ambitioner framgår dock i Pier-
son (1994), s. 3 f. och s. 164. Se också Hall (1993), s. 287, där det framgår att Thatcher innan val var 
mycket tydlig med sina ambitioner att i grunden förändra den ekonomiska politiken. För bedömning-
en att den grundläggande strukturen förblev stabil se Pierson (1994), s. 182. 
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bostadsområdet.700 Det kan framstå som paradoxalt att både Reagan och That-
cher hade uttryckliga ambitioner att nedmontera välfärdsstaten och tydligen 
lyckades genomföra relativt lite, medan de svenska partierna närmast dolde 
sina ambitioner att lägga om politiken och lyckades genomföra radikala kurs-
ändringar.  
 
Jämförelser mellan amerikansk och brittisk politik å ena sidan och svensk å 
andra sidan måste ske med viss försiktighet. Piersons framställning är inte upp-
lagd för sådana jämförelser. Dock vågar jag dra slutsatsen att de nämnda för-
hållandena utgör belägg för att revolutionära förändringar kräver evolutionära 
metoder. Det utmärkte uppenbarligen inte Reagans och Thatchers angrepps-
sätt. Däremot var det evolutionära draget ständigt återkommande vid de 
svenska brytpunkterna. Man tonade ned förändringarnas omfattning både före 
och efter ett val.  
  
Fördröjningsagenter spelar ingen avgörande roll vid stora föränd-
ringar 
Jag har visat att tankestrukturerna är den avgörande förklaringen till tröghet 
vid systemskifte. I jämförelse härmed spelar intresseorganisationer en under-
ordnad roll. Deras intressen är nämligen formade i anslutning till tankestruktu-
rerna. Så länge de styr besluten är intressen och tankestruktur i allt väsentligt 
sammanfallande.  
 
När LO i början av 1980-talet ställde upp till försvar av ATP eller organisatio-
nerna inom bostadsområdet argumenterade för stöd till bostadsproduktion så 
argumenterade de för en politik som flertalet beslutsfattare fann önskvärd. Det 
fanns ingen grundläggande skillnad i inställningen. Stöd till bostadsbyggandet 
sågs som något självklart av en majoritet riksdagen. Socialdemokratiska före-
trädare var likaså stolta över ATP. Tanken att i grunden förändra det systemet 
var främmande under hela 1980-talet. Intresseorganisationerna behövde inte 

                                              
700 I den pensionsutredning som publicerades år 1990 var man som tidigare nämnts överens om att 
man måste vara överens för att kunna reformera pensionssystemet. Inget parti krävde nytt system i 
reservationerna. Se SOU 1990:76, ss. 573-585. Som jag tidigare framhöll finns det intervjupersoner 
som anser att partierna innan valet kommit överens om att försöka blir eniga efter valet. 
Beträffande bostadspolitiken lämnade de borgerliga partierna en gemensam reservation till riksdagsbe-
slutet under hösten år 1990. Den innehöll ett förslag om så kallade enhetslån. Inom ramen för sådana 
ansågs subventionerna kunna minska ”genom upptrappning inom dagens system och genom successi-
va höjningar av den garanterade räntan i nyproduktionen” (BoU 1990/91:4, s. 51). Här aviserades 
således förändringar, men man kan inte av det uttalandet självklart dra slutsatsen att subventionerna i 
princip skulle avskaffas något år senare. I moderaternas valprogram inför 1991 års val anfördes att det 
nya finansieringssystemet (vilket man således reserverats sig mot i riksdagen) inte skulle genomföras. 
Vidare anfördes att ”Stöd till nybyggda bostäder skall utgå lika för alla.” (Det bästa för Sverige. Valmani-
fest 1991, s. 6). Av det uttalande kan man inte sluta sig till att subventionerna inom kort skulle avskaf-
fas.  
Det bör här också nämnas att Heclo (1974), s. 289 framhåller att det inte heller fanns särskilt många 
indikationer i det liberala valmaterialet inför 1911 års val att världens första universella pensionssystem 
skulle introduceras två år senare. Över huvud taget tonar Heclo ned betydelsen av allmänna val. De 
var ”…one of many forces that sensitized policy makers to the need for action. Exactly what to do 
was another matter”. Se Heclo (1974), s. 293. 
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anstränga sig över hövan. Organisationernas intressen utmanades inte förrän 
på 1990-talet när systemskiften på allvar aktualiserades. 
  
Jag framhöll inledningsvis att stora förändringar följer en annan logik än små.  
LO motsatte sig exempelvis de ändringar i basbeloppsberäkningarna som be-
slöts i början av 1980-talet.701 Men när avgifterna till pensioner hotade att ta 
hand om allt större del av det framtida löneutrymmet så kunde inte organisa-
tionen längre säga nej till förändringar. Man godtog därför i början av 1990-
talet ett systemskifte som på sikt skulle kunna innebära betydligt sämre pen-
sioner än vad som kunde ha blivit följden av den detaljjustering av prisberäk-
ningen som organisationen motsatte sig tio år tidigare. 
 
I princip förhåller det sig på samma sätt inom bostadspolitiken. Organisatio-
nerna hade inflytande över verksamheten när det handlade om mindre föränd-
ringar. När subventionsutgifterna började överstiga 30 miljarder per år insåg 
många att det var en situation som inte kunde fortsätta. Visserligen protestera-
de organisationerna mot det beslut som fattades år 1992, men protesterna 
hade ingen synbar påverkan på beslut och beslutsfattare. Det gällde både den 
borgerliga majoritet som fattade beslutet och den efterföljande socialdemokra-
tiska majoriteten som bekräftade beslutet.  
 
Intresseorganisationers begränsade betydelse som tröghetsskapare framgår 
också vid jämförelse mellan seklets början och slut. Beslutsfattandet vid seklets 
början präglades nämligen av minst samma tröghet som karakteriserar besluts-
processerna vid seklets slut, trots att det vid seklets början inte fanns intresse-
organisationer av det slag som finns i dag.  
 
Jag tonar således ned intresseorganisationers betydelse. Jag refererade tidigare 
till Blyth som talar om en så stor osäkerhet att aktörerna blir osäkra om vad 
som är deras intresse. Den karakteristiken fångar in en viktig omständighet 
rörande relationen mellan intresseorganisationer och de stora förändringar jag 
studerat. När problembilden blir tydlig och framstår som ett hot mot rådande 
ordning ifrågasätts också de traditionella intressena.   
 
Jag tror emellertid inte att jag därmed falsifierat teorier om järntrianglar och 
gjort Public Choice-skolan obsolet. De grundläggande förändringar jag stude-
rat har beslutats i Sverige. Även den internationella forskningen har funnit att 
intresseorganisationerna i Sverige har en något annorlunda ställning än i andra 
länder.702  
 
När utredningsförslaget om det nya pensionssystemet presenterades år 1994 så 
hade bland andra LO varit delaktig och arbetsgruppen visste att LO skulle 
ställa upp på huvudprinciperna. Flera partier hade deltagit i utredningsarbetet 
och betänkandet var i princip en förhandlingsöverenskommelse. Det är en helt 
                                              
701 Kan vi lita på ATP (1982), s. 24. 
702 Se exempelvis Olson (1982), s. 89 f. Olsons nyckelbegrepp är ”encompassing” organisationer. 
Sådana finns i Sverige och de beaktar ett vidare samhällsintresse.  
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annan situation än när exempelvis den amerikanska regeringen skall dra ned 
statsutgifterna och lämnar förslag härom till kongressen varefter alla lobbyor-
ganisationer kan börja påverka kongressmännen och senatorerna, som i be-
gränsad omfattning är bundna av partilojalitet.703 En public choice-analys kan 
säkert förklara resultatet av sådana processer. Men de är i väsentliga avseenden 
inte jämförbara med de beslutssituationer jag beskrivit.  
 
Organisationerna och deras agerande är inte oviktiga för att förstå föränd-
ringsprocesserna, men de är inte det avgörande hindret när det gäller att över-
vinna tröghet. De är en av flera faktorer förstärker eller försvagar tankestruk-
turers styrning.  
 
Förändringsagenter har fyra uppgifter 
Förändringsagenterna framstår faktiskt som betydligt intressantare aktörer än 
fördröjningsagenter. Det är uppenbart att de förra på ett påtagligt sätt kunnat 
minska trögheten. Det räcker emellertid inte med att inflytelserika förändrings-
agenter beslutar sig för att åstadkomma ett systemskifte. Den styrande tanke-
strukturen kan vara så stark att det inte är möjligt att åstadkomma ett skifte. 
Jag nämnde exempelvis att flera av de förändringsagenter som drev fram 1913 
års beslut var verksamma också i slutet av 1800-talet (Branting, Hamilton och 
Lindstedt) men de förmådde då inte åstadkomma önskad förändring.  
 
Mina studier har inte inriktats på att göra fullständiga analyser av olika aktörer. 
Det är dock möjligt att identifiera återkommande mönster beträffande föränd-
ringsagenternas påverkan vid de studerade brytpunkterna. Den bild som fram-
träder kan formuleras som fyra uppgifter. Om och när de fyra uppgifterna 
fullgjorts av förändringsagenterna har förändring skett och trögheten brutits 
ned. Var och en av uppgifterna kan förefalla självklara, men det har varit nöd-
vändigt att utföra samtliga. Det har dessutom varit nödvändigt att utföra dem i 
en viss ordning för att trögheten skulle övervinnas och systemskifte beslutas. 
Däri låg svårigheten. 
 
Den upplevda disharmonin mellan verklighet och institutionell struktur drev 
förändringsprocesserna. En första uppgift har därför varit att föra upp problem-
bilden på den politiska beslutsagendan. Den uppgiften behövde utföras på ett så-
dant sätt att tillräckligt många beslutsfattare upplevde att den rådande ordning-
en inte var acceptabel.  

 
Riksdagsmannen Adolf Hedin var en drivande kraft när arbetarförsäkringsfrå-
gan hamnade på riksdagens bord år 1884. Därefter handlade det om att se till 
att frågan inte föll bort från beslutsagendan. I kapitel 3 nämndes några av de 
aktörer som höll frågan levande genom olika utredningar och propositioner 

                                              
703 Zakaria (2003), s. 175 ff. innehåller några nästan dråpliga beskrivningar av hur amerikansk politik 
försökt begränsa offentliga utgifter men aktivt motarbetats av lobbygrupper. Zakaria antyder, med 
stöd av andra författare, att politiken blott till 10 à 20 % kontrolleras av politiker och deras väljare. 
Resten bestäms av så kallade klientgrupper.  
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under slutet av 1800-talet. År 1905 fördes frågan ånyo upp genom motioner 
från olika riksdagsmän.  
 
De sociala bostadsproblemen diskuterades redan under 1800-talet, men kom 
fullt ut att knytas samman med riksdagens beslutsfattande först år 1935. Sådan 
entydig koppling mellan de sociala problemen och den praktiska politiken 
åstadkom den bostadssociala utredningen med Alf Johansson som drivande 
kraft. Dessförinnan spelade de sociala problemen inte huvudrollen vid besluts-
fattandet. 
 
Inför 1994 års beslut var problemuppfattningen tydlig innan arbetsgruppen 
tillsattes år 1991. Den tidigare arbetande Pensionsberedningen tog fram ett 
underlag för bedömning av problemens omfattning. Det fångades upp av någ-
ra statsråd och departementstjänstemän i de båda regeringar som fanns före 
och efter regimskiftet år 1991.  
 
Inför 1992 års beslut var problembilden tydlig med stigande subventionsutgif-
ter. Den hade formulerats av olika regeringar under beslutsprocessen, dock 
inte på ett sådant sätt att den ledde till att problemen löstes. En tydlig pro-
blembild som ledde till förändring formulerads först av Danellutredningen. 
Vid det laget var dock inriktningen att ändra systemet. Sannolikt skulle en än 
tydligare problembild ha medfört ändrad bostadspolitik före år 1992. Men 
ingen förändringsagent utförde den uppgiften. 

 
Tydlig problembild har varit en nödvändig förutsättning för att få igång be-
slutsprocesserna. Under processerna behövde ett alternativt system utarbetas. Det 
var den andra uppgiften. Ett alternativ till den rådande institutionella struktu-
ren skulle vara trovärdigt i den meningen att det löste det identifierade pro-
blemet. Trovärdigheten krävde vidare att den nya strukturen tog rimlig hänsyn 
till skilda intressen och vara praktiskt genomförbart. 

 
Praktiskt genomförbara förslag utformades inom pensionsområdet redan un-
der 1890-talet, men det räckte inte för riksdagsbeslut. Som anfördes i kapitel 3 
klarade inte dåtidens förändringsagenter att finna förslag som bröt ned den 
förhärskande tankestrukturen och samtidigt tog hänsyn till bönders och ar-
betsgivares intressen. Det gjorde emellertid det förslag som utformades inför 
1913 års beslut. Vid båda tillfällena får Anders Lindstedt bedömas som den 
främste konstruktören. Den bostadssociala utredningen – med Alf Johansson 
som drivande kraft – utförde den uppgiften inför 1935 års beslut.  
 
Inför 1992 års beslut utformades förslag, som levde upp till kraven, inom Da-
nellutredningen. Dock togs inte särskilt stor hänsyn till olika intressen. Det 
behövdes inte, eftersom förändringsbehovet då var uppenbart. Under slutet av 
1970-talet och större delen av 1980-talet fanns inget förslag inom bostadsom-
rådet som uppfyllde de nämnda kraven. Det genomarbetade förslag som fanns 
(Bostadspolitiska kommittén) uppfyllde egentligen inte något av kraven. Först 
1989 fanns ett förslag som godtogs av riksdagen, men riksdagsbeslutet genom-
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fördes inte eftersom det vid en andra prövning inte bedömdes kunna lösa pro-
blemen.  
 
Inför 1994 års beslut förefaller Pensionsarbetsgruppen som helhet ha varit 
drivande när det gällde att fullgöra uppgiften på ett ändamålsenligt sätt. Vissa 
av ledamöterna och delar av sekretariatet verkar ha varit ledande. Men de häm-
tade inspiration också utanför gruppen. Deras förslag uppfyllde alla kriterierna. 
Genom livsinkomstprincipen vann de LO:s fulla uppslutning. Genom anpass-
ning av pensionerna till ekonomins och demografins utveckling löste de hu-
vudproblemet. När invändningar mot avgiftsväxlingen växte fram modifiera-
des förslaget. De nämnda anpassningarna utgör exempel på gruppens inrikt-
ning på att utarbeta praktiskt genomförbara förslag. 

  
Det räckte emellertid inte med tydlig problembild och alternativa förslag. Det 
var också nödvändigt att uthålligt driva hela frågan om systemskifte fram mot beslut. 
Det var den tredje uppgiften. Vid varje beslutstillfälle har det funnits personer 
som haft den förmågan och utövat den rollen. Det ansvariga statsrådet har 
särskild möjlighet att utföra den uppgiften. Det förutsätter naturligtvis att den-
ne är en förändringsagent.  
 
Inför 1913 års beslut fanns den förmågan från början av 1890-talet hos flera 
aktörer från olika partigrupperingar och flera ministrar drev frågan. Kombina-
tionen av socialministern Möller och bostadssociala utredningen förefaller ha 
varit en drivande kraft år 1935.  
 
Vid seklets slut fanns en sådan drivande kraft inom bostadsområdet först med 
regimskiftet år 1991. Regeringen som helhet förefaller ha utövat den rollen. 
Förändringsambitionen kom till uttryck redan i regeringsdeklarationen, varför 
Danell hade ett tydligt mandat när han drev frågan fram till beslut.  
 
Flertalet i pensionsarbetsgruppen verkar ha haft rollen att uthålligt driva pro-
cessen fram till 1994 års beslut. Ordföranden Bo Könberg, som också var an-
svarig minister, förefaller ha varit ledande i den rollen. 
 
Uppgiften att driva frågan till beslut är nära förknippad med uppläggningen av 
den utredningsverksamhet som föregår beslut. Utredningsverksamheten har 
präglats av ett mycket tydligt mönster. Det har nämligen funnits två slag av 
utredningar under de förändringsprocesser jag studerat. Det ena slaget har 
tillsatts för att man bör göra något. Den andra typen har tillsatts för att man 
skall göra något.  
 
Alla utredningar som verkligen lett till beslut om systemskiften har arbetat nära 
det ansvariga statsrådet och hos denne har det funnits en stark vilja till föränd-
ring. Det var fallet med den ålderdomsförsäkringskommitté som tillsattes år 
1907 och den bostadssociala kommittén inför 1935 års beslut. Georg Danell, 
som var utredare inför 1992 års beslut, har i intervju berättat hur han som ut-
redningsman till och med deltog i regeringens allmänna beredning vid två till-
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fällen.704  Pensionsarbetsgruppen leddes av den ansvarige ministern – Bo Kön-
berg. I samtliga dessa fall fanns en stark vilja att nå fram till beslut. De var alla 
skall-utredningar. Och deras arbete drevs fram av insikten hos centrala besluts-
fattare att det fanns stora problem som verkligen skulle lösas.  
 
Bostadspolitiska kommittén, Pensionsberedningen och 1800-talets utredningar 
om pensionssystem var typiska bör-utredningar. Det fanns hos de yttersta be-
slutsfattarna ingen allvarlig ambition att radikalt ändra den rådande ordningen. 
Utredningar tillsattes därför att det fanns uppenbara problem som borde be-
handlas, inte för att de politiskt ansvariga verkligen ville göra något åt dem.  
  
Det har ytterst varit riksdagen som beslutat. Riksdagen har i den meningen 
varit den viktigaste aktören. Inför riksdagsbeslut har emellertid krävts att nå-
gon tagit det politiska ansvaret för det avgörande beslutet och verkligen säkerställde att det 
funnits erforderlig majoritet. Det har varit den fjärde uppgiften.  
 
Den förmågan saknades under 1800-talets beslutsprocess inom pensionsom-
rådet. Ingen kunde exempelvis samla första kammaren till en gemensam posi-
tiv uppfattning. Partiväsendet var dåligt utvecklat och första kammaren hade 
en speciell roll och dess ledamöter kunde svårligen samlas till nya radikala 
grepp.   
 
Efter parlamentarismens genombrott har partierna och deras ledningar haft 
den rollen. Den socialdemokratiske partiordföranden Ingvar Carlsson fullgjor-
de den uppgiften inför 1994 års beslut och inom moderaterna verkade dess 
vice ordförande Lars Tobisson på samma sätt. Flera framstående företrädare 
för högern tog inför 1913 års beslut på sig uppgiften att övertyga partiets 
många tvivlare om förslagets fördelar.705 Inför 1992 års beslut förefaller reger-
ingen som helhet ha spelat den rollen, då man samfällt backade upp Danells 
förslag.  
 
Om inte samtliga dessa fyra krav uppfylls och motsvarande förmåga finns hos 
aktörerna så torde det inte vara möjligt att åstadkomma systemskifte.706 All-
mänt sett skapas tröghet, enligt min definition, genom att den första uppgiften 
uppfylls men inte de andra. Det vill säga att förekomsten av problem erkänns 
men leder inte till beslut om åtgärder för att lösa dem.  

                                              
704 Intervju Georg Danell 2003-12-04. 
705 Ernst Trygger i första kammaren och Arvid Lindman i andra kammaren får betraktas som föränd-
ringsagenter i det avseendet. Se Drangel (2002), s. 99f.   
706 De nämnda kraven och förmågorna kan jämföras med Kingdons kvalitetskrav avseende ”policy 
entrepreneurs”. Kingdon talar om kompetenser och förmågor, medan jag talar om uppgifter som skall 
utföras. Det expertkunnande Kingdon talar om förutsätts sålunda främst för att förverkliga den andra 
uppgiften. Förmåga att kunna tala för andra, goda politiska kontakter och förhandlingsförmåga, vilka 
är andra förmågor enligt Kingdon, krävs särskilt för att fullgöra den första uppgiften, men torde krä-
vas för att överhuvudtaget samordna de olika uppgifterna. Ihärdighet är en nödvändig egenskap för att 
klar den tredje uppgiften och auktoritet i form av en beslutsposition är förutsättning för att utföra den 
fjärde uppgiften. De förmågor som Kingdon nämnder är således viktiga för att fullgöra de uppgifter 
jag identifierat.  
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Inför 1994 års beslut utfördes alla uppgifterna i rätt ordning från år 1990. Där-
av den kortare beslutsprocessen. Inom bostadspolitiken var under större delen 
av 1980-talet endast det första kravet tillgodosett. De första tre kraven var i 
betydande utsträckning uppfyllda inom pensionsområdet redan på 1800-talet. 
Men ingen fullgjorde då den fjärde uppgiften – och den var sannolikt en näst-
intill omöjlig uppgift – och därför bröts inte den hindrande tankestrukturen 
ned.   
 
Uppenbarligen har det inte varit lätt att få ovanstående uppgifter fullgjorda vid 
rätt tillfälle och motsvarande förmågor att samverka på rätt sätt. Slutsatsen 
måste bli att sannolikheten är liten för att med begränsad tidsutdräkt få till 
stånd systemskiften, vilket har varit temat för hela avhandlingen.  
 
Begreppet förändringsagent har vidgats under analysen av de olika brytpunk-
terna.  När alla krav på framgångsrikt agerande listas på sätt som just skett 
framstår det som klart att en enda person rimligen inte kan fullgöra all fyra 
uppgifterna. Det har handlat om flera personer, med skilda bakgrunder och 
ställning, som under viss – medveten eller omedveten – samverkan drivit fram 
förändringar.  
 
Jag påpekade i förra kapitlet att det finns en likhet mellan Schumpeters entre-
prenörer och de förändringsagenter jag undersökt i den meningen att det både 
på marknaden och inom politiken krävs drivande aktörer som leder utveck-
lingen i nya banor.  
 
Därmed menar jag emellertid att likheten mellan förändringsagenter och 
Schumpeters entreprenörer i princip upphör. De båda slagen av aktörer arbe-
tar i olika miljöer, på olika sätt och framför allt måste flera förändringsagenter 
samarbeta för att nå eftersträvat resultat. Inte heller Schumpeters entreprenö-
rer arbetar i ett vakuum och han framhåller särskilt deras beroende av finansiä-
rer. Men de verkar inte i samma omfattning i en komplex miljö med kollektiva 
beslut och de har därmed helt andra möjligheter att ensamma åstadkomma 
resultat. De behöver inte vara lagspelare på ett sätt som krävs av förändrings-
agenterna inom den politiska sfären.   
 
Jag kan möjligen förstå Kingdons benämning politiska entreprenörer, eftersom 
han ger dem rollen att kombinera problem och politiska möjligheter. Det ak-
törsbegrepp som vuxit fram i denna avhandling är bredare och förutsätter flera 
och med varandra samverkande aktörer samt avser radikala förändringar. Jag 
vidhåller begreppet förändringsagenter som en lämplig beteckning, bland an-
nat för att skilja de här aktuella aktörerna från marknadens entreprenörer.  
 
Sammanfattande bedömning 
Gemensamt för de fyra brytpunkterna är att trögheten konstituerats av tank-
strukturer och dolda handlingsregler. Inom den gemensamma ramen har emel-
lertid funnits variationer. Två typer av brytpunkter kan därför urskiljas.   
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Den första typen utgörs av fundamental förändring med stor tröghet. De evo-
lutionära dragen är måttliga, vilket sammanhänger med att förändringarna är så 
stora att det är svårt att utforma eller framställa dem som begränsade. Besluten 
åren 1913 och 1992 var brytpunkter av detta slag.  
 
Den andra typen av brytpunkt kännetecknas av mer begränsad förändring med 
mindre tröghet och mera omfattande evolutionära drag. Det förändrings-
mönstret skapades genom tidig och avgörande påverkan under beslutsproces-
sen. Beslutet år 1994 var en brytpunkt av detta slag. Förändringsagenter, som 
var verksamma inom området, påverkade processen tidigt och drev fram ett 
beslut om radikal förändring. I det fallet var det både möjligt och nödvändigt 
att ge beslutet och dess presentation en evolutionär utformning. En annan typ 
av tidig påverkan fanns inför 1935 års beslut. I det fallet handlade det om eko-
nomiska kriser och en ambition att stödja landsbygden. Det vill säga om olika 
former av extern påverkan.  
 
Om förändringar görs tidigt, genom sådan påverkan, blir förändringarna såle-
des relativt mindre och det evolutionära draget större. Man kan tycka att såda-
na förändringar, med mindre språngartad anpassning till nya ekonomiska och 
sociala förhållanden, vore det mest naturliga och rationella. Varför har inte en 
mer begränsad och tidig förändring skett vid alla brytpunkterna? Svaret är att 
anpassningen till ny ekonomisk och social verklighet krävde brott mot de dol-
da handlingsregler som vuxit fram ur den rådande ordningen. Sådana brott var 
tillåtna endast om det fanns exogena påverkan eller om drivande aktörer kun-
de visa att handlingsreglerna var eller höll på att bli obsoleta. Tröghetens om-
fattning kan således påverkas av flera omständigheter, men den konstitueras av 
tankestrukturerna och dolda handlingsregler och den som vill förstå tröghet 
vid stora förändringar måste inse deras avgörande roll.  
 
Vilka generella slutsatser kan dras?  
Jag har därmed sammanfattat de studerade förändringarna och förändrings-
processerna i allmänna termer. Betyder det också att slutsatser från denna stu-
die och de mönster som observerats skulle kunna ges generell giltighet och 
förväntas uppträda vid alla stora förändringar av en institutionell struktur? Min 
uppfattning är att så är fallet. Åtminstone gäller det om den generella giltighe-
ten avser sådana förändringar inom välfärdspolitik och andra liknande politik-
områden i Sverige. Utifrån denna studie finns, enligt min uppfattning, grund 
för att formulera fyra generella slutsatser. 
  
Den första är att tankens tröghet är viktigare än makt och intressen när det gäller att 
förstå tröghet vid radikala förändringar. Empiriskt har jag visat att vid de fyra bryt-
punkterna har tröghet i första hand skapats genom tankestrukturer sprungna 
ur rådande institutionella förhållanden. Om det sambandet skall accepteras 
som ett generellt förhållande så måste man acceptera att makt och intressen 
inte varit de främsta tröghetsskapande krafterna. Mitt argument för att inte ge 
de båda drivkrafterna huvudrollen är att de återspeglar och är en funktion av 
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rådande tankestrukturer. Önskan om grundläggande stabilitet skapar tanke-
strukturer som i sin tur skapar inte bara tröghet utan också formar intressen 
och maktförhållanden. Ändras etablerade tankestrukturer rycks också grunden 
undan för etablerade maktförhållanden och intresseinriktningar. Om man skall 
ändra en institutionell grundstruktur måste man därför gå till roten med mot-
ståndet och det är sättet att tänka.  
 
Den andra generella slutsatsen kan härledas från den första. Vägen till radikalt 
omtänkande går via insikten att det finns en fundamental disharmoni mellan den rådande 
institutionella strukturen och den ekonomiska och sociala verkligheten. Tankens tröghet 
begränsar överväganden om åtgärder till den rådande ordningen. Först när 
insikten sprider sig att den ordningen inte längre är acceptabel skapas förut-
sättningar för grundläggande förändring. Då framgår också att makt och in-
tressen är fotade på lös grund. Ambitionen att åstadkomma förbättringar kan 
utgöra drivkraft till gradvisa – evolutionära – förändringar, men ambitionen att 
skapa en bättre ordning driver inte fram systemskiften och revolutionära för-
ändringarna. En nödvändig förutsättning för sådana är att beslutsfattarna upp-
lever en fundamental disharmoni mellan institutionell struktur och verklighet.  
 
Den tredje slutsatsen kan också härledas från uppfattningen om tankestruktu-
rers avgörande roll. En förändringsprocess utmynnar i kris om inte förändringsagenter 
dessförinnan fullgör de uppgifter som identifierades i ett tidigare avsnitt. Det finns nämli-
gen inga strukturella mekanismer i samhället som med någon automatik initie-
rar grundläggande institutionella förändringar. Det följer bland annat av att 
makt- och intresseförhållanden har formats ur den rådande ordningen och de 
tankestrukturer den skapat. Först när disharmonin mellan verklighet och insti-
tutionell kris gått så långt som till en uppenbar kris träder sådana strukturella 
mekanismer i funktion. Det krävs därför drivande aktörer för att åstadkomma 
förändring dessförinnan. Om förändringsagenterna tidigt fullgör de fyra upp-
gifterna som tidigare angavs förkortas förändringsprocessen.  
 
En framgångsfaktor för att åstadkomma grundläggande (revolutionär) förändring är att den 
så långt möjligt utformas och presenteras som en evolutionär förändring. Det är den fjärde 
slutsatsen av allmän karaktär. En växande insikt att den rådande ordningen 
inte är acceptabel driver, som just framhölls, förändringsprocessen. Parallellt 
härmed måste emellertid ett acceptabelt alternativ till den rådande ordningen 
utarbetas. Ett framgångsrikt sådant alternativ får inte alltför mycket bryta med 
den ordningen. Den måste åtminstone kunna presenteras som en evolutionär 
förändring. Den framgångsfaktorn kan också härledas till önskan om stabilitet 
och tankens låsning till den rådande ordningen. Om den så långt möjligt beva-
ras, är man mera beredd att acceptera en radikal förändring.  
 
De allmängiltiga slutsatser jag just dragit kan empiriskt prövas vid andra stora 
förändringar. En helt annan fråga, som är betydligt svårare att empiriskt pröva, 
är om det är meningsfullt att förklarat trögheten hos beslutsprocesserna ge-
nom att betrakta dem som styrda av tankestrukturer och dolda handlingsregler. 
Det är ett sätt att begripliggöra och tolka tröghetens mekanismer. Frågan är 
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om sådan tolkning är rimlig. Ett alternativt betraktelsesätt är att se olika beslut 
som helt fristående från varandra. Riksdagen fattar vid varje tillfälle de beslut 
som är lämpliga med hänsyn till rådande omständigheter. Intressen och prefe-
renser möts i ett spel och genom aktörers rationella handlande, inom ramen 
för spelets regler, växer beslut fram. Det mönster som efter besluten kan iakt-
tas utgör, med ett sådant synsätt, endast efterhandskonstruktioner.  
 
Det är ett ahistoriskt sätt att se på beslutsfattandet och det är en ontologisk 
fråga vilken syn på aktörer som man finner mest verklighetsanknuten. Mitt 
synsätt är det institutionella. Aktörer kan uppenbarligen utöva betydande på-
verkan, men de begränsas av institutionella kraftfält, som ibland är dolda även 
för dem själva. Det synsättet leder till den typen av analyser jag genomfört. 
Andra grundsyner leder till andra analyser. Vad som är rätt och vad som är fel i 
det avseendet kommer säkert att vara en evig och nyttig debatt inom historie- 
och samhällsvetenskaperna. 
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Appendix 1: INTERVJUER  
 
Utgångspunkterna för intervjuerna 
Intervjuerna utfördes efter det att skriftliga källor gåtts igenom och de syftade 
till att komplettera dessa. I första hand var de tänkta som underlag för den 
jämförelse av beslutsprocesserna som finns i kapitel 7. Men den information 
som kommit fram med hjälp av intervjuerna har naturligtvis också utgjort un-
derlag för framställningarna i kapitel 5 och 6. 
 
Det handlade normalt om ett samtal på mellan en och två timmar. Vid ett par 
tillfällen skedde korta telefonintervjuer med mycket preciserade frågor eller 
uppföljning av tidigare intervjuer. Samtalen vid de personliga sammanträffan-
dena spelades in och intervjupersonerna var medvetna om att endast den 
skriftliga uppteckningen skulle användas som källa. Jag meddelade också att i 
det fall att jag ordagrant ville citera något skulle det tydligt markeras.  
 
Därefter sammanfattades vad intervjupersonen sagt under samtalet på normalt 
2-4 sidor. Dessa samtalsuppteckningar tillställdes intervjupersonerna för möj-
lighet till korrigeringar. Inkomna korrigeringar rörde enbart detaljer. Uppteck-
ningarna utformades nämligen på det sättet att jag så långt möjligt använde 
intervjupersonernas egna ord och uttryck.  
 
Urvalet av intervjupersoner var inget stort problem. Jag samtalade med perso-
ner som varit centralt placerade och som därmed visste vilka som kunde tillfö-
ra intressant information. Jag kunde möjligen ha nöjt mig med färre intervjuer. 
Å andra sidan upplevdes ingen av intervjuerna som onödig, även om några 
mest tillförde information som bekräftade vad jag fått fram genom tidigare 
intervjuer. Men även sådana bekräftelser är betydelsefulla.  
 
Samtalsintervjuer  
Det har således varit fråga om så kallade samtalsintervjuer707 De har utgått ifrån 
två huvudfrågor 
1. Den konstaterade utvecklingen och den observerade trögheter. Intervjun 

inleddes med en allmän fråga om utvecklingen. Sedan följde uppföljnings-
frågor främst för att säkerställa om intervjupersonen hade något att anföra 
som stred mot de preliminära slutsatser jag nått fram till vid den aktuella 
tidpunkten eller som kunde komplettera dessa.   

2. Aktörers roll. Hur hade olika aktörer agerat, vad var deras motiv och vilket 
resultat nådde de? Frågorna rörande detta problemområde utgick i regel 
från intervjupersonernas position och deras egna konkreta erfarenheter. 

                                              
707 Se Esaiasson m fl (2003), kap 14. Det verket samt Kvale (1997) har varit inspirationskällor beträf-
fande den metodmässiga uppläggningen av intervjuerna.  
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Jag hade en ”checklista” med preciserade frågor, som gjorts upp för varje in-
tervjuperson. Innan samtalet avslutades kontrollerade jag att de förtecknade 
frågorna berörts. 
 
Sammanställning av intervjuerna   
Följande tablå visar, i kronologisk ordning, vilka som intervjuats samt deras 
position under aktuell beslutsprocess (observationsposter) samt andra positio-
ner som kan vara av betydelse för att bedöma deras intervjusvar. 
Tablå 7: Sammanställning av intervjuerna  

 Intervjuperson Intervju-
tillfälle708

Viktiga positioner709

Ralf Hultberg  2003-10-21 VD för Riksbyggen 1977- 1996. 
Tony Pettersson 2003-10-22 Handläggare för sociala frågor på Metallindu-

striarbetareförbundet sedan 1980. 
Per Åke Eriks-
son  

2003-10-28 Utredningssekreterare i ”Danellutredningen”. 
Vid intervjutillfället utredningschef på Fastig-
hetsägarna. 

Gun Britt Mår-
tensson  

2003-10-29 Heltidspolitiker i Östersund sedan 1982. Soci-
aldemokratisk talesman i bostadsfrågor 1991-94 
och ledamot i dess verkställande utskott. HSB-
ordförande sedan 1997.  

Bo Jonsson Telefonin-
tervju 

2003-11-04

Ansvarig för socialdepartementets frågor inom 
finansdepartementets budgetavdelning i början 
och mitten av 1980-talet. 

Åke Pettersson 
 

2003-11-10 
Uppföljan-
de telefon-

samtal 
2004-03-25

Statssekreterare i socialdepartementet till år 
1982. Ledamot i Pensionsarbetsgruppen under 
hela dess verksamhet. Under dess inledande 
arbete partisekreterare i centerpartiet 

Bengt Åke Berg 2003-11-12 
 

Chef för finansdepartementets budgetavdelning 
när 1974 års bostadspolitiska beslut förbered-
des.  

Hans Almgren 
 

2003-11-12 Kontaktman på finansdepartementet år 1974. 
Dessförinnan bland annat anställd på Bygg-
nadsarbetareförbundet och BPA. Från år 1985 
HSB, bland annat som kanslichef. 

                                              
708 Endast intervjuer som spelats in och lett till skriftliga noteringar, som tillställts intervjupersonen, 
har tagit med.  
709 Bygger på intervjupersonernas egna uppgifter. Tveksamheter har markerats. Jag har detaljkontrolle-
rat enbart i de fall då jag bedömt att exakta uppgifter varit av någon betydelse för användningen av 
intervjusvaren. 
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Ingela Thalén  
 

2003-11-12 
Uppföljan-
de telefon-

samtal 
2004-02-20

Socialminister från år 1990 med ansvar för pen-
sionsfrågor. Ledamot av Pensionsarbetsgrup-
pen. 

Sture Korpi  2003-11-13 Statssekreterare i socialdepartementet från 
1982. Ordförande i Pensionsberedningen. 

Tore Lidbom 2003-11-13 Handlagt pensionsfrågor på LO sedan 1990. 
Nils Yngvesson 
 

2003-11-14 
 

Kommunalråd i Malmö (fastighets- och stads-
byggnad) åren 1970-1981, kommunstyrelsens 
ordförande till år 1990. Från år 1974 (osäker 
om årtalet) ordförande i socialdemokratiska 
partiets bostadspolitiska grupp.  

Lars Göran 
Abelsson 

2003-11-14 
 

Sekreterare i Pensionsberedningen och Pen-
sionsarbetsgruppen. 

Esbjörn Olsson 
 

2003-11-19 
 

Sekreterare i den utredning som föregick 1974 
års beslut. Från år 1975 vice VD för SABO. 
VD från 1981. VD för Svenska bostäder från år 
1988. 

Sune Jussil 2003-11-20 Handlagt bostadsfrågor sedan 1960-talet. Kans-
li- och departementsråd på bostadsdepartemen-
tet till år 1979. Planeringschef i statsrådsbered-
ningen från 1982 eller 1983. VD för SBAB från 
mitten av 1980-talet. 

Margit Gennser 2003-11-20 Ledamot i Pensionsarbetsgruppen för modera-
terna. 

Hans Rode  Telefonin-
tervju 

2003-11-24

Ledamot i den bostadskommitté som tillsattes 
1982/83 (Bostadspolitiska kommittén). 

Jan Landahl 
 

2003-11-27 
 

Ansvarig för bostadsfrågor inom finansdepar-
tementets budgetavdelning från år 1985 till 
1991 el 1992. 

Bengt-Owe Bir-
gersson 

2003-12-03 
 

Statssekreterare i bostadsdepartementet från år 
1982 till årsskiftet 1988/89. Därefter statsråds-
beredningen. Utredare inför 1990 års beslut om 
räntelån. Från 1990 VD för SABO.  

Georg Danell 2003-12-04 
 

Riksdagsman och ledamot i bostadsutskottet 
från 1973. ”Planminister” från år 1979. Parti-
sekreterare för moderaterna mellan åren 1981 
och 1986. Utredare inför 1992 års beslut. 
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Göran Carnha-
gen och Björn 
Karlberg 

2003-12-05 
 

Carnhagen var ansvarig för bostadsområdet 
inom finansdepartementets budgetavdelning 
1976-84. Från 1998 generaldirektör för Bo-
stadskreditnämnden. Karlberg var handläggare 
på bostadsdepartementet från 1975. Anställd 
inom SABO från år 1976. Därefter bostads- 
och finansdepartementet. Arbetade med propo-
sitionen efter bostadskommitténs arbete (1986). 
Från år 1992 anställd i Bostadskreditnämnden.  

Bo Könberg 2003-12-08 
 

Efterträdde folkpartiledamot i Pensionsbered-
ningen omkring år 1988. Från år 1991 sjuk-
vårds- och socialförsäkringsminister. Ordfö-
rande i Pensionsarbetsgruppen fram till 1994 
års beslut. 

Ingvar Carlsson 2003-12-10 
 

Bostadsminister åren 1973-76. Ställföreträdande 
statsminister 1982-86. Därefter statsminis-
ter/oppositionsledare. 

Anna Hedborg 2003-12-17 
 

LO-anställd fram till 1988. Statssekreterare med 
ansvar för socialförsäkringsfrågor från år 1990. 
Ledamot i Pensionsarbetsgruppen. Statsråd 
med ansvar för socialförsäkringsfrågor efter 
valet år 1994. 

Ingemar Hans-
son 

2004-01-20 
 

Chef för finansdepartementets ekonomiska 
avdelning och departementets representant i 
Pensionsarbetsgruppen efter år 1994.  

 
Erfarenheter 
Allmänt gäller att jag upplever intervjuerna som en god komplettering av de 
skriftliga källorna. Jag kan instämma i mycket av den tvekan som finns om 
intervjuer som källor. Det handlar om bristande minne, de egna personliga 
känslorna som kan leda till att vissa förhållanden framhålls och andra förtigs.710 
Genomgående är dock mitt intryck att intervjupersonerna försökt svara ärligt 
under samtalen. Flera intervjusvar på samma fråga ger möjlighet till jämförelse. 
Det är uppenbart att minnet svikit beträffande vissa detaljer. Det har i några 
fall varit möjligt att kontrollera enskilda sakuppgifter, vilket jag då självfallet 
gjort.  
 
Dock har min uppgift inte varit att samla in konkreta fakta utan mer att finna 
ut varför beslutsprocesserna präglats av ”irrationalitet”. Det vill säga att försö-
ka förstå motiv och bakgrund till beslutsfattandet och olika aktörers roll. I 
några fall har jag talat med dem som varit direkt ansvariga för beslut, men ofta 
har det handlat om personer som verkat i närheten av dessa. Den samlade bild 

                                              
710 Lundberg (2003), s. 31 formulerar exempelvis i allmänna termer väl den källkritik som kan riktas 
mot intervjuer. 

 280



som dessa olika kategorier ger har faktiskt varit ganska samstämmig. De skill-
nader som funnits har inte varit av stor betydelse i detta sammanhang.  
 
Det förhållandet att intervjupersonerna inte givits anonymitet har jag inte upp-
levt som ett problem. Det finns en tendens hos intervjupersoner att glömma 
inspelningsutrustningen under intervjun. I vissa fall meddelades uppenbart 
förtrolig information om exempelvis andra aktörer. Sådan information tog jag 
inte med i de sammanfattande uppteckningarna.   
 
Det finns skäl som talar för och emot förfarandet att skriva ned de fullständiga 
intervjusvaren. Skälet mot ordagrann uppteckning är tidsåtgången. Det går 
snabbare att skriva en sammanfattning. Dock skall den fördelen inte överskat-
tas. För det är mycket viktigt att man noggrant lyssnar igenom inspelningen 
och så långt möjligt använder intervjupersonens egna ord. Jag kom på mig 
själv flera gånger med att höra andra saker vid uppspelningen än vid det ur-
sprungliga samtalet. Det noggranna avlyssnandet för uppteckning framhäver 
ord och uttryck som jag inte ursprungligen observerade. Inspelning och nog-
grann uppteckning av samtal har således varit viktiga av flera skäl. 
 
Nackdelen med att inte ha fullständiga uppteckningar är att jag efteråt erinrat 
mig uttalanden som jag skulle ha velat använda. Det är då inte möjligt efter-
som jag inte nedtecknat och då inte heller har rätt att använda ett sådant utta-
lande som källa. Dessutom skulle jag i fler fall ha velat ordagrant citera inter-
vjupersoner. De nackdelarna kunde ha lösts med kompletterande intervjuer. 
Sådana har jag dock inte genomfört i det syftet.  

 281



 

Appendix 2: UPPLEVDA 
STATSFINANSIELLA ÅTAGANDEN  
Syftet med detta appendix är att redovisa de beräkningar som gjorts för att 
försöka kvantitativt bedöma vilka åtaganden som riksdagen kan ha upplevt när 
den fattade beslut om olika pensionssystem. Den metod som används är att 
relatera de långsiktiga utgiftsåtaganden som varje pensionsbeslut bedömdes 
innebära till den driftbudget som fastställdes det aktuella beslutsåret. Besluten 
behandlas i kronologisk ordning. (Beräkningarna som avser 1913 års beslut 
finns även återgivna i kapitel 3 i huvudtexten.) Avslutningsvis diskuteras kritik 
som kan riktas mot metoden.  
 
1913 års beslut  
Regeringen utformade en särskild proposition år 1913 om finansieringen. I 
den propositionen lämnades en kalkyl över de statsfinansiella konsekvenserna 
av pensionsbeslutet 20 år framåt. Problemet var att täcka statsutgifter för pen-
sioner som 1915 uppgick till ca 2,7 milj. kr. (exklusive administrationskostna-
der), men som skulle öka till 28,5 milj. kr år 1933.711 År 1913 fastställde riksda-
gen för år 1914 en statlig budget på ca 215 milj. kr. 712  Om man direkt skulle 
ha nått den utgiftsnivå som förutsågs tjugo år senare, så skulle statsutgifterna 
år 1914 ha behövt öka med cirka 13 % (28,5x100/215).  
 
1935 års beslut 
I samband med 1935 års beslut genomfördes en noggrann långsiktskalkyl som 
hade flera likheter med den som gjordes vid beslutet år 1913. Det beredande 
utskottet gick emellertid djupare i kostnadsberäkningarna och ansåg sig inte 
kunna tillråda riksdagen att anta ett reformförslag medförande så stark kost-
nadsstegring som den vilken föreslagits i propositionen.713 Utskottets förslag 
utmynnade i kostnadsökningar för det allmänna som väsentligen understeg 
propositionen, bl.a. infördes ingen dyrortsgruppering. Det vid beslutstillfället 
gällande systemet beräknades medföra statsutgifter år 1960 på 88 milj. kr. Det 
av riksdagen beslutade systemet, som föreslagits av utskottet, beräknades år 
1960 medföra statsutgifter om 152 milj. kr. Riksdagen fattade således ett beslut 
som innebar ökade statsutgifter i förhållande till rådande ordning med (152-88) 
64 milj. kr.714 År 1935 beslutade riskdagen om riksstat för påföljande budgetår 
1935/36. Den omslöt 867 milj. Kr.715 Skulle man omedelbart ha genomfört 
1935 års beslut så skulle statsutgifterna ha behövts öka med 7 % 
(64x100/867). Riksdagen beslöt införa en dyrortsgruppering år 1937. Det be-
slutet beräknades medföra kostnadsökningar år 1960 för staten om 18 milj. 
                                              
711 Särskilda utskottet 1913:3, s. 5f. 
712 Bihang till riksdagsprotokollet 1913. 15:e saml. 2:a häftet.  
713 Särskilda utskottet 1935:1, s. 10 ff. 
714 Särskilda utskottet 1935:1 s. 35 ff. 
715 Riksdagens protokoll 1935. 15 saml. 1 avd. Nr. 4.  
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kr.716 Om man lägger samman de båda beräknade utgiftsposterna för pensioner 
och dyrortstillägg och (något oegentligt) ställer dem i relation till statsutgifterna 
för budgetåret 1935/36 så visar det att ett omedelbart förverkligande av de 
båda besluten skulle ha höjt statsutgifterna med nästan 10 %. 
 
1946 års beslut 
I samband med 1946 års beslut beräknades enbart merkostnaden för reformen 
för ett budgetår. I förhållande till de beräknade nettoutgifterna för folkpensio-
neringen under budgetåret 1946/47 innebar detta en kostnadsökning för stats-
verket av omkring 395 milj. kr.717 Finansieringen av just denna kostnadsökning 
behandlades inte separat utan övervägdes i en proposition som behandlades i 
konselj samma dag som propositionen om folkpensioneringen. Av propositio-
nen framgick bland annat att folkpensioneringen skulle kräva ökade statsutgif-
ter om 430 milj. kr. fram till år 1951/52.718 Några kostnadsberäkningar som 
avsåg bedömningar flera decennier framåt gjordes uppenbarligen inte vid detta 
tillfälle, vilket kan bero på att reformen inte genomfördes med lång övergångs-
tid. Det är oklart om den senare utgiftssiffran (430 milj. kr.) i sin helhet speglar 
utgifterna för folkpensionsbeslutet på sikt eller om helårssiffran 395 milj. kr. är 
mer korrekt. Det saknar i detta sammanhang praktiskt betydelse (gör mindre 
än en procentenhet för det relationstal jag skall beräkna) och här används den 
senare siffran. Om den statliga utgiftsökningen om 395 milj. kr. på samma sätt 
som tidigare ställs mot den statsbudget som fastställdes för kommande år 
(3348 milj. kr.) 719 fås resultatet att statsutgifterna vid ett omedelbart förverkli-
gande av reformen skulle ha behövt öka med nästan 12 %.  
  
1958 års beslut  
Den folkpensionshöjning som beslutades år 1958, vilket var den höjning som 
alla linjerna i folkomröstningen förordade, hade kostnadsberäknats av en ut-
redning. Utgifterna för folkpensioner beräknades stiga från ca 2 miljarder kr år 
1956 till 3,8 miljarder kr. år 1969. Endast tre fjärdedelar av denna höjning kun-
de emellertid hänföras till de höjda förmånerna.  Den återstående fjärdedelen 
var beroende av befolkningsutvecklingen och hade inträffat även om 1958 års 
beslut inte hade fattats.720 Beslutet medförde således ökade statsutgifter om 
1,35 miljarder kr. (0,75x1,8).  Samma år som detta beslut fattades fastställdes 
driftbudgetens utgiftssida för budgetåret 1958/59 till 12,5 miljarder kr.721 Ett 
omedelbart förverkligande av den långsiktiga inriktning som riksdagen år 1958 
uttalade sig för skulle ha inneburit en utgiftsökning om 11 %.  

                                              
716 Andra lagutskottet 1937:27, s. 14.  
717 Första särskilda utskottet 1946:1, s. 47. Det förefaller ha varit en helårseffekt efter fullt genomfö-
rande man beräknat. 
718 Prop. 1946:222, s. 14. Se också propositionens bil C, s. 41. 
719 Vid denna tidpunkt var budgeten uppdelad på drifts- och kapitalbudget. Jag använder i detta fall 
driftbudgetens utgiftssida. Riksdagens protokoll 1946. 15 saml. 1 avd. Nr 2.  
720 SOU 1957:7, s. 248. Riksdagen uttalade sig inte om hur den långsiktiga finansieringen skulle klaras, 
men invände inte heller mot utredningens beräkningar. Se Särskilda utskottet 1958:1, s. 28. 
721 Statsutskottets memorial 1958(B):62, s. 15.  
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ATP-beslutet 
Om motsvarande beräkning görs för ATP-systemet bör de pensionsbetalning-
ar inom ATP-systemet som beräknades till år 1990 vid 1,5 % reallöneökning 
ställas mot driftbudgetens utgiftssida för budgetåret 1959/60. Det var nämli-
gen den kalkyl som presenterades för riksdagen.722 De aktuella pensionsutbe-
talningarna beräknades till 4,5 miljarder kr.723 och driftbudgetens utgiftssida 
hade för budgetåret 1959/60 fastställts till 12,8 miljarder kr.724 Ett omedelbart 
förverkligande av ATP-beslutet och finansiering över statsbudgeten skulle 
således ha krävt förhöjda statsutgifter med 35 % (4,5x100/12,8). Man skulle till 
och med kunna addera de båda pensionsbesluten åren 1958 och 1959, om de 
betraktas som resultatet av en enda beslutsprocess. Det är ett rimligt synsätt 
med tanke på det nära samband som fanns mellan besluten. Då finner man att 
riksdagen beslutade om åtaganden som beräknades leda till ökade pensionsut-
betalningar om 5,85 miljarder kr (4,5+1,35)  samtidigt som den då gällande 
statsfinansiella basen för den här typen av utgifter, dvs. driftbudgeten, uppgick 
till i genomsnitt 12,8 miljarder kr([12,7+12,9]/2). Om dessa framtida åtagan-
den skulle förverkligas omedelbart hade driftbudgeten måst öka med 46 %.  
 
Sammanställning 
Om således framtida pensionsåtaganden vid varje beslutstillfälle relateras till 
den statsfinansiella bas som gällde vid beslutstillfället erhålls följande tablå. 
Tabell 3: Upplevda statsfinansiella anspråk vid olika pensionsbeslut 

Beslutstid-
punkt 

1913 1935 1935 och 
1937 

1946 1958 (1959) (1958 och 
1959) 

Åtagan-
de/budget 

13 % 7 % 10 % 12 % 11 % (35 %)725 (46 %) 

Källa: enligt den löpande texten 
 
Siffrorna bör tolkas med försiktighet, av skäl som skall utvecklas i nästa avsnitt 
av detta appendix, och man bör vid jämförelser inte fästa avseende vid avvi-
kelser om enstaka procent. Utifrån den utgångspunkten förefaller de fyra be-
sluten vara ganska likvärdiga vad gäller upplevda statsfinansiella anspråk. Det 
mest uppseendeväckande med siffrorna ovan är dock den enorma anspänning 
på de offentliga finanserna som själva ATP-beslutet utgjorde. Då bör man 
emellertid vara medveten om att utgifterna för ATP uppenbarligen inte betrak-
tades som ett statsfinansiellt åtagande, vilket kommenteras i huvudtexten. 

                                              
722 Att man beräknade pensionsbetalningarna fram till 1990 sammanhänger säkert med det förhållan-
det att de första fullt intjänade utbetalningarna inföll trettio år efter systemets start, det vill säga år 
1960. Jag har inte funnit några kalkyler för tiden därefter i det underlag som presenterades för riksda-
gen. Den alternativa kalkylen utgick ifrån oförändrad realinkomst. Den förutsättningen speglade emel-
lertid knappast den uppfattning om samhällsekonomisk tillväxt som då fanns. 
723 Särskilda utskottet 1959:1, s. 59 
724 Statsutskottets memorial 1959:1, s. 21.  
725 Jag markerar genom parentesen att riksdagen inte på samma sätt som vid de andra tillfällena syntes 
vara medvetna om att den fattade ett beslut som innebar ett statsfinansiellt åtagande. 
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Invändningar mot metoden 
Av skäl som kan utläsas av nedanstående tablå måste de framräknade kvoterna 
tolkas med stor försiktighet. 
Tablå 8 Invändningar mot använd metod att beräkna statsfinansiella 
anspråk  

Invändning Kommentar 
Tveksamt om man meningsfullt 
kan ställa ett långsiktigt åtagande 
mot den rådande budgetomslut-
ningen. Beslutsfattarna tänkte san-
nolikt mera dynamiskt och såg en 
positiv utveckling som förutsätt-
ning för det långsiktiga beslutet. 

Det är säkert riktigt. Man tänkte sig nor-
malt inte att utgiftsökningar om ca 10 % 
eller mera skulle ske genom ompriorite-
ringar inom ramen för gällande budget. 
Dock är den senare ett mått på de statli-
ga medel som man vid beslutstillfället 
hade att röra sig med. De var så att säga 
basen för vidare expansion, vilket moti-
verar dess plats som nämnare i de fram-
räknade kvoterna.   

Det är mycket oklart hur de olika 
utgiftsåtagandena har beräknats, 
varför jämförelser inte är menings-
fulla. 

Avsikten är inte att göra någon objektiv 
jämförelse mellan olika utgiftsåtaganden. 
En sådan skulle kräva mera enhetliga 
beräkningsmetoder. Avsikten här är att 
ange den upplevda framtida belastningen 
på statsbudgeten som låg till grund för 
beslutet. Den utgiftsnivå som redovisa-
des vid beslutstillfället – rätt eller fel 
framräknad och med delvis olika inne-
börd - var den siffra som beslutsfattarna 
var medvetna om, vilket motiverar dess 
plats som täljare i den framräknade kvo-
ten.  

De långsiktiga åtagandena hade 
väldigt olika tidsperspektiv. Åren 
1913 och 1959 handlade det om 
30-åriga åtaganden, medan beslutet 
år 1946 i stort sett förverkligades 
omedelbart. Och vad gäller ATP-
systemet så skulle utgifterna fort-
sätta att växa långt bortom 1990. 

Skillnaden är att besluten 1913 och 1959 
innebar successivt växande utgifter. Man 
kan se beslutet år 1946 som ett trettio-
årigt åtagande, men det var ett icke-
växande åtagande. Dock bör man beakta 
det förhållandet att beslutet förverkliga-
des snabbt. I den meningen framstår 
beslutet år 1946 som mer ”kraftfullt” än 
det som fattades år 1913.  Ett åtagande 
som växer bortom den närmaste 30-
årsperioden, vilket var fallet beträffande 
ATP-systemet, indikerar en stark tro på 
en positiv ekonomisk utveckling. Dvs. 
kvoten belyser graden av optimism (eller 
omdömeslöshet om man är kritisk mot 
så långa växande åtaganden).   
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Det är inte meningsfullt att jämföra 
så skilda riksstater som de som 
fastställdes exempelvis 1913 och 
1959. Det hade helt skilda innehåll.

Det är riktig att innehållet var olika. En-
ligt riksstaten för år 1914 utgjorde exem-
pelvis försvarskostnader 38 %, medan 
dess andel i slutet av 1950-talet 
(1958/59) hade sjunkit till ca 21 %.726 
Man bör vara medveten om dessa förhål-
landen då man tolkar siffrorna, men det 
förhållandet gör inte jämförelserna oin-
tressanta.  

Budgetsystemet ändrades under 
denna tid, vilket gör det svårt att 
hitta relevanta jämförelsetal .  

Vissa ändringar har skett. Å andra sidan 
har jag försökt hitta bästa mått på drift-
utgifterna vid de skilda tidpunkterna, 
eftersom det var dessa som skulle finan-
siera pensionsutbetalningar, om de togs 
ur budgeten.  

Det är knappast rimligt att räkna 
fram en kvot mellan beräknade 
framtida pensionsutbetalningar 
enligt ATP-systemet och ställa 
dessa i relation till budgetomslut-
ningen det år ATP-beslutet fatta-
des. ATP-systemet bör i första 
hand bedömas i sitt samhälleko-
nomiska och inte sitt statsfinansiel-
la sammanhang. ATP finansierades 
ju inte över den normala statsbud-
geten utan genom särskilda avgif-
ter. Och om man tar utgångspunkt 
i en samhällekonomisk bedömning 
så är det knappast rimligt att anta 
att pensionsutbetalningar för tjäns-
tepension varit noll om inte ATP-
systemet hade införts. 

Det är kanske detta synsätt som var pro-
blemet med ATP-beslutet, vilket jag 
kommenterar i huvudtexten. ATP var ett 
statligt åtagande. ATP-avgifterna kan 
betraktas som en skatt och det var, som 
senare skulle framgå, de bristande möj-
ligheterna att offentligt finansiera ATP-
systemet som ledde fram till dess refor-
mering. När man fattade beslutet år 1959 
var den gällande driftbudgeten de medel 
som staten då disponerade för de åta-
ganden man gjorde gentemot medbor-
garna. Däremot är det fel att jämföra 
kvoterna för folkpensioner med ATP. 
Den senare visar till skillnad mot den 
förra inte beslutsfattarnas uppfattning 
om det utrymme de tog i anspråk. De 
ansåg knappast att de tog ett statsfinansi-
ellt utrymme i anspråk. I den meningen 
är måttet felaktigt vad gäller ATP, men 
också avslöjande. Min poäng är att det 
framtida problemet grundlades p.g.a. att 
riksdagsmajoriteten inte såg beslutet som 
en inteckning i framtida statsfinansiellt 
utrymme.   

 

Slutsats  
Det finns berättigade invändningar mot de kvoter jag räknat fram, men det gör 
inte kvoterna ointressanta. Dock bör man vara försiktig när man tolkar siff-
rorna och gör jämförelser mellan olika beslutstillfällen. Skillnader på enstaka 
                                              
726 Andelen för de huvudtitlar som avsåg försvar. 
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procent är knappast något att fästa avseende vid. Och man måste vara medve-
ten om att det handlar om att försöka mäta en föreställning – att kvantitativt 
illustrera en upplevelse om vilka ekonomiska anspråk på statsfinanserna som 
olika beslut kunde medföra. I huvudtexten använder jag beräkningstekniken 
för att jämföra skilda beslut och drar därvid tre slutsatser. 
1. 1913 års pensionsbeslut var ett betydligt mer långtgående statsfinansiellt 

åtagande än de förslag till beslut som presenterades för riksdagen under 
1890-talet. Den slutsatsen får anses välunderbyggd med tanke på att de 
långsiktiga åtagandena beräknades utifrån enhetliga metoder. Riksdagen var 
mycket intresserad av de långsiktiga konsekvenserna och de framräknade 
kvoterna var mycket olika. 

2. ATP-beslutet hade, om det betraktats som ett statsfinansiellt åtagande, 
varit ett åtagande som vida översteg de åtaganden som gjorts genom de 
andra pensionsbesluten. De problem som ATP-systemet senare mötte kan 
förstås bättre om man redan vid beslutstillfället betraktar ATP-systemet 
som ett åtagande som i praktiken skulle finansieras via de offentliga finan-
serna. Kvoten är inget annat än en illustration till att ATP-beslutet var ett 
mycket långtgående åtagande för de offentliga finanserna även om flertalet 
beslutsfattare inte upplevde det på det sättet vid beslutstillfället.   

3. Vid jämförelse mellan de fyra olika folkpensionsbesluten framstår 1913 års 
beslut som ett lika långtgående åtagande som de övriga tre. Den slutsatsen 
bör dock nyanseras med avseende på att 1946 års beslut innebar ett snabbt 
förverkligande. I övrigt torde materialet hålla för en viss nyansering av sy-
nen på 1913 års beslut som ett mycket blygsamt beslut med avseende på 
förmånsnivåer.  
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 SUMMARY  
If a decision is made early or late in a decision making process can have major 
social and economic impact. The purpose of this study is to describe, explain 
and understand how slowness appeared and was eliminated when some deci-
sions were made about fundamental changes in the area of welfare policy.  
The study focuses on major changes. It is argued that major revolutionary 
changes follow another logic than small gradual adjustments to new situations 
(or evolutionary changes). Large-scale changes in economic and social realities 
demand major alterations to be made in institutional arrangements, but the 
mental perception changes first after a lag, thereby contributing to slowness in 
the decision making process. Slowness is therefore rooted in the need for sta-
bility and predictability. A society’s institutions provide and maintain stability 
and predictability. When efforts toward stability are challenged by demand for 
radical changes, then stability translates into slowness. Therefore the major 
problem is change in perception – i.e. the decision makers must be bold to 
perceive that the prevailing order needs to be fundamentally changed.  
 
I use the punctuated equilibrium approach in my analysis. That is to say, a 
period of equilibrium is punctuated by a certain event, which in turn is re-
placed by a new state of equilibrium. This approach comes close to the per-
ception that a particular decision taken in the political sphere can create a criti-
cal juncture that characterizes the subsequent development. Accordingly, I 
have examined periods in Swedish welfare policy where relations between the 
state (i.e. the central government) and the citizens have been fundamentally 
changed. 
  
During the nineteenth century, the relationship was indirect. But the twentieth 
century was characterized by a period of direct relations between the citizens 
and the central government and an increasing governmental responsibility for 
their welfare. At the end of the twentieth century the situation changed with 
declining responsibility. It can therefore be argued that the fundamental insti-
tutional structures underwent radical changes at the beginning and at the end 
of 1900s. Four breaking points during these two periods of transformation 
have been selected for a deeper analysis. They deal with the housing policy 
decisions of 1935 and 1992, and the pension policy decisions of 1913 and 
1994. All of them meant a shift of system – the emergence of new institutional 
structures. 
 
The term ’path dependence’ in institutional theory is applied to both period-
specific adjustments to new situations, and to the direction or path along 
which such adjustments occur. Period-specific changes constitute the primary 
focus of this study and not the path. The slowness that I study translates into 
lengthy decision-making process. What is characteristic of this process is that 
the reasons for changes are clear and other better alternatives known. Never-
theless, no decisions about changes were made. The institutional approach 
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used in this dissertation implies that mental constructs and decision rules gov-
erned the decision-makers, which resulted in slowness. 
  
The hypothesis tested is that an established institutional structure within a 
welfare policy area generates mental constructs and decision rules that govern 
political decision-making. This governance leads to slowness in the form of 
lengthy decision-making processes about fundamental structural changes. The 
fundamental institutional structures can be altered only when the mental con-
structs break down.  
 
In order to prove this hypothesis the empirical investigation will have to show 
that the following three situations are present: 
1. Slowness appears in the form of lengthy decision-making processes despite 

the decision-makers’ intention to bring about changes. 
2. The decision-making process and the period preceding this point is gov-

erned by the mental constructs and decision rules which are consistent 
with the prevailing institutional structures. 

3. Decision to change the fundamental structures are made only after the 
existing mental constructs are broken down and transformed. 

The analytical model used to study the various decision processes assumes that 
new economic and social realities influence the understanding of realities lead-
ing to suggestions for a new institutional order. This initiates the change proc-
ess. Opposition to change is rooted in mental constructs and creates slowness. 
And, according to the hypothesis, the mental construct is consistent with the 
prevailing institutional order. The analytical model is illustrated below: 
Figure 5: Illustration of the analytical model 

 

Perceived new reality 
generates new ambitions 
and recommendation for 
change 

Mental construct is de-
rived from prevailing 

institutional order 

 

 
 
 
 
  
 
Among the factors that help overcome slowness is the impact of crises and 
that changes take on evolutionary characteristics. That is to say, the decision is 
shaped and presented in a way that is connected to the established order. 
 
The implementation of the 1913 decision implied a pension system that cov-
ered all the citizens. A parliamentary bill initiated the decision process in 1884. 
During the 29-year decision-making process, the parliament on several occa-
sions emphasized that there was a social problem that demanded state inter-
vention with regard to support for citizens who were invalid or old aged. The 
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process until the final decision in 1913 also involved the 1895 and 1898 gov-
ernment bills that made recommendations for the pension system, which were 
rejected by the parliament. The decision rules governing decision-making and 
creating slowness stipulated that the state: (1) was not allowed to take a posi-
tion on the private citizen’s needs; (2) should not make any contribution to-
wards meeting those needs. The evolutionary character of the system appeared 
in certain means tested features and the social benefits were rather moderate. 
 
Following the 1913 decision, there was an extensive expansion of pension 

he decision process was initiated with the appointment of a commission of 

n 1935, the parliament decided to support the less well off families with chil-

benefits that culminated into the so-called ATP-decision by the end of the 
1950s. This meant that the state guaranteed pension to all wage earners 
amounting to some 60% of the average working income during those 15 years 
when income was highest. In principle, a full pension required 30 pension-
based years. This expansive development was abandoned with the 1994 deci-
sion for a new pension system. This meant that the ATP-system was funda-
mentally changed. The benefits in this new system were now tied to develop-
ments in the society’s economy and demography. 
 
T
enquiry in the year 1984. This was done against the background that the total 
number of gainfully employed in relation to the total ATP-pensioners ap-
peared to decline over a period of time. Furthermore, it was expressed that if 
stable growth could not be achieved then this could seriously strain the social 
security system. The slowness in this decision process arose because the 1984 
commission of enquiry recognized that significant problems could emerge in 
the long run, but it did not propose any measures to solve this anticipated 
problem. The decision rules that delayed the decision-making stipulated that 
the ATP-system should not be fundamentally altered. A working committee 
was later appointed at the end of 1991 to look into the matter, and its report 
resulted in the 1994 parliamentary decision that changed the pension system 
fundamentally. This decision also had an evolutionary character. It was for 
instance stated that from the citizens’ point of view the new system should not 
be basically altered. That statement, however, was valid only under certain 
preconditions.  
 
I
dren in the form of housing allowance. This was done by way of investment 
support and subvention of housing rent. Prior to this, the social objectives 
were not of primary concern in housing policy. The process up to this point 
followed two different tracks which gradually became one – a rural and an 
urban. The rural was introduced at the end of the nineteenth century and 
known as homestead policy. The urban process that was introduced in the 
1910s received momentum from crises, and finally ceased with the parliamen-
tary decision in 1929. However, the process resumed once again during the 
crisis of 1930s, and ultimately resulted in the 1935 decision. 
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Slowness can be attributed to the fact that only a part of a broader array of 
problems was addressed by the parliament. The parliament defined a wider 
social problem, but the housing policy was limited to the countryside and to 
redress the severe crises in the economy. The same mental construct that gov-
erned the pension issue also governed the decision-making in housing policy. 
This implied that the state avoided taking any definite position with regard to 
the individual citizen’s housing needs and to engage in measures directly to 
alleviate them. Those decision rules applied to both homestead and crisis pol-
icy. In 1935, the perceived problem and the measures taken became compati-
ble. A social housing policy was introduced and took on an expansive phase. 
The measures introduced earlier during the homestead and crisis policy were 
retained. 
 
The expansive housing policy culminated into a program aiming to produce a 
million apartments. That goal was reached in 1974. In that year, subventions 
were introduced in the form of lower public interest rates for new production. 
Since 1978, it was repeatedly acknowledged that the claims over public fi-
nances, which followed from the institutional order decided in 1974, were 
unacceptable. During the decision-making process it was further established 
that the social goals of the policies were not attained. The subventions were 
first removed in 1992. The rules that governed the decision making favoured 
the promotion of a high rate of production of new housing. 
 
The slowness in all the four decision processes was created by the mental con-
structs rooted in the prevailing institutional order. The institutional structure 
in the nineteenth century was established with municipalities as primarily re-
sponsible for providing social welfare – poor relief – to the citizens. This pre-
vailing system was in accordance with the mental construct that the central 
government should not take any specific position and make contributions with 
regard to the individual citizen’s social needs. 
 
By the end of the 20th century slowness appeared because of the ambition to 
safeguard the prevailing welfare system. In this manner, the ATP could not be 
fundamentally changed. It was an obvious decision rule for the social democ-
ratic party since it was that party which made the decision after a hard battle 
with other parties. What is interesting is that it also came to govern the behav-
iour of other parties that opposed the ATP-decision. This is because they tried 
to cooperate with the social democrats. 
  
The decision rule to promote a high rate of production of new housing stood 
firm at the most central moment in the housing policy of the previous period, 
namely to produce housing. The post-War institutional structure primarily 
aimed at promoting the production of housing. This created a valid mode of 
action even when the need for a high rate of production could be questioned. 
 
A common feature in all four instances was that decision over system shift was 
first made when discontent with the prevailing order became so strong that it 
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overwhelmed the fear of a new institutional structure. For example, the reason 
for the change introduced in 1913 was almost exclusively attributed to the 
humiliating social support for the poor. The members of the parliament first 
spoke about the long-term benefits of the new order when the decision was 
about to be made. 
 
The 1992 decision was very defensive and exclusively driven by the unaccept-
able order which involved public expenditure towards subvention of housing 
production reaching almost 30 billion SEK per year. The perceived problem 
was also a driving force with regard to the 1994 pension decision. There is 
hardly any doubt that a system shift would not have been possible if it had 
been deemed that the ATP-system could manage the new economic and social 
realities. 
 
The evolutionary character is evident in all breaking points. A repeated obser-
vation is that the new institutional structure was systematically connected to 
the prevailing order. In 1913 it was argued that the new system should com-
plement poor relief and not substitute it. In addition, the new pension system 
contained selective benefits for the less well off. This continuity-creating pat-
tern was also found in the process preceding the housing policy decision of 
1935. A social housing policy now took over the measures used during the 
earlier homestead and crisis policy. Likewise the 1994 decision meant that even 
the new system was general and obligatory, which is derived from the ATP 
system. 
 
The general tendency was to shape changes in relation to the citizens so that 
the changes were small; at least such was the impression created by the deci-
sion makers. The 1913 decision did not bring about pension benefits to the 
extent that it could maintain and support pensioners. The 1935 housing policy 
decision was strongly selective and moderate, if one sees it in relation to what 
was decided afterwards. With regard to the 1994 pension decision, it was very 
important for the decision makers to underscore that the effect on the citizens 
was very small. The idea was that the benefits were to be at the same level as 
in the ATP system. They even went so far as to be evasive and unclear in 
showing how much lower pension the new system would bring at times of 
unfavourable economic growth and increasing life span. 
 
Concerning the political parties, it has been observed that the decision was in 
general made with a high degree of consensus. The decision over a new and 
risky order was probably felt to be safer if several parties were there to assume 
the responsibility. 
 
The established mental constructs are the determining explanation for slow-
ness. The interest organizations played a secondary role. Their interests are 
shaped in accordance with the mental constructs. As long as such constructs 
govern the decision, the interest and the mental construct is essentially coinci-
dental. For example, when the largest central trade union organization, The 
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Swedish Trade Union Confederation, (LO) in the beginning of 1980s backed 
the ATP or the organizations within the housing area argued in support of 
housing production, they argued for a policy that most of the decision-makers 
also desired. When a decisive change really became necessary the organizations 
would not oppose or could not oppose successfully. When the fees for financ-
ing the pension system threatened to take a larger share of future wages, the 
LO could not oppose such changes. Therefore, the system shift in the begin-
ning of 1990s was accepted. This however implied that in the long run the new 
system would give lower pension compared to the old system. 
 
In this manner, the interest organizations were not the determining obstacle to 

he influence of the agents of change during the breaking points studied show 

t is unreasonable to expect any single individual to perform all the above 

inally some general conclusions are drawn from the dissertation. They state 
 

rn-
een the 

n 

ing evolutionary elements.  

overcoming slowness. Beside these organizations there were also individuals 
that constantly worked for the system change. These agents of change in real-
ity appear to be significantly more interesting than the interest organizations. 
These agents could reduce slowness. But the impacts of influential agents of 
change are not enough to bring about a system shift. The governing mental 
construct can be so strong as to prevent a shift. Many of the actors behind the 
1913 decision were for instance also active at the end of the nineteenth cen-
tury, but they were not at that time able to bring about the desired change. 
 
T
a recurring pattern. A number of rather precise tasks had to be completed in 
order to bring about system shift and reduce slowness. It was a matter of pro-
jecting the problem on the agenda of political decision making, and to design 
an alternative system. Another task was to persistently pursue the issue until a 
decision was made. Finally, it was necessary for somebody to take the political 
responsibility for the decisive decision and mobilize the required majority for 
the decision. There are similarities between Schumpeter’s entrepreneurs and 
the agents of change that I have investigated. Both in the market and in poli-
tics, persistent actors are necessary for breaking into new paths. 
 
I
tasks. On the contrary, several persons with different backgrounds and posi-
tions must jointly strive to bring about successful changes. Obviously, it is not 
an easy task to make such coordinated measures working. The conclusion is 
that system shift will be decided first after considerable slowness. And, this is 
the main theme of the dissertation. 
 
F
among other things that slowness in mental perceiving is more important than
power and interests when it comes to understand slowness concerning radical 
changes. Another general conclusion is about the importance of agents of 
change. These agents articulate and promote the need for rethinking conce
ing the prevailing order by showing the fundamental disharmony betw
existing institutional structure and the economic and social reality. They ca
also make sure that the revolutionary change is designed and presented as hav-
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