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Fru talman! Var ska vi bo? 
En studie av bostadspolitiska debatter i Sveriges riksdag 

Sammanfattning 
Den här studien analyserar de problembeskrivningar och åtgärdsförslag som riksdagspartierna 

tillämpade i den bostadspolitiska debatten i Sveriges riksdag valåret 2010 och valåret 2014 

med syfte att urskilja likheter, skillnader och förändringar. 

Studien redogör för att bostadspolitiken i Sveriges riksdag präglas av djupa ideologiska 

meningsskillnader. Vad som presenteras som ett åtgärdsförslag av ett parti, kan motsvara 

problembeskrivningen för ett annat. Resultatet visar att två riksdagspartier tycks utvecklat sin 

bostadspolitik från en ideologiförankrad till sakpolitisk under den period som studerats och 

det förs ett resonemang kring orsakerna baserat på teori. 
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1. Inledning 
De senaste åren har vi blivit allt mer varse om att Sverige har en bostadsmarknad som på 

många vis inte fungerar. Varningar om att Sverige har en pågående ”bostadsbubbla” har 

uttryckts från både svenska och internationella aktörer. Dagens Nyheter (DN) 

uppmärksammar i en artikel att flera ekonomer i Sverige och även Internationella 

valutafonden (IMF), EU-kommissionen och organisationen för ekonomiskt samarbete och 

utveckling (OECD) varnar oss för konsekvenserna av prisökningen på fastigheter och 

aktörerna anmodar samtidigt svenska politiker att vidta åtgärder.   1

Det har därtill skett en förändring på bostadsmarknaden då andelen hyreslägenheter har 

minskat markant till förmån för bostadsrättslägenheter. I en jämförande rapport åren 1990 till 

2014 från branschorganisationen Fastighetsägarna konstateras att antalet bostadsrätter har 

ökat med 53 procent medan ökningen av hyresrätter är 8 procent.  2

Dessutom präglas många regioner av bostadsbrist. Hyresgästföreningen (HGF) menar i en 

rapport att nio av tio svenskar bor i områden med bostadsbrist. Samtidigt har antalet 

kommuner som uppger att de har bostadsbrist fördubblats de senaste tre åren.  3

Bostadsmarknaden i Sverige har även problem med segregation, både ur ett socioekonomiskt 

men även etniskt perspektiv.  Detta trots att de bostadspolitiska målen historiskt varit en 4

strävan åt motsatt håll.  

Bostadsmarknaden har således nått ett skede där den inte längre lyckas uppnå syftet att förse 

befolkningen med bostäder i den utsträckningen som tycks vara önskvärt. 

 Lucas Dan, 2015-10-061

 Fastighetsägarna, 2015, 22

 Hyresgästföreningen, 20163

 Örstadius Kristoffer,  2015-03-104
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1.1 Problemformulering 
Forskaren Susanne Johansson menar att det finns ett distinkt samband mellan individers 

belåtenhet med livet och belåtenhet med boendet. Bostaden har likaså en central betydelse för 

landets välfärd.   5

Eftersom det krävs ekonomiska resurser för att köpa sig en bostadsrätt sätter det 

socioekonomiskt svagare grupper i en sämre ställning på bostadsmarknaden, framförallt i 

storstadsregionerna där priserna är högre. Följaktligen fyller hyresrätten en betydelsefull 

funktion då den inte fordrar en kapitalinsats. En rapport från Länsstyrelsen i Stockholm visar 

emellertid att det senaste åren blivit svårare för dessa grupper. Inkomstkraven från 

hyresvärdarna ökar och idag godtar majoriteten inte längre försörjningsstöd.  6

Sveriges största intresse- och branschorganisationer på bostadsmarknaden menar i en rapport 

om vem som bär ansvaret att det huvudsakligen är kommunerna. Emellertid fastställer 

rapporten att staten kontrollerar över förutsättningarna för bostadsmarknaden genom 

lagstiftning, myndigheters verksamhet och ekonomiskt stöd.   7

Med ovanstående problemformulering i åtanke avser författaren med denna statsvetenskapliga 

studie analysera riksdagspartiernas bostadspolitik i Sveriges riksdag, landets lagstiftande 

församling. 

1.2 Syfte 
Studiens syfte är att analysera och redogöra för likheter, skillnader och förändringar i 

riksdagspartiernas bostadspolitik. Studien avser dels analysera riksdagsledamöternas 

problembeskrivningar i deras anföranden under bostadspolitiska debatter. Därefter analysera 

vilka åtgärdsförslag riksdagsledamöterna föreslår för den beskrivna problematiken. Denna 

data används för att göra en jämförelse riksdagspartierna sinsemellan samt över tid med hjälp 

av en teoretisk referensram.  

 Susanne Johansson, 2009, 77-785

 Länsstyrelsen i Stockholms län, 2010; 396

 Sveriges kommuner & landsting (SKL), 2014, 7 7
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1.3 Frågeställningar 
För att kunna besvara ovanstående syftesformulering används följande frågeställningar: 

• Vad ansåg riksdagsledamöterna i sina anföranden att problematiken på bostadsmarknaden 

var år 2010 respektive år 2014? 

• Vilka åtgärdsförslag presenterade riksdagsledamöterna i sina anföranden för 

bostadsmarknadens problematik år 2010 respektive år 2014? 

• Har riksdagspartiernas problembeskrivningar samt åtgärdsförslag likheter och skillnader 

sinsemellan? 

• Har riksdagspartiernas åtgärdsförslag förändrats mellan år 2010 respektive år 2014 utifrån 

den teoretiska referensramen? 

1.4 Avgränsningar 

Denna studie kommer att fokusera på bostadspolitiska debatter i Sveriges riksdags kammare, 

och således inte andra forum med bostadspolitiska debatter. Analysen av debatterna kommer 

att baseras uteslutande på år 2010 samt år 2014, och således inte åren däremellan. Studien 

syftar att urskilja problembeskrivningar och åtgärdsförslag hos de olika riksdagsledamöterna. 

Utöver detta kommer inget fokus att läggas på det retoriska. 
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2. Teoretisk referensram 
Ulf Himmelstrand skrev 1962 om den ideologiska utvecklingen i de politiska partierna i 

Sverige, något som han kallade depoliticization (avpolitisering). Vad Himmelstrand menade 

med begreppet var att innehållet i den politiska debatten hade skiftat från en djup ideologisk 

förankring till en mindre andel ideologi än tidigare, vilket givit sakpolitiska förslag större 

utrymme.   8

Enligt Himmelstrands hypotes är oppositionspartier i större utsträckning avpolitiserade än 

regeringsbärande. Detta eftersom oppositionspartier, med ambitionen att nå regeringsmakt, 

behöver övertala nya väljare vilket i viss omfattning, enligt Himmelstrand, måste ske genom 

en förändring av retoriken. Himmelstrands slutsats blir att oppositionspartier alltid bör sträva 

efter att bli regeringsbärande och i denna strävan är ideologisk avpolitisering en naturlig 

konsekvens.  9

Robert Harmel och Kennet Janda menar att politiska partier i den västerländska världen har 

förändrats efter andra världskrigets slut. De argumenterar för att partierna tidigare hade mer 

ideologiförankring medan de nu är mer allomfattande och verklighetsbaserade i sin karaktär. 

Författarna menar att tidigare forskning på området visar att partierna utvecklas i den 

riktningen när de tvingats hantera varierande prövningar.  Vidare argumenterar Harmel och 10

Janda för att politiska partier samtidigt är traditionella organisationer som är försiktiga med 

utveckling. Miljöpolitiken nämns som ett exempel där författarna upplevt att partierna först 

velat förändra politiken när det nästintill blivit en princip i samhället. Således argumenterar 

författarna för att större delen av den utveckling som sker i politiska partier beror på externa 

faktorer.   11

Harmel och Jandas teori skiljer sig något från Himmelstrands. Himmelstrand har hypotesen 

att partier i opposition tvingas göra en avpolitisering för att övertala nya väljare medan 

Harmel och Janda menar att denna utveckling beror på externa faktorer. Emellertid kan dessa 

 Himmelstrand Ulf, 1962, 83-848

 Ibid; 93-949

 Harmel Robert, Janda Kenneth, 1994, 26010

 Ibid; 26411
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teorier samtidigt samverka då en extern faktor kan vara att väljarna förväntar sig en 

utveckling av partiet och därmed tvingas partiet utvecklas.  

Ignacio Sánchez-Cuenca försöker att klargöra varför de politiska partierna utvecklas ifrån en i 

högre grad ideologisk retorik till att snarare tala om sakpolitik samt partiernas omplacering 

närmare mitten på en politisk skala. Sánchez-Cuenca baserar denna partipolitiska utveckling 

på tre faktorer. Dessa är partiets ideologiska obeveklighet, distansen till andra politiska partier 

samt distansen mellan det politiska partiet och den, så kallade, medianväljaren. Med partiets 

ideologiska obeveklighet menar Sánchez-Cuenca att ett politiskt parti som håller kvar vid sin 

ideologi är tämligen lite villig att förflytta sig mot mitten på den politiska skalan. Således 

menar Sánchez-Cuenca att politiska partier kommer att ta hänsyn till dessa tre faktorer i en 

värdering huruvida partiet ska utvecklas.  Utvecklingen kommer, enligt författaren, endast 12

ske om det politiska partiet i denna värdering kan säkerhetsställa att det finns betydande 

fördelar med att förflytta sig ideologiskt mot medianväljaren jämfört med att behålla det 

ideologiska arvet.   13

Således har studien, utifrån ovan nämnda forskares teorier, två hypoteser. Dels att de 

riksdagspartier som var i opposition 2010 samt 2014 kan ha utvecklat en bostadspolitik som 

har en högre grad av sakpolitiska förslag medan de regeringsbärande partierna kan ha varit 

försiktiga med detta. Dels att samtliga riksdagspartier har en lägre förankring i ideologin 

under debatterna 2014 jämfört med 2010. Detta på grund av externa faktorer i form av en 

högre förväntan hos väljarna och andra aktörer på bostadsmarknaden att den bostadspolitiska 

problematiken ska lösas i kombination med ambitionen att vinna nästkommande riksdagsval. 

Dessa faktorer kan ha forcerat riksdagspartierna att förändra sin bostadspolitik och delvis 

släppa taget om ideologin.  

 Sánchez-Cuenca Ignacio, 2004, 32612

 Ibid; 32913
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3. Metod 
Studien ska analysera riksdagspartiernas problembeskrivningar av bostadsmarknaden, vilka 

åtgärdsförslag som presenteras, om det finns likheter och skillnader samt om det skett någon 

förändring över tid. Analysen kommer att baseras på den teoretiska referensramen. Därefter 

redogörs för huruvida sammanställd data och forskningsresultat stämmer överens med 

hypotesen, eller inte.  

I studien används en kvalitativ jämförande metod. För att analysera bostadspolitiken används 

policyanalys som verktyg. Det är ett analysverktyg för att skapa en uppfattning av hur 

verkligheten på bostadsmarknaden beskrivs samt framväxten av bostadspolitiken ur ett 

processperspektiv.  Med policyanalys kan resultaten baseras på problembeskrivningarna som 14

riksdagsledamöterna använder, riksdagsledamöternas åtgärdsförslag samt hur de ska 

genomföras.  15

Studien är jämförande i termer av att riksdagspartiernas problembeskrivningar och 

åtgärdsförslag kommer att jämföras sinsemellan. Studien är även jämförande i termer av att 

åtgärdsförslagen jämförs över tid för att få en uppfattning huruvida förändring har skett. 

Studien bidrar till den statsvetenskapliga forskningen genom att analysera de 

problembeskrivningar samt åtgärdsförslag Sveriges riksdagspartier tillämpade i den 

bostadspolitiska debatten i Sveriges riksdag 2010 respektive 2014. Studien bidrar även till den 

statsvetenskapliga forskningen genom att redogöra för huruvida den teoretiska referensramen 

för studien stämmer överens med utfallet av den bostadspolitiska analysen. Resultatet av 

empirin i förhållande till den teoretiska referensramen kan användas i en större kontext med 

syfte att redogöra för politiska partiers förändring över tid. 

3.1 Motiv för val av metod 
Den kvalitativa metoden i statsvetenskaplig forskning används i en studie som är inriktad på 

ord. Genom denna metod kan författaren analysera riksdagspartiernas problembeskrivningar i 

bostadspolitiska debatter samt vilka åtgärdsförslag de föreslår för att därefter jämföra 

problembeskrivningarna och åtgärdsförslagen sinsemellan riksdagspartierna samt över tid 

 Premfors Rune, 1989, 1614

 Ibid; 22-2315
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utifrån den teoretiska referensramen. Således är den kvalitativa metoden en förutsättning för 

att utföra en analys av de bostadspolitiska debatterna.   16

Studien kommer inte att ta hänsyn till några kvantitativa data. Studien kan enbart redogöra för 

vilka problembeskrivningar och åtgärdsförslag som har nämnts under den bostadspolitiska 

debatten under den period som valts ut.  

3.2 Kritik till metoden 
Den kvalitativa metoden medför vissa fragment som är mer problematiska än andra. Den 

kvalitativa metoden riskerar att bli vinklad eftersom resultaten baseras på den enskilde 

forskarens uppfattning om vad som är av värde för studien. Således behöver författaren vid 

tillämpning av denna forskningsmetod ha medvetenhet och betrakta datan som analyseras 

med neutralitet.  

En annan problematik med den kvalitativa metoden är generaliserbarheten. Resultatet kan 

vara svårt att generalisera på andra områden och situationer än det som studerats.  Hur 17

problematiken på bostadsmarknaden beskrivs av riksdagsledamöterna under perioden som 

analyseras samt vilka åtgärdsförslag de föreslår är inte generaliserbart på andra 

politikområden än bostadspolitiken i Sverige. Således är resultatet av studien begränsat till 

just den period som analyseras och enbart Sveriges bostadsmarknad.  

Emellertid bidrar studien ändå till den statsvetenskapliga forskningen genom dess analys av 

hur Sveriges riksdagsledamöter ser på bostadsmarknadens problematik och åtgärdsförslag 

under den tid som studien begränsar sig till. Studiens resultat kan generaliseras till teori 

istället för på en större population och av denna anledning bedömer författaren att 

generaliserbarheten på andra politikområden och länder i denna studie inte är av betydande 

vikt.  

Det skulle kunna vara problematiskt att analysen baseras på empiri från två år då samma 

riksdagspartier varit regeringsbärande merparten av tiden. Emellertid har 

 Bryman Alan, 2008, 34016

 Ibid; 368-36917

!10



majoritetsförhållandena i Sveriges riksdag skiljt sig åt och efter riksdagsvalet i september 

2014 skedde ett regeringsskifte. Detta redogörs i avsnitt 4.9. 

3.3 Begreppet bostadsmarknad 

Bostadsmarknad i denna studie avser beståndsdelar som berör samhällets möjligheter att förse 

befolkningen med drägliga bostäder. Således kommer studien att analysera debatter som rör 

upplåtelseformer, hyressättning, bostadspriser, bostadsbrist, fastighetsägare, byggbolag, 

nyproduktion, etcetera. 

3.4 Empiriskt material 
I studien används data från Sveriges riksdag. I deras arkiv finns alla protokoll från kammaren 

som publiceras offentligt på hemsidan. I protokollen framgår tydligt vilket datum debatten 

genomfördes, vem av riksdagsledamöterna som sagt vad samt vilket politisk parti denne 

tillhör. Vad riksdagsledamöterna har sagt i kammaren är ordagrannt nedskrivet och således 

kan författaren utgå ifrån att dessa protokoll återger debatten med tillförlitlighet.  

3.5 Datainsamlingsmetod 

Urvalet av debatter i riksdagens kammare som berör bostadspolitik genererades genom att 

inledningsvis gå igenom samtliga föredragningslistor under den utvalda perioden, 2010 

respektive 2014. På föredragningslistorna framgår vilka ärenden som ska debatteras under 

kammarens sammanträden. Dessa finns i Sveriges riksdags arkiv och är offentliga handlingar. 

Föredragningslistan och protokollet har ett gemensamt identifikationsnummer. Exempelvis 

hör föredragningslista 2014/15:36 samman med protokoll 2014/15:36. Följaktligen kan 

urvalet av protokoll baseras på informationen på föredragningslistorna. 

I urvalet av bostadspolitiska debatter från föredragningslistorna gjordes ingen skillnad på typ 

av debatt. Således granskades både interpellationsdebatter, utskottsbetänkanden, etcetera. 

För urvalet av debatter från perioden 2010 granskades samtliga 130 stycken 

föredragningslistor från hela året. Av dessa innehöll 19 stycken ärenden som berörde 
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bostadsmarknaden. Därefter plockades 14 stycken av dessa bort. Urvalet blev slutligen fem 

protokoll som användes från 2010 i analysen. 

För urvalet från perioden 2014 granskades 125 stycken föredragningslistor. Av dessa innehöll 

18 stycken ärenden som berörde bostadsmarknaden. Därefter plockades 11 av dessa bort. 

Urvalet blev slutligen sju protokoll som användes från 2014 i analysen. I kapitel 9 Appendix 

redovisas vilka debatter som användes i analysen för respektive år. 

De protokoll som inte används i analysen valdes bort utifrån bedömningen att de inte innehöll 

data som fordras för att kunna besvara studiens frågeställningar. Exempelvis sorterades 

protokoll gällande fastighetsrätt bort då debattens fokus var konsumenternas säkerhet vid köp 

och försäljning av fastighet. Givet studiens begränsning bedömdes denna debatt inte tillföra 

analysen ett tillfredställande värde. Det förekom likväl att bostadspolitiska debatter som 

skulle tas upp bordlades till nästkommande dag och att inga talare var anmälda när debatten 

skulle hanteras vilket också gjorde protokollet oanvändbart.  
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4.Tidigare forskning och bakgrund
4.1 Svensk bostadspolitik 
Genom åren har bostadspolitiken genomgått förändringar och haft växlande målsättningar 

som har fört bostadsmarknaden dit den är idag.  

Ingrid Sahlin har skrivit en rapport om bostadspolitikens historia. Under 30-talet fick 

bostadsmarknaden problem med trångboddhet och bostadsstandarden var så låg att det talades 

om folkhälsoproblem. På 50-talet initierades många allmännyttiga bostadsbolag för att stötta 

bostadsförsörjningen.  Under  åren 1965-1975 byggdes Miljonprogrammet . Följaktligen så 18 19

var bostadsbristen inte längre ett bekymmer under 80-talet. 

1991 reformerades bostadsmarknaden och 1997 genomfördes en reducering av 

bostadsbidragen. Enligt Sahlin ledde detta till att bostadsbyggandet nästintill avstannade. I 

början av 2000-talet upprättades subventioner för att få igång bostadsbyggandet, för att sedan 

avvecklas 2006. Därtill, på grund av skatteregler menar Sahlin, har många hyresrätter 

ombildats till bostadsrätter under 2000-talet.  20

De nuvarande regeringspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet bostadspolitiska 

målsättning är att fram till 2020 bygga minst 250 000 bostäder och skapa en långsiktig 

fungerande bostadsmarknad.  Dessförinnan, 2006, var målsättningen en bostadsmarknad 21

med blandade upplåtelseformer.  Målsättningarna för 2000-talet var att bryta segregationen 22

och minska sociala klyftor.  Under 1979 poängterade regeringen att målet med svensk 23

bostadspolitik var att blanda upplåtelseformerna .  24

Målsättningarna tycks historiskt ha varit att verka för en blandning av upplåtelseformer och 

minskad segregation. Emellertid tyder forskningen på att framgångarna i de bostadspolitiska 

målen är bristfälliga. 

 Sahlin Ingrid, 2013, 5518

 SABO Allmännyttan, 201619

 Sahlin, 2013, 5520

 Regeringskansliet, 201621

 Regeringens proposition 2006/07:61, 7-822

 Regeringens proposition 1997/98:165, 1 23

 Regeringens proposition 1979/80:72, 1924
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4.2 Segregation på bostadsmarknaden 
Mats Pemer och Elisabeth Lilja skrivit en rapport om segregationens orsaker och mekanismer. 

I denna studie konstaterar författarna att segregation på bostadsmarknaden är vanligt i flertalet 

storstäder och problematiken tycks, enligt författarna, inte lösas genom de bostadspolitiska 

mål som sätts upp i någon utav dessa storstäder. Dessutom finns det, enligt författarna, studier 

som påvisar att arbetet mot segregationen istället kan ha ökat den.   25

I en annan studie av Lilja menar hon att bostadssegregationen blivit fördjupad sedan 90-talet 

och de förorter i landet som då pekades ut som svåra är det än idag.  I dessa förorter har 26

andelen med mycket låga inkomster ökat medan andelen höginkomsttagare minskat. Dessa 

förorter kännetecknas av hög arbetslöshet, låga inkomster, höga ohälsotal och 

bidragsberoende.  27

4.3 Gentrifiering 
Huruvida gentrifiering förekommer eller inte är omdiskuterat. I denna studie tas ingen 

ställning i frågan utan redogör enbart vad forskningsbegreppet innebär. 

Karin Hedin på Lunds universitet har skrivit en avhandling i ämnet gentrifiering där hon 

försökt definiera begreppet. Hedin beskriver gentrifiering som en process där medelklassen 

flyttar in i mindre välbärgade områden. Genom denna process så motas arbetarklassen bort 

och området förändrar karaktär mot de nya invånarnas preferenser. Platsens användning samt 

sammansättning av användare förändras således. Detta kan bero på nyinvesteringar i 

fastigheter, nya socioekonomiska grupper av invånare samt nya verksamheter. Den 

huvudsakliga definitionen är att de personer som flyttar in är socioekonomiskt starkare än de 

som flyttar ut.  28

 Lilja Elisabeth, Pemer Mats, 2010, 15-1625

 Lilja, Elisabeth, 2002, 526

 Ibid; 1327

 Hedin Karin, 2010, 7-928
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4.4 Plan- och byggnadsprocessen 
I Sverige är byggnadsnämnden i kommunen ansvarig för tillsynen och tillämpningen av plan- 

och byggnadslagen (PBL).  Kommunerna besitter således ett planmonopol. Emellertid får 29

inte byggnadsnämnden använda sig av olagliga planbestämmelser, som att exempelvis kräva 

en viss upplåtelseform på privat mark.  Kommunerna har ändock ett relativt stort utrymme 30

att reglera vad som ska byggas, men efter de förutsättningar som PBL skapar. 

Trots kommunernas planmonopol kan staten vara en aktiv part i plan- och 

byggnadsprocessen. Framförallt vid större projekt, exempelvis ett stort antal bostäder. Dessa 

samverkansavtal kan innebära att kommunen förbinder sig att bygga ett bestämt antal 

bostäder mot att Trafikverket eller landstinget bygger anslutningar till det statliga vägnätet 

eller den kollektiva trafiken.  31

4.5 Upplåtelseformer 
I Sverige finns det fyra upplåtelseformer av bostäder. Dessa är hyresrätt, kooperativ hyresrätt, 

bostadsrätt samt äganderätt. Upplåtelseformen styr hur den boende får disponera bostaden. 

Bostadsrätt och äganderätt kan säljas på den öppna marknaden med budgivning. Köparen 

behöver ekonomiska resurser eller uppfylla de krav som kreditinstitut begär i form av 

kreditvärdighet och inkomst. 

Hyresrätt innebär att den boende innehar ett kontraktsförhållande med hyresvärden och hyr 

bostaden av denne. Hyresvärden äger en eller flera fastigheter med hyreslägenheter.  

Kooperativ hyresrätt innebär att en förening äger eller hyr en fastighet och medlemmarna i 

föreningen hyr lägenhet av föreningen. Vid inflyttning betalar den boende en deposition till 

föreningen som betalas tillbaka vid utflyttning. 

Bostadsrätt innebär att den boende är medlem och har andelsrätt i en ekonomisk förening. För 

denna upplåtelseform äger bostadsrättsföreningen fastigheten och medlemmarna har 

nyttjanderätt till lägenheterna. 

 Boverket, 201529

 Boverket 201530

 SOU 2015:109, 16431
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Äganderätt innebär att den boende äger, förvaltar och bär allt ansvar för bostaden och kan 

således kan sälja, pantsätta eller hyra ut sitt boende utan tillstånd från annan part. Tidigare 

fanns inte ägarlägenheter men efter en lagförändring 2009 kan även lägenheter ha denna 

upplåtelseform.   32

4.6 Hyressättningssystemet 
Hyror i Sverige sätts efter bruksvärdesprincipen vars syfte är att hindra oskäliga hyror. 

Bruksvärdet baseras på lägenhetens storlek, standard, planlösning, ljudisolering etcetera. 

Principen används då hyresvärd och hyresgäst är oeniga om hyresnivån.  

För nyproducerade lägenheter infördes 2006 presumtionshyran som innebär att en 

förhandlingsöverenskommelse gällande hyresnivån sluts mellan hyresvärden och HGF. 

Hyresvärden har då möjligheten att använda en hyresnivå högre än bruksvärdet.  33

Fram till 2011 följde allmännyttan en självkostnadsprincip. Det innebar att hyresintäkterna 

från en fastighet inte behövde motsvara kostnaderna för samma fastighet. Hyresintäkterna 

kunde vara både högre och lägre. Emellertid bedrivs allmännyttan idag med affärsmässiga 

principer.  34

4.7 Omdiskuterade orsaker 
Enligt en artikel i DN varnade Boverkets chefsanalytiker, Bengt Hansson, för en kommande 

bostadsbubbla 2008. Nu har fler aktörer uttryckt oro för utvecklingen på bostadsmarknaden i 

Sverige och artikelförfattaren konstaterar i DN att under 2015 har varningarna ”duggat tätt”.  35

I en rapport redogör Statens Bostadskreditnämnd (BKN) för att Sverige har en bostadsbubbla 

likt de vi hade 1979 och 1990. Bedömningen baseras på att priserna varit högre än vad som 

kan motiveras i form av boendekostnader, hyror samt ekonomisk tillväxt. BKN konstaterar 

 Boverket, 201632

 Boverket, 2014, 21-2233

 Ibid; 2534

 Lucas Dan, Spängs Thorbjörn, 201535
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vidare att belåningsgraden idag är högre än de var innan krisen 1990, och tycks fortsätta 

öka.   36

Hans Lind skriver i en debattartikel att Sverige inte har någon bostadsbubbla, utan 

utvecklingen på bostadsmarknaden beror på att det byggs för lite bostäder. Orsaken, menar 

han, är komplicerade regelverk, riksintressen som hindrar nyproduktion samt kommuner som 

inte vill bygga billigare bostäder och då riskera att få in låginkomsttagare i kommunen 

Byggbolagen, menar Lind, har dessutom incitament att inte bygga mer eftersom bostadspriser 

och hyror då sjunker. Hans slutsats är att riksdag och regering har ansvaret för att det byggs 

för lite bostäder då inga förändringar i regelverken gjorts och för att inga incitament har 

skapats för kommunerna och marknaden att arbeta för en ökad byggtakt.  37

Andra menar att orsaken är urbanisering. Enligt Boverket pågår en urbanisering som påverkar 

bostadsbristen, framförallt i storstadsregionerna.  Detta motsätter sig bland andra Jan Amcoff 38

som menar att han ser en befolkningsökning i hela landet, som inte beror på en 

urbaniseringstrend.  Således skiljer sig åsikterna åt huruvida Sverige har en bostadsbubbla 39

idag samt vad bostadsbristens orsaker är. 

4.8 Mandatfördelning  
Under 2010 och 2014 var Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna 

regeringsbärande med undantag för perioden efter riksdagsvalet 2014 då Socialdemokraterna 

bildade regering med Miljöpartiet. 

Emellertid har majoritetsförhållandena under denna period sett olika ut. Under 

mandatperioden från riksdagsvalet 2006 till 2010 hade den högerpolitiska regeringen egen 

majoritet med mer än hälften av mandaten, 178 av 349.  Således torde de regeringsbärande 40

partierna under denna mandatperiod haft möjligheter att påverka bostadspolitiken i Sverige 

utefter sina värderingar.  

 Statens Bostadskreditnämnd (BKN), 2010, 336

 Lind Hans, 201537

 Boverket, 2013; 338

 Amcoff Jan, 201539

 Valmyndigheten, 200640
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Under mandatperioden från riksdagsvalet 2010 till 2014 hade den högerpolitiska regeringen 

en minoritet av mandaten. Detta innebär att regeringen, med 173 av 349 mandat, tvingades ha 

medhåll från riksdagsledamöter i oppositionen för att kunna fatta beslut. Därtill uppstod en 

vågmästarroll för Sverigedemokraterna som inte tillhörde något av de politiska blocken och 

således kunde påverka utfallet av bostadspolitiken genom att rösta med eller emot 

regeringen.  Efter riksdagsvalet 2014 har den vänsterpolitiska regeringen en minoritet av 41

mandaten, 134 av 349 mandat.  I denna studie är det en debatt 2014 som har analyserats med 42

Socialdemokraterna och Miljöpartiet som regeringsbärande. 

 Valmyndigheten, 201041

 Valmyndigheten, 201442
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5. Empiri och analys  
5.1 Bostadspolitisk debatt 2010 

Ägandet och förvaltningen av hyreshus 

Den 20 januari 2010 hölls en debatt gällande ägande och förvaltning av hyreshus. 

Inledningsvis talar en ledamot från Socialdemokraterna (S), Hillevi Larsson. Hon tar upp ett 

exempel från Herrgården i Malmö som visades i TV-programmet Uppdrag Granskning på 

Sveriges Television (SVT).  Programmet skildrade hyresgästernas situation i en fastighet 43

med kackerlackor och mögel . 44

/…/ Denna familj, och många med den, är fast i en utpressningssituation. I många fall 

är det höga hyror trots att det inte sker något underhåll av bostaden,/…/. De har 

ingen annanstans att bo./…/ Därför hjälper det inte heller att klaga. Hyresvärden vet 

om att de inte har någonstans att ta vägen och struntar i dem /…/  

Larsson beskriver hur bostadsbristen leder till att hyresgästerna i fastigheter med stora brister 

inte har möjlighet att flytta därifrån utan tvingas kvar. Larsson menar för att komma tillrätta 

med detta fodras lagstiftning, exempelvis förvärvslagen som var i kraft då denna debatt hölls, 

som hindrar mindre passande hyresvärdar att köpa fastigheter. 

/…/ Ett utmärkt sätt att förebygga är att se till att hyresvärdar som har misskött sig 

tidigare inte får köpa nya fastigheter och göra om samma sak igen. /…/  45

Ledamoten Egon Frid från Vänsterpartiet (V) argumenterar för att hyresgäster upplever 

otrygghet och att levnadsförhållandena för hyresgästerna behöver förbättras. Han har samma 

ställningstagande som Larsson, att mindre passande hyresvärdar ska motverkas med 

lagstiftning. 

 Protokoll 2009/10:59, 8 §, 7443

 Strandberg Sofia, 200844

 Protokoll 2009/10:59, 8 §, 74-7545
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/…/ Vad behöver då göras? Jo, vi behöver ett starkare skydd för att förhindra oseriös 

förvaltning av hyreshus, utifrån den otrygghet som många hyresgäster känner och 

utifrån den urusla förvaltning vi ser exempel på från flera orter i landet /…/  46

Jan Lindblom, ledamot från Miljöpartiet (MP), beskriver levnadsförhållandena för 

hyresgästerna som undermåliga. Lindbloms uppfattning är att det för hyresgästerna inte är 

ovanligt med:  

/…/ läckande vattenledningar, trasiga avlopp, ventilation som inte fungerar, nästan 

obefintlig värme, trasiga tvättmaskiner och hissar som inte fungerar. Grovsopor kan 

ligga i stora berg i källare och även på vindar. /…/  47

Christine Jönsson, ledamot från Moderaterna (M), nämner att hon ser samma problematik för 

hyresgästerna. Jönsson problematiserar emellertid kring lagstiftning som ska hindra 

opassande hyresvärdar. 

/…/ I dag krävs det en stor organisation i kommunerna för att administrera 

tillståndsgivning enligt förvärvslagen. /…/ Kommunen hade kunnat lägga de 

pengarna på miljöförvaltningen för miljöinspektion och andra tillståndsdelar för att 

se på de boendemiljöer som finns. /…/  48

Hyresrättens roll 

Under samma dag som ovan debatt, den 20 januari 2010, hölls även en debatt om hyresrätter. 

Gunnar Sandberg (S) inleder med att poängtera att kammaren redan konstaterat att det byggs 

färre bostäder än vad som efterfrågas och att framförallt hyresrätter är lågt prioriterat. 

Sandberg menar att situationen har en negativ påverkan på arbetsliv och unga.  

/…/ I kombination med att det byggs få nya hyresrätter minskar antalet hyresrätter, 

och det blir allt svårare att hyra en lägenhet. Det försvårar för många arbetslösa att 

flytta till jobben eftersom de oftast saknar pengar att köpa bostad. /…/ De flesta har 

 Protokoll 2009/10:59, 8 §, 7746

 Protokoll 2009/10:59, 8 §, 8047

 Protokoll 2009/10:59, 8 §, 8248
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inte rika föräldrar som kan förskottera handpenning på en bostadsrätt och garantera 

lånet. /…/ 

Sandberg menar att bostadspolitiken ska göra det möjligt för alla individer att ha en bostad 

med rimlig kostnad och standard. Därför bör kommunerna ha ett kommunalt ägt 

bostadsföretag som bygger och förvaltar hyresrätter som, enligt Sandberg, är avgörande för 

hur kommunen kommer att klara finansiella kriser och arbetslöshet.   49

Egon Frid (V) menar att hemlösheten i Sverige delvis kan bero på att socioekonomiskt 

svagare grupper har betalningsanmärkningar. Han argumenterar för att det nästintill är 

omöjligt att få ett hyreskontrakt med betalningsanmärkningar, vilket placerar familjer i svåra 

situationer. 

/…/ För oss i Vänsterpartiet är bostaden en social rättighet. Med det menar vi att alla 

människor ska ges likvärdiga möjligheter att leva i goda bostäder i bra miljöer till 

rimliga kostnader./…/ Att vara utan bostad är att vara berövad rätten till ett fullgott 

liv. Vänsterpartiet anser därför att allmännyttiga bostadsföretag inte ska kunna neka 

människor ett hyreskontrakt på grund av betalningsanmärkningar som inte är 

kopplade till en hyresskuld som den sökande har till företaget. /…/ 

Frid lägger stort värde vid bostadens betydelse för individen och likställer den med en 

rättighet. Därför menar Frid att allmännyttan fyller en viktig funktion.   50

Jan Lindholm (MP) problematiserar att personer som går på försörjningsstöd har svårigheter 

att få bostad då hyresvärdarna sällan ser på försörjningsstödet som en inkomst. Han kritiserar 

regeringen för att inte vidta åtgärder.  

/…/ Att vara beroende av trygghetssystem i vårt samhälle innebär alltså i princip att 

man också förlorar rätten till bostad i den moderatledda högerregeringens Sverige. /

…/ 

Lindblom efterfrågar en lagändring som hindrar allmännyttan att neka individer som är 

beroende av försörjningsstöd.   51

 Protokoll 2009/10:59, 9 §, 97-9849

 Protokoll 2009/10:59, 9 §, 99-10050

 Protokoll 2009/10:59, 9 §, 101-10351
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När Christine Jönsson (M) ska tala inleder hon, som ledamot av ett regeringsbärande parti, 

med att besvara åtgärdsförslagen. Hon har en annan uppfattning om de åtgärdsförslag som 

presenterats. 

/…/ Man måste som hyresvärd ha rätt att besluta om sin egendom. /…/  Jag tror att 

det bara skapar onödig byråkrati och onödiga problem, och det är framför allt en 

oacceptabel inskränkning av äganderätten. /…/  52

Lennart Pettersson, ledamot från Centerpartiet (C), ifrågasätter även han Vänsterpartiets och 

Miljöpartiets förslag. Han likställer inte bostaden med en rättighet utan hänvisar även till 

individens egna ansvar.  

/…/ Alla partier har nog en samsyn på att alla människor ska ha rätt att hålla sig 

varma, det vill säga ha tak över huvudet. Så långt är det gott och väl, /…/ Varför ska 

det vara en rättighet att få ett hyreskontrakt i ett kommunalt bolag när man av olika 

anledningar inte har klarat av att sköta sin ekonomi? /…/ 

Pettersson nämner vidare ett av problemen som han kan se på bostadsmarknaden samt även 

det ansvar som han anser att han, tillsammans med övriga ledamöter i kammaren, har:  

/…/ Jag tycker att det är beklämmande att se alla dessa som inte har en bostad och 

som måste sitta i trapphus, men vi är inte framme i diskussionerna. /…/ Man ska inte 

behöva sova ute i det demokratiska Sverige /…/  53

Miljonprogrammets vara eller icke vara 

Den 4 juni 2010 besvarar dåvarande bostadsminister Mats Odell från Kristdemokraterna (KD) 

en fråga av Sylvia Lindgren (S) gällande upprustning av miljonprogrammet. Odell inleder 

med att instämma med Lindgrens problembeskrivning att miljonprogrammen har ett 

renoveringsbehov. Detta menar Odell att fastighetsägarna är skyldiga till men konstaterar 

emellertid att det återstår många fastigheter och fastighetsägarna kan ha svårigheter att 

finansiera renoveringarna. Emellertid påpekar han att: 

 Protokoll 2009/10:59, 9 §, 10552

 Protokoll 2009/10:59, 9 §, 106-10853
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/…/ Regeringens och riksdagens uppgift är dock inte att subventionera de 

fastighetsägare som av något skäl inte tagit sitt ägaransvar, vilket dessutom skulle 

uppfattas som märkligt av alla de som redan gjort detta och förnyat sitt 

bostadsbestånd. /…/  54

Börje Vestlund (S) anser att regeringen bör satsa ekonomiska medel på upprustning av 

miljonprogrammet. Vestlund menar att denna problematik ändå skulle nå regeringen och 

riksdagen om situationen försvårades.  

/…/ Bostadsbyggandet minskar, och det minskar rejält. En sak man skulle kunna göra 

vore att renovera husen i miljonprogrammet. Tror statsrådet på fullt allvar att det inte 

skulle komma till regeringen och riksdagen om det verkligen uppstod problem? /…/  55

Senare i samma debatt nämner Odell i ett sidospår hans syn på ekonomin lönsamheten för 

hyresrätterna i allmännyttan. Odell menar att minskningen av hyresrätter till viss del beror på 

detta.  

/…/ Allmännyttan har sedan andra världskriget drivits med självkostnad och har 

ovanpå det varit hyresnormerande också för privata hyresvärdar. Då är det inte att 

undra på att hyresrättens attraktionskraft har minskat. /…/ Vad det handlar om är att 

skapa goda, stabila och långsiktigt hållbara villkor, inte subventioner som sätts in och 

tas tillbaka. /…/  56

Affärsmässiga principer och reformerad hyressättning 

Den 17 och 21 juni 2010 hölls en debatt om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag och 

reformerade hyressättningsregler. Inledningsvis talar ledamoten Carina Moberg (S). Hon 

menar att förutsättningen för att klara bostadsförsörjningen är allmännyttan. Vidare poängterar 

Moberg vikten av att skydda hyresgästernas rättigheter och trygghet i boendet med en 

hyressättning som baseras på bruksvärdet.  

 Protokoll 2009/10:132, 4 §, 6-754
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/…/ Likvärdiga lägenheter ska ges lika hyror. Hyresgästerna ska skyddas mot oskäliga 

och kraftiga hyreshöjningar. Vi säger, och har alltid sagt, tydligt och självklart nej till 

marknadshyror. Vi står på hyresgästernas sida. /…/ 

Hon nämner att Socialdemokraterna föreslår nyproducerade hyresrätter som är prisvärda, 

energisnåla och ska finansieras genom statliga investeringar. Enligt Moberg kommer det ge en 

långsiktig modell för bostadsbyggande. Hon uttrycker en misstro till bostadsmarknadens egna 

effekter utbud och efterfrågan. 

/…/ Sverige behöver fler bostäder. Marknaden kommer inte att lösa detta. Det krävs 

politiska beslut. /…/  57

Egon Frid (V) kritiserar den dåvarande regeringen för syftet att ändra lagstiftningen så att 

allmännyttan ska styras med affärsmässighet.  

/…/ Allmännyttan ska förvaltas med hyresgästernas bästa för ögonen, för att skapa 

nyproduktion och för att leva upp till kravet på en god och miljöriktig 

bostadsförsörjning i kommunerna. Vänsterpartiet motsätter sig med kraft en 

vinstdrivande allmännytta och de regler för vinstöverföring som regeringen föreslår. /

…/ 

Frid menar att med hjälp av statliga investeringar ska staten, tillsammans med kommuner och 

allmännyttan, ta gemensamt ansvar för att öka byggtakten på hyresrätter.  Vidare kritiserar 58

han uppfattningen att bostadsmarknaden kommer att lösa problematiken själv. 

/…/ Inget kan vara mer felaktigt. De som vill ha marknadshyror och efterfrågestyrda 

hyror är nöjda med den debatten, men det är inte landets hyresgäster och de som står 

i bostadskön. /…/ 

Därefter menar Frid att den marknadsliberala ideologi som dåvarande regeringen avser införa 

grundar sig i en vilja att individer med betalningsförmåga ska kunna etablera sig på 

bostadsmarknaden, och att marknadshyror ska öka hyresrätternas avkastning. Frid motsätter 

sig det med förklaringen att enbart ett fåtal personer då får åtkomst till bostadsmarknaden. 

 Protokoll 2009/10:139, 9 §, 185-18857
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/…/ För en marknad är det alltid lönsamt att bygga äganderätter, villor och 

bostadsrätter. Byggs hyresrätter enligt denna ideologi, med marknadshyror eller starkt 

efterfrågestyrda hyror, blir det en exklusiv skara som har råd med detta. /…/ 

Hyresrätten är unik som boendeform – så unik att marknadslösningar inte fungerar. /

…/  59

Dåvarande bostadsminister Mats Odell (KD) argumenterar för att självkostnadsprincipen är 

förlegad. Vidare problematiserar han kring statliga investeringar på bostadsmarknaden. Han 

nämner exempel från Nederländerna där allmännyttan fått statligt stöd och ändå finns där, 

enligt Odell, ingen fungerande bostadsmarknad. Därefter påpekar Odell att det för 

oppositionspartierna är enkelt att kritisera betänkandet men att: 

/…/ det blir verkligen problem den dag man hamnar i ansvarsställning /…/  60

 I debatten argumenterar Ewa Thalén Finné (M) för vikten att förstärka hyresrätten såväl som 

att bevara det centrala i svensk bostadspolitik och argumenterar för att nuvarande 

hyressättningssystem hämmar nyproduktionen. Enligt Thalén Finné är allmännyttans syfte att 

förvalta hyresfastigheter, främja bostadsförsörjningen och samtidigt vara öppna för inflytande 

från hyresgästerna. Hon dementerar påståenden om att den dåvarande regeringen vill ha 

marknadshyror. 

/…/ Lagförslagen som vi debatterar innehåller inga marknadshyror, utan det är, som 

jag tidigare sagt, fortfarande förhandlade hyror som ska vara normen. /…/  61

Marknadshyror motsätter sig även Lennart Pettersson (C).  

/…/ Varken jag eller Centerpartiet vill ha rena marknadshyror. Det har vi aldrig velat 

ha – oberoende av vad oppositionen skriver i sin reservation. /…/  62

 Protokoll 2009/10:139, 9 §, 19059
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Plan- och byggnadslagens förändring 

Den 21 juni 2010 hölls en debatt om plan- och byggnadslagen. Johan Löfstrand (S) 

argumenterar för kommunernas möjlighet att styra upplåtelseformen i detaljplanen ska öka 

samt att klimat- och energisnål bebyggelseplanering ska få större utrymme.  Egon Frid (V) 63

poängterar att Vänsterpartiet också efterfrågar möjligheten för kommunerna att styra 

upplåtelseformen i detaljplanen samt klimat- och energisnål bebyggelseplanering. Likväl ska 

nyproduktionen vara anpassad för alla, även funktionshindrade.  

/…/ En stor del av bostadsbeståndet och övriga byggnader har en utformning som 

innebär att delar av befolkningen utestängs eller får betydande svårigheter. /…/ Krav 

saknas, så tillgängligheten blir inte tillgodosedd. /…/   64

Jan Lindholm (MP) menar att kommunerna idag inte har möjligheterna att utveckla 

samhällsbyggnaden efter klimatförändringarna. Detta kan, enligt Lindholm, få katastrofala 

påföljder.  

/…/ Det är inte bara fastigheter som hotas av den typen av översvämningar utan även 

människors liv och hälsa liksom möjligheter till kommunikationer och nödvändig 

offentlig service. /…/  65

I debatten poängterar Christine Jönsson (M) att det viktigaste är kraven som behöver ställas 

på byggprocessen. Syftet, menar Jönsson, är att byggprocessen ska förenklas samtidigt som 

kontrollen av byggnader som uppförs ska stärkas. 

/…/ När det gäller den erfarenhet som man har haft från den gamla plan- och 

bygglagen finns det många som har vittnat om vilken besvärlig värld man ger sig in i 

när man ska bygga om eller till eller kanske till och med nybygga sin fastighet. /…/  66
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Bostadsförsörjningens värde 

Den 20 december 2010 hålls en debatt om samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande 

samt konsumentpolitik. I debatten beskriver Maryam Yazdanfar (S) en bostadsmarknad där 

hundratusentals 90-talister vill flytta hemifrån, unga familjers längtan efter bostad med en 

klump i magen av Riksbankens prognoser om räntornas och boprisernas utveckling. Mitt uppe 

i, vad Yazdanfar  kallar, ett bostadspolitiskt vakuum. Yazdanfar nämner en målsättning som 

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet tillsammans har som, bland annat, 

innebär att alla ska ha förutsättningen att bo i en trygg bostad med godtagbar standard till en 

rimlig kostnad. Hon nämner emellertid att det inte finns någon enkel åtgärd. 

/…/ För mig är inte bostadspolitik bara en dörr att gå in genom till det egna hemmet. 

Det är samhällsbyggnad för framtiden. Det är en vision om den socialt, ekonomiskt 

och ekologiskt hållbara värld jag vill bygga. /…/ 

Yazdanfar beskriver situationen på bostadsmarknaden som akut och bjuder in sina kollegor 

till en gemensam lösning på problematiken. 

/…/ Jag undrar om ni ser samma problem som jag och om ni är beredda att ta tag i 

dem. Jag är helt öppen för gemensamma problemlösningar. /…/  67

Jan Lindholm (MP) beskriver problematiken på bostadsmarknaden utifrån egna erfarenheter.  

/…/ Jag kan bara konstatera att bostadslösa, denna kyliga tid på året, även har hittat 

in i den fastighet där jag har mitt övernattningsrum. Det är första gången det har hänt 

under de sex år som jag har bott där. /…/ 

Enligt Lindholm läggs stort ansvar på marknaden att finna en åtgärd på problematiken och 

han argumenterar för att med det synsättet på bostadsmarknaden så kan Sverige inte nå upp 

till Förenta Nationernas (FN) konvention om mänskliga rättigheter. 

/…/ Det är omöjligt, menar jag, att påstå att man kan leva upp till FN:s konvention om 

de mänskliga rättigheterna när man lägger bostadsfrågan helt i marknadens 

händer. /../  68
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Lindholm konstaterar att partiernas syn på bostadsmarknadens syfte och ansvar skiljer sig åt. 

Han menar att Miljöpartiet betraktar det bostadspolitiska ansvaret jämväl som ett socialt 

ansvar med fokus på minskad segregation och klyftor.   69

I debatten menar Amineh Kakabaveh (V) att bostaden är en social rättighet och att 

bostadspolitiken är en del av välfärdspolitiken. Tillgången till bostäder är grundläggande för 

en rörlig arbetsmarknad och individers möjligheter att studera, menar Kakabaveh. Hon 

argumenterar för att det krävs en större förändring av bostadspolitiken samt statliga 

investeringar för att en lösning ska kunna nås. 

/…/ Sverige behöver en ny bostadspolitik med tydliga och stora ambitioner. Vi vill 

möta bostadsbristen genom ökat bostadsbyggande. Därför vill vi utforma ett statligt 

stöd för att stimulera ökat bostadsbyggande med inriktning mot hyresrätter till rimliga 

kostnader och med miljövänlig teknik. /…/  70

Anti Avsan (M) menar att bostadsmarknadens tidigare problematik varit bidragsberoende och 

detaljstyrning men att regeringen istället strävat efter en bostadsmarknad där utbud och 

efterfrågan av bostäder möts. Målsättningen, enligt Avsan, är att långsiktigt främja byggandet 

av hyresrätter och följaktligen minska segregationen.  

/…/ I det fortsatta arbetet på det bostadspolitiska området bör det nu fokuseras på 

åtgärder som kan bidra till en bättre konkurrens inom byggsektorn och lägre 

byggkostnader som ytterligare kan stärka hyresrättens ställning, som kan bidra till en 

bättre bostadsmarknad för studenter och unga och som kan medverka till att bryta ett 

utanförskap som kommit att koncentreras till vissa bostadsområden. /…/  

Avsan argumenterar för att en del av bostadsmarknadens problematiken har varit den 

internationella finanskris som pågick under 2007-2008. Denna kris har, enligt Avsan, influerat 

samhällsekonomin och skapat instabilitet som medfört ett minskat bostadsbyggande. 

Emellertid uttrycker sig Avsan positiv inför framtiden och menar att byggandet kommit 

igång.  Vidare menar Avsan att hyresrätten är en viktig fråga för Moderaterna eftersom de, 71
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enligt honom, är det parti som står för arbetslinjen och således tycks en flexibel 

bostadsmarknad vara förutsättning för arbetslinjen.  72

När Lars Tysklind, ledamot från Liberalerna (L), går upp i talarstolen argumenterar han för att 

Liberalerna har en likartad problembeskrivning samt åtgärdsförslag som Moderaterna. 

Tysklind menar emellertid att han vill förtydliga hur partiet ställer sig till debatten om vilka 

upplåtelseformer som ska byggas. 

/…/ Det finns inget värde i att främja en upplåtelseform framför en annan. Värdet 

ligger i att upplåtelseformer finns i den utsträckning som efterfrågas. Det är 

människornas individuella val som styr vilken fördelning vi ska ha av 

upplåtelseformer. /…/ 

Genom ett neutralt regelverk på bostadsmarknaden där alla upplåtelseformer har lika 

möjligheter att etablera sig menar Tysklind att det är efterfrågan som styr upplåtelseformer.   73

Otto Von Arnold (KD) menar att en del av problematiken är byggkostnaderna. Enligt Von 

Arnold behöver bostadsmarknaden utsättas för mer konkurrens och regelverken behöver 

förenklas.  

/…/ Vi har problem med våra byggkostnader. Vi ligger långt över våra nordiska 

grannar. Det kan nog till viss del skyllas på den konkurrenssituation vi har i Sverige 

där vi har ett antal vertikalt integrerade aktörer. /…/  74

Under debatten beskriver dåvarande bostadsministern Stefan Attefall (KD) att 

bostadsmarknadens problematik handlar om systemfel. 

/…/ Problemet är att vi i nästan två decennier har byggt för lite bostäder i Sverige. Vi 

har byggt ungefär hälften av vad våra nordiska grannländer har gjort. Det är ett 

systemfel vi har haft i bostadsmarknaden under lång tid. /…/  75

Carina Herrstedt går som första ledamot från Sverigedemokraterna (SD) i denna studie upp i 

talarstolen. Hon menar att Sverigedemokraterna, då när denna debatt hölls, inte hade 
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bostadspolitik ännu. Emellertid argumenterar hon för att Sverigedemokraterna i grunden anser 

att politiken aldrig ska detaljstyra. Vidare nämner Herrstedt en del problematik som hon 

kunnat urskilja på bostadsmarknaden. 

/…/ Tusentals allmännyttiga bostäder i landets större städer har kommit att bli så 

kallade utanförskapsområden. Vi menar att regeringen bör se över möjligheten att 

riva bostadsområden som annars kan liknas vid getton och som skulle tjäna på att 

rivas och ersättas med exempelvis nya energisnåla bostadsområden. /…/ 

Vidare argumenterar Herrstedt för att befintliga fastigheter behöver renoveras och ställer sig 

positiv till gentrifiering som ett sätt att skapa attraktiva och trygga bostadsområden.  76
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5.2 Bostadspolitisk debatt 2014 

Utmanande framtid 

Den 5 februari 2014 hölls en debatt om hyresrätter. Inledningsvis konstaterar Lars Eriksson 

(S) att de partier som bildar regering efter riksdagsvalet har ett omfattande arbete framöver.  77

Jan Lindholm (MP) argumenterar för att den dåvarande regeringen förlitat sig för mycket på 

ideologi och därför delvis kan beskyllas för problematiken.  

/…/ Allianspartierna började med att i sin första budget rycka undan stödet till 

byggandet av just hyresrätter. Det vore en överdrift att påstå att byggandet helt 

avstannade, men nära var det. /…/ 

Lindholm argumenterar för det statliga stöd som tagits bort varit en framgångsrik lösning på 

en del av bostadsmarknadens problematiken. Det kan skapa lägre byggkostnader och 

hyresnivåer, menar han.   78

Markus Wiechel (SD) nämner att bostadsmarknadens problematik framförallt drabbar 

ungdomar. Han förespråkar en reformering av hyressättningssystemet och menar att 

bruksvärdesprincipen inte fungerar, istället ska hyresnivån bestämmas av hyresgästens 

betalningsvilja. 

/…/ Med en alltför hård reglering finns det risk att det upprättas färre hyresbostäder 

och att rörelsen avtar, och bostadsmarknaden kan lätt stå stilla eftersom få vill lämna 

ett värdefullt kontrakt. /…/ 

Möjligtvis skulle det höja hyrorna i attraktiva bostadsområden, men även sänka hyrorna i 

mindre attraktiva, vilket skulle minska försiktigheten som han menar att byggbolagen 

upplever vid nyproduktion av hyresrätter.  79

Amineh Kakabaveh (V) uttrycker oro för ombildningar då hon menar att det oftast är 

ungdomar som efterfrågar hyresrätterna. Därför, menar Kakabaveh, är det viktigt att 

nuvarande hyresrättsbestånd förblir hyresrätter. 
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/…/ Vi i Vänsterpartiet vänder oss starkt emot den utvecklingen, som innebär höjda 

trösklar för att få ett eget boende för många som inte har förmögenhet och innebär att 

bostadsmarknaden dräneras på hyresrätter med låga hyror. /…/  80

Senare beskriver Kakabaveh hur ungdomar på andrahandsmarknaden betalar en hyra på 10 

000 kronor för ett rum. Det är inte bostadsmarknaden det är fel på utan problematiken, menar 

hon, är att de regeringsbärande partierna är mer måna om marknaden än de individer som bor 

i dessa rum.  81

Bino Drummond (M) konstaterar att den största utmaningen är att öka byggtakten. Han 

problematiserar kring skyddsregeln för hyreshöjningar i samband med renoveringar och 

menar att ett stort antal ”miljonprogramslägenheter” inte underhållits som de borde av 

fastighetsägarna på grund av den. Samtidigt tar han avstånd från åtgärdsförslag i form av 

statligt stöd.  

/…/ Man måste nog ställa sig frågan om det är återinförandet av de storskaliga 

statliga subventionsprogrammen som är lösningen på problemet, något som 

Socialdemokraterna lite kort antyder i sin reservation. Jag är helt klar över att det inte 

är lösningen. /…/  

Drummond menar det är problematiskt med alla renoveringar som kommer behöva 

verkställas närmsta åren. Samtidigt föreslår han inte någon annan åtgärd än nuvarande 

system.  Att utmaningen på bostadsmarknaden är att öka byggtakten tycks även vara Lars 82

Tysklinds (L) uppfattning. Han resonerar kring upplåtelseformerna. 

/…/ Den stora problematiken i dag är att öka det totala byggandet; det kan vi vara 

helt eniga om. Det är väldigt lätt när man behandlar sådana här frågor att man 

pratar om olika upplåtelseformer. Men det är en ökning av det totala byggandet som 

är det centrala. /…/  83

Debatten leder även in på marknadshyror och Drummond tar ställning för Moderaterna i 

frågan. 
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/…/ Vi vill ha ett starkt besittningsskydd, och vi vill ha skäliga hyror för människor. /

…/ Att försöka kleta på marknadshyresargumentet på Moderaterna och Alliansen är 

fel. /…/  84

I frågan om marknadshyror tar Jan Lindholm (MP) avstånd. Han beskriver hur inget parti tar 

ställning för marknadshyror samtidigt som han tycks uppleva att flertalet reformeringsförslag 

av hyressättningssystemet närmar sig marknadshyror. 

/…/ Mycket av det som ni vill införa betraktas nämligen av många som mycket tydliga 

steg på väg mot marknadshyror./…/ Det är nämligen så att ingen säger att man vill ha 

marknadshyror. Ingen vill införa ett sådant system. Då vore det intressant att veta vad 

det är som ni inte vill införa. /…/  85

Gällande marknadshyror menar Lars Tysklind (L) att han förespråkar en friare hyressättning 

som är baserad på bruksvärdesprincipen men inte marknadshyror. Emellertid menar han att 

viss problematik ligger i bruksvärdesprincipen. 

/…/ Man kan säga att bruksvärdesprincipen gick snett när man tog bort lägesfaktorer 

och sådant, för även det värderar brukaren naturligtvis. Bruksvärde utgår ju faktiskt 

från hyresgästens värderingar. /…/  86

Att den nuvarande bristen på hyresrätter löses genom friare hyressättning är även en 

ståndpunkt som Ola Johansson (C) ställer sig bakom under debattens gång.  

/…/ Centerpartiet vill ha starkare ekonomiska drivkrafter att investera i hyresrätter, 

både de befintliga och de nyproducerade. Vägen dit, menar vi, går också genom en 

friare hyressättning. /…/ 

Johansson resonerar kring presumtionshyrorna och att dess existens beror på frånvaron av 

andra användbara tillvägagångssätt för att skapa incitament att bygga bostäder, framförallt 

hyresrätter. Han uttrycker en oro för att en ökad byggtakt och ökad andel lägenheter med 

presumtionshyror ska skapa en obalans på bostadsmarknaden.  87

 Protokoll 2013/14:65, 11 §, 6984

 Protokoll 2013/14:65, 11 §, 68-6985

 Protokoll 2013/14:65, 11 §, 7486

 Protokoll 2013/14:65, 11 §, 78-7987

!33



Planering och byggande 

Den 26 mars 2014 hölls en debatt om planering och byggande. Kristina Köhler (S) menar att 

problematiken handlar om regeringens agerande under de senaste två mandatperioder som de 

hanterat frågan. 

/…/ Vi har en plan- och bygglag som inte ens har fyllt tre år men som har stora brister. 

Det som regeringen har sagt sig vilja uppnå, en förenkling och att det skulle gå 

snabbare och på alla sätt bli bättre för både kommunerna och den enskilde, är precis 

det som inte har hänt. /…/ 

Köhler menar att bostadsbristen fortsätter öka. Hon beskriver hur människor bor i 

uthyrningsrum med höga hyror samtidigt som de som hyr ut har frikostiga skattefördelar.  

/…/ I värsta fall kommer vi kanske att få se unga familjer som börjar sitt gemensamma 

liv i en friggebod i någons trädgård. /…/  88

Oskar Öholm (M) konstaterar att debatten gällande bostadsbristen ofta handlar om Sveriges 

storstadsområden. Emellertid menar Öholm många expanderande kommuner inte kan ha 

motsvarande byggtakt som bostadsmarknaden kräver. Detta beror, enligt Öholm, på en 

urbaniseringstrend och strukturella problem vid nyproduktion.  

/…/ Det handlar om det som tidigare beskrevs som ganska specifika 

Stockholmsproblem, alltifrån bullerfrågor, tröga processer, överklaganden som tar 

alldeles för lång tid till riksintressen som står i vägen för byggandet, /…/ 

Lösningen menar Öholm är en enklare planprocess samt gemensamma byggregler för hela 

Sverige.  Även Helén Andersson (C) förespråkar en enklare planprocess och ställer sig 89

samtidigt kritisk till statliga subventioner som åtgärd.  

/…/ Sverige har tidigare haft subventioner under en lång följd av år. Trots detta har vi 

byggt hälften av vad våra nordiska grannländer har gjort per capita. Subventioner är 

inte lösningen på bostadsmarknadens problem. /…/ 
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Enligt Andersson har den tidigare planproccesen inneburit ”regel på regel” och därför har 

kostnaderna samt risktagandet för byggbolagen ökat. Detta skapar en dålig 

konkurrenssituation för mindre byggbolag, menar Andersson. 

/…/ I dag har en planprocess i värsta fall kunnat ta upp till tio år. Så här kan vi inte ha 

det. Det tar alldeles för lång tid att möta bostadsbristen. /…/  90

Amineh Kakabaveh (V) kritiserar det så kallade Attefallshuset som innebär att småhusägare 

ska kunna bygga en stuga på maximalt 25 kvadratmeter utan bygglov . I sina argument tycks 91

Kakabaveh mena att en ojämnställd situation skapas när Attefallshusen hyrs ut till 

bostadssökande. 

/…/ Är det verkligen ett så lyckat förslag att villaägare ska kunna slå upp en bostad på 

25 kvadratmeter på tomten utan bygglov när det finns 300 000 ungdomar som står 

utan bostad och flera hundratusen andra människor som står i bostadskön bara i 

Stockholm? /…/ 

Utsatta grupper blir beroende av småhusägarna och det är ”de som är gladast”, vilka 

Kakabaveh, även menar att regeringen bara gör mer förmögna.  92

Roland Utbult (KD) har en annan syn på denna lösning. Han delar Kakabavehs uppfattning 

om att det råder en bostadsbrist bland ungdomar. Emellertid menar Utbult att Attefallshusen 

delvis är lösningen på bostadsmarknaden, framförallt för ungdomar.  

/…/ Men om en villaägare med en tomt skulle vilja sätta upp ett sådant här 

Attefallshus och den personen skulle vilja utveckla sin tomt och sitt område med det 

här huset kan väl det egentligen inte vara något bekymmer? /…/  

Enligt Utbult var debatten snarlik innan friggebodens implementering. Det fanns en rädsla för 

att stugor skulle byggas överallt. Utbult menar dock att människor är förnuftiga vilket leder 

till ett välfungerande system.   93

 Protokoll 2013/14:90, 10 §, 123-12490

 Boverket, 201591

 Protokoll 2013/14:90, 10 §, 131-13292

 Protokoll 2013/14:90, 10 §, 13293

!35



Bostäder åt unga och studenter 

Den 9 april 2014 hölls en debatt om fler bostäder åt unga och studenter. Amineh Kakabaveh 

(V) konstaterar inledningsvis att partierna är överens om att det råder akut bostadsbrist, men 

att deras ideologiska syn på bostaden skiljer sig åt.  

/…/ Vänsterpartiets syn på bostaden skiljer sig markant från regeringens. Vi menar att 

bostad är en social rättighet. Därmed blir också bostadsbristen ett problem som 

politiken kan och bör ta ett aktivt ansvar för att lösa, och inte en fråga för marknaden. 

/…/ 

De reformeringar som Kakabaveh förespråkar är statliga investeringar som ger incitament att 

bygga miljövänliga och tillgänglighetsanpassade hyresrätter som har, vad Kakabaveh kallar, 

rimliga och förhandlade hyror.   94

Lars Eriksson (S) beskriver en bostadsmarknad som inte tycks tillgodose de behov som finns 

för unga och studenter. Eriksson menar att detta är en konsekvens av den dåvarande 

regeringens bostadspolitik. 

/…/ Regeringen har tänkt sig att unga och studenter ska hyra i andra hand till 

marknadshyra utan möjlighet att i efterhand få rätt att få tillbaka oskälig hyra, att de 

ska bo på föräldrarnas tomt i en större friggebod – vilket bygger på att föräldrarna 

äger en tomt /…/ 

Emellertid är Socialdemokraterna positiva med förklaringen att partiet föreslagit dessa 

reformeringar tidigare men röstades vid det tillfället ned.   95

Nina Lundström (L) beskriver en bostadsmarknad som behöver reformeras. Åtgärderna ska 

vara långsiktigt hållbara och skapa mindre regelverk, mer planlagd mark och fler byggbolag. 

Hon tycks vara positiv till bostadsmarknadens framtid, och menar att flera aktörer aktivt 

arbetar för att lösa problematiken. 

/…/ Vi ser exempel på kommuner som verkligen jobbar på att pressa priserna för att 

bygga nytt. /…/  SABO  arbetar för att det ska byggas billigare bostäder genom 96
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smarta upphandlingar. Min hemkommun Sundbyberg har projekt för att hitta 

hyreslägenheter till ungdomar /…/  97

Denna avbildning av bostadsmarknaden menar Amineh Kakabaveh (V) är felaktig. Det 

genereras inte bostäder så enkelt, menar hon, utan det finns instanser i processen som är 

svårhanterliga.  98

Agneta Börjesson (MP) konstaterar att bostadsbristen är akut för ungdomar och, enligt 

Börjesson, framförallt studenter. Börjesson beskriver hur kötiderna till en studentlägenhet är 

längre än studietiden och efterfrågar fler åtgärder. 

/…/ Miljöpartiet tar bostadsbristen på allvar. /…/ Vi vill införa en villkorad statlig 

medfinansiering vid nyproduktion av studentbostäder. /…/  99

Uthyrning av bostadsrättslägenheter 

Den 7 maj 2014 hölls en debatt gällande om ökad uthyrning av bostadsrättslägenheter. I 

debatten tar Amineh Kakabaveh (V) ställning mot förenkling av andrahandsuthyrning med 

argumentet att de sätter bostadssökande, framförallt ungdomar, i en utsatt situation.  

/…/ Vi menar att den hittills förda politiken för att komma till rätta med 

bostadsbristen främst har fokuserat på att skapa fler andrahandsboenden genom att 

göra det mer lönsamt för den som äger sin bostad. /…/ Att bo i andra hand är per 

definition ett otryggt boende utan besittningsskydd, och den som hyr är i 

beroendeställning i förhållande till den som hyr ut. /…/ 

Hon argumenterar för att de regeringsbärande partiernas åtgärdsförslag är felaktiga 

tillvägagångssätt. Bostadsbristen ska lösas genom en ökad byggtakt, och inte fler 

andrahandsboenden. Kakabaveh förespråkar vidare en förstärkning av bruksvärdesprincipen 

och menar att bostadspolitiken inte möjliggör en lösning för de socioekonomiskt svagare 

grupperna som behöver billiga hyresrätter. 
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/…/ Byggherrarna bygger överallt där det finns grönt, strand och fint för dem som 

har råd att betala, inte för de ungdomar och de människor som jag och 

Vänsterpartiet företräder. Här har vi en ideologisk konflikt. /…/    100

Oskar Öholm (M) menar emellertid att lösningen inte behöver vara antingen eller. Öholm 

argumenterar för att både nyproduktion och utökad andrahandsmarknad är den, enligt honom, 

mest förståndiga bostadspolitiken. 

/…/ Ska vi klara av en situation med växande städer och brist på bostäder är en 

pusselbit att utnyttja de lägenheter som finns smartare. /…/  101

Ändringar i planprocessen 

Den 4 juni 2014 hölls en debatt om nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov. 

Först ut är Lars Eriksson (S) som argumenterar för att ytterligare bygglovsfria åtgärder för 

småhusägare inte kommer lösa bostadssituationen för behövande ungdomar. Eriksson 

efterfrågar åtgärder som ökar byggtakten. 

/…/ Bostadsbristen för såväl ungdomar och studerande som övriga grupper kräver 

politiskt initierade åtgärder för att öka byggandet av vanliga bostäder, och då med 

särskild tyngdpunkt på hyresrätter. /…/ 

Samtidigt påpekar han att Socialdemokraterna är positiva till förslaget. Partiet instämmer med 

de regeringsbärande partierna att fastighetsägarna ska kunna genomföra enklare förändringar 

på byggnaden.   102

Oskar Öholm (M) beskriver bostadsmarknadens problematik som utbredd där utmaningarna 

är många.  

/…/ Men en sak är alldeles uppenbar: Alla är överens om att Sverige behöver 

genomföra genomgripande och strukturella förändringar för att långsiktigt öka 

byggandet. /…/ 

 Protokoll 2013/14:108, 8 §, 77-80100

 Protokoll 2013/14:108, 8 §, 79101

 Protokoll 2013/14:119, 6 §, 4102
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Öholm menar att enstaka åtgärder inte räcker utan kallar det ett pussel. En av dessa 

pusselbitar, menar Öholm, är att ge småhusägare en möjlighet att skapa en viss omfattning av 

fler bostäder.  103

Den 23 juni 2014 hölls en debatt om en enklare planprocess. Oskar Öholm (M) menar att 

förenklingen och effektiviseringen av PBL kräver ytterligare reformeringar. Det är, enligt 

Öholm, så problematiken på bostadsmarknaden löses.   

/…/ Vi inför nationella byggregler och slår hål på myten att byggandet blir bättre om 

varenda kommun själv får hitta på egna regelverk för byggande. Vi föreslår att fler 

planer ska kunna antas direkt av byggnadsnämnd eller kommunstyrelse. /…/  104

I debatten argumenterar Jan Lindholm (MP) för att det är många politiker som inte ännu 

förstått skillnaden på marknader. Marknadsekonomin kan fungera på enklare varor, 

exempelvis en skiva bröd, men i en situation av utbud och efterfrågan blir den sista skivan 

bröd för dyr och då kan konsumenten välja andra livsmedel.  

/…/ Bostaden är inte vilken vara som helst. /…/ 

Detta, menar Lindholm, skapar en situation där sista personen att hyra bostaden inte har andra 

alternativ om denne inte har råd med bostaden. Därför menar Lindholm att 

självkostnadsprincipen fyllde en viktig funktion och bostadsmarknaden idag är ett 

misslyckande.  105

 Ola Johansson (C) nämner vad han kallar ”bostadsbyggandets hinderbana”. Med detta menar 

han att processen från första idé till inflyttningsklar fastighet är för utdragen. Denna process 

är, enligt Johansson, lång samt riskabel för alla parter vilket skapar höga kostnader.  106

Dåvarande bostadsminister Stefan Attefall (KD) beskriver utmaningarna vad gäller 

byggtakten och nämner att Sverige behöver färdigställa 40-50 000 bostäder per år.  

 Protokoll 2013/14:119, 6 §, 13-14103

 Protokoll 2013/14:129, 13 §, 29104

 Protokoll 2013/14:129, 13 §, 32105

 Protokoll 2013/14:129, 13 §, 40106
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/…/ För en kommun som Göteborg innebär det nästan en fördubbling av byggandet de 

kommande åren jämfört med vad som åstadkommits under de gångna tio åren. För 

Stockholmsregionen och Malmö innebär det mer än en fördubbling /…/ 

Attefall förespråkar att ambitionen borde vara en byggtakt i höjd med resten av Europa. 

Emellertid är PBL ett hinder för detta, en ökning i byggkostnader på 10-15 procent, menar 

Attefall. Därför är enhetliga tekniska krav på byggnaderna i samtliga kommuner viktigt för att 

skapa förutsättningar för industrialisering och storskalighet.  107

Bostadsförsörjningen 

Den 11 december 2014 hölls en debatt om samhällsplanering, bostadsförsörjning och 

byggande samt konsumentpolitik. Först ut är Caroline Szyber (KD) som menar att 

bostadsmarknadens största utmaningen är att hjälpa socioekonomiskt svagare grupper med 

bostad.  

/…/ Jag tänker inte minst på migrationen. Det som byggs är nästan uteslutande 

”premium” – dyrt vid kaj med sjöutsikt. Hyresrätten är inget lågprisalternativ, vilket 

det ofta låter som i debatten. Vi måste bygga även för dem med mindre plånböcker ./

…/ 

Emellertid menar Szyber att den tidigare låga byggtakten har kommit igång och inte varit så 

hög sedan miljonprogrammet, dessutom byggs både bostadsrätter samt hyresrätter.  Ewa 108

Thalén Finné (M) är försiktigare och menar att åtgärderna som tidigare regeringen genomfört 

delvis har haft effekt på byggtakten, men att den positiva utvecklingen delvis beror på 

konjunkturens uppgång.  109

Johan Löfstrand (S) menar att befolkningstakten de senaste åren har ökat medan byggtakten 

minskat och den ökade byggtakt som tidigare talare nämner beror, enligt Löfstrand, på andra 

orsaker.  

 Protokoll 2013/14:129, 13 §, 57-59107

 Protokoll 2014/15:36, 5 §, 3108

 Protokoll 2014/15:36, 5 §, 9109
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/…/ det beror i väldigt stor utsträckning på att det skriande behovet av bostäder nu är 

så stort att man kan tjäna väldigt mycket pengar på de bostäder som byggs. /…/  110

Löfstrand avslutar sitt anförande med slutsatsen att problematiken inom bostadspolitiken 

delvis varit konflikter mellan partierna. Han menar att Sveriges bostadspolitik skulle 

förbättras om partierna samarbetade och gemensamt skapade långsiktiga och hållbara 

regelverk. 

/…/ Vi måste bort från blockpolitik och skyttegravskrig och i stället se möjligheterna. /

…/  111

Roger Hedlund (SD) nämner att Sverigedemokraterna efterfrågar enhetliga nordiska byggkrav 

som ska öka byggtakten och skapa större ekonomiskt vinst vid nyproduktion. Han menar 

vidare att byggtakten under 90- och 00-talet följde befolkningsökningen, men att byggtakten 

halkat efter. 

/…/ Under de två senaste mandatperioderna har invandringsvolymen eskalerat. 

Befolkningen i Sverige har ökat med 630 000 personer. Under samma period har man 

påbörjat byggande av 250 000 bostäder. /…/  112

Dåvarande och nytillträdde bostadsminister Mehmet Kaplan (MP) inleder sitt anförande med 

att förespråka en partiöverskridande överenskommelse utan ”ideologiska skygglappar”. 

Vidare nämner Kaplan att Miljöpartiet tror på marknaden men att partiet tvivlar på att 

marknaden kan lösa alla bostadspolitiska problem.  113

/…/ Men en utmaning som den går bet på är den utmaning som vi har i förorterna, 

med miljonprogram som behöver upprustas på ett klimatsmart sätt och så att 

hyreshöjningar inte kommer som ett brev på posten till dem som bor där. De har 

nämligen en socioekonomiskt utsatt situation, och de ska inte bära kostnaden alldeles 

själva. /…/  114

 Protokoll 2014/15:36, 5 §, 5110

 Protokoll 2014/15:36, 5 §, 6111

 Protokoll 2014/15:36, 5 §, 13112

 Protokoll 2014/15:36, 5 §, 47-49113

 Ibid; 57114
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5.3 Likheter och skillnader 
Den i högsta grad gemensamma slutsatsen i samtliga debatter är enigheten att 

bostadsmarknaden inte fungerar tillfredställande. Riksdagspartierna beskriver situationen som 

allvarlig, ibland rentav akut. Trots att partierna i vissa hänseenden har snarlika 

problembeskrivningar och åtgärdsförslag finns det signifikanta skillnader. 

Uppfattningen att hyresgäster kan vara utsatta och leva under sämre levnadsförhållanden 

tycks flertalet riksdagspartier överens om. Både Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, 

Miljöpartiet och Moderaterna nämner specifikt hyresgästernas ställning. Likaså 

Kristdemokraterna och Centerpartiet beskriver individers utsatthet men ur ett mer 

övergripande perspektiv på bostadsmarknaden. Majoriteten av partierna uttrycker en strävan 

att åtgärderna ska vidtas med hyresgästernas trygghet i åtanke utan mer än nödvändigt ökade 

kostnader. 

En annan fråga där riksdagspartierna är relativt eniga är marknadshyror. Det parti som 

uttrycker sig positivt är Sverigedemokraterna. Samtliga av resterande riksdagspartier gör 

ställningstaganden mot marknadshyror. Emellertid har de skilda uppfattningar om hur reglerat 

hyressättningssystemet ska vara. Liberalerna argumenterar för friare hyressättning som 

baseras på bruksvärdesprincipen, medan Vänsterpartiet vill återinföra självkostnadsprincipen.  

I debatten nämns bostadsmarknadens betydelse för arbetsmarknaden. Både 

Socialdemokraterna, Moderaterna och Vänsterpartiet poängterar att det är av stor vikt att 

individer som får ett arbete på en annan ort inte ska tvingas tacka nej på grund av 

bostadsbristen. 

Meningsskillnaderna framstår som tydligast i debatten gällande förenklingen av PBL och 

subventionerna. Framförallt under 2014. Både Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och 

Miljöpartiet, det vänsterpolitiska blocket, nämner i debatten att problematiken delvis beror på 

reformeringar som dåvarande regering genomfört. De argumenterar för att en oreglerad 

bostadsmarknad leder till att individer som agerar på den drabbas och kritiserar följaktligen 

regeringen för att minska regleringar. Mest kritiska är Västerpartiet som beskriver hur 

socioekonomisk svagare individer hamnar i beroendeställning till socioekonomiskt starka. I 

enstaka debatter framgår att Socialdemokraterna, trots att de opponerat sig mot detaljer, ändå 

röstat ja till förslagen för en friare bostadsmarknad förvisso med klargörandet att viss lättnad 
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av regelverk behövs. Miljöpartiets ståndpunkt gällande en friare bostadsmarknad är svår att 

bedöma då partiets argument tycks skilja sig beroende på vilken av riksdagsledamöterna som 

analyseras. En av riksdagsledamöterna är kritisk till en mindre reglerad bostadsmarknad 

åtskilliga gånger och argumenterar för att en oreglerad bostadsmarknad leder till att Sverige 

inte kan uppfylla FN:s konvention om mänskliga rättigheter. En annan menar att partiet tror 

på marknaden med reservation för att vissa delar, exempelvis utanförskapsområden, kan 

behöva regleringar.  

Utvecklingen mot en mindre reglerad bostadsmarknad menar istället Moderaterna, 

Kristdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna är en gynnsam utveckling och en 

förutsättning för att bostadsmarknaden ska fungera. Likaså Sverigedemokraterna förespråkar 

en mindre reglerad bostadsmarknad. I debatterna argumenterar framförallt Moderaterna, men 

även Kristdemokraterna, för att en förenklad PBL i kombination med en förbättrad 

andrahandsmarknad är en del av ”ett större pussel” av åtgärder på marknaden. Detta ställer sig 

det vänstra blocket kritiska till med hänsyn till att de uppfattar andrahandsmarknaden som 

otrygg för individen med oskäligt höga hyror.   

Det högerpolitiska blocket problematiserar istället kring all form av statliga investeringar på 

bostadsmarknaden. Partierna argumenterar för att statliga investeringar snedvrider 

bostadsmarknaden och hindrar marknaden till långsiktig hållbarhet. Socialdemokraterna, 

Vänsterpartiet och Miljöpartiet argumenterar istället för att bostadsmarknadens problematik 

inte kan åtgärdas utan politiska beslut och statliga investeringsstöd. 

Det är anmärkningsvärt hur Sverigedemokraterna skiljer sig från de resterande partierna. 

Enbart Sverigedemokraterna tar ställning för gentrifiering i utanförskapsområden. De menar 

att utanförskapsområden ska rivas och möjliggöra energisnåla områden samt att byggtakten 

inte hänger med befolkningsökningen med hänsyn till invandringen i Sverige.  
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5.4 Avpolitisering 
En jämförelse av riksdagspartiernas bostadspolitik 2010 och 2014 påvisar utveckling i 

varierande omfattning.  

Socialdemokraterna tycks ha utvecklats mest och blivit åtgärdsfokuserade i större omfattning. 

Partiet presenterar ett högre antal åtgärdsförslag 2010. Då talade de om kommunernas 

möjligheter att reglera upplåtelseformen i detaljplanen, värdet av att beskydda hyresgästerna, 

att nyproduktionen ska ha hög standard och låga hyror samt statliga investeringars förmåga att 

lösa problematiken. Istället förespråkar partiet en partiöverskridande lösning 2014. Således 

tycks Socialdemokraterna övergett de specifika, ideologiförankrade, åtgärdsförslagen för att 

efterfråga en gemensam lösning med alla partier.  

Miljöpartiet förespråkar efter regeringsskiftet 2014 en partiöverskridande lösning, precis som 

Socialdemokraterna. Emellertid framgår inte detta i debatten i samma utsträckning som för 

Socialdemokraterna då partiet enbart förespråkar åtgärdsförslaget en gång. 

Vänsterpartiet tycks inte utvecklat någon ny bostadspolitik 2010 jämfört med 2014. Enstaka 

skillnader går att urskilja. Vänsterpartiet har ett något större fokus 2014 på att 

bostadsmarknaden behöver politiska beslut. 

Moderaternas bostadspolitik visar inte betydande utveckling. Partiet förespråkar förenklingar 

av PBL under hela perioden, framförallt 2010. Likväl fokuserar Kristdemokraterna på 

förenkling av PBL 2010. Partiet påvisar emellertid utveckling 2014 då fokus förflyttats till de 

socioekonomiskt svagare grupperna. Centerpartiet tycks ha gjort en motsatt förändring, från 

ett socioekonomiskt fokus 2010 till PBL:s problematik 2014 med ställningstaganden för 

byggbolagens företagsamhet. Liberalerna har i stort samma bostadspolitik 2010 och 2014 med 

fokus på att bostadsmarknaden behöver mindre reglering och ökad byggtakt.  

Sverigedemokraternas utveckling är invecklad att bedöma då de i debatten 2010 nämner att de 

ännu inte har någon bostadspolitik, men samtidigt förespråkar att staten inte detaljstyr 

individer. De åtgärdsförslag de presenterar 2010 innebär att gentrifiering är bra, medan de 

2014 efterfrågar nordiska byggkrav. 

Första hypotesen utgår ifrån att oppositionspartierna Socialdemokraterna, Miljöpartiet, 

Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna har utvecklat en bostadspolitik med högre grad av 
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sakpolitiska förslag medan de regeringsbärande partierna varit försiktigare 2014 jämfört med 

2010. Att Socialdemokraterna utvecklats från att ha flertalet åtgärdsförslag som tycks ha djup 

förankring i ideologin till att under 2014 ha ett huvudsakligt åtgärdsförslag torde tyda på ett 

fokus på sakpolitik. I avsnitt 4.1 framgår att bostadspolitiken förändrats genom åren. En 

gemensam partiöverskridande lösning torde skapa långsiktighet vilket viss forskning tyder på 

att bostadsmarknaden behöver. Det skulle kunna vara så att Socialdemokraterna i realiteten 

vill förespråka åtgärdsförslag med en djupare ideologiförankring men gjort bedömningen att 

en partiöverskridande lösning är vad aktörerna på marknaden och väljarna förväntar sig och 

således släppt tag om ideologiförankringen. Således torde hypotesen kunna stämma på 

Socialdemokraterna.  

Miljöpartiet föreslår som Socialdemokraterna en partiöverskridande lösning med mindre 

ideologi, vilket kan vara en av en utveckling mot minskad ideologiförankring i linje med 

Socialdemokraterna.  

Sverigedemokraternas förändring är som tidigare nämnt svår att bedöma med åtanke på att de 

2010 uttryckligen poängterar att de inte har någon bostadspolitik ännu. Således kan de 

ställningstaganden som nämns då kunna vara riksdagsledamotens personliga. Emellertid sker 

en utveckling av bostadspolitiken till 2014 vilket i Sverigedemokraternas fall kan bero på en 

förväntan av övriga riksdagspartier samt väljare att partiet ska ha bredd och inte vara ett 

enfrågeparti. 

Sammanfattningsvis stämmer hypotesen på Socialdemokraterna och torde kunna stämma på 

Miljöpartiet. Vänsterpartiet har inte utvecklat åtgärdsförslag utan tydlig ideologiförankring 

vilket kan bero på att de inte haft incitament att utvecklas. Att de regeringsbärande partierna 

inte gjort så stora förändringar kan, som hypotesen säger, bero på att de känner ett ansvar och 

således inte vågar svänga ut i sina åtgärdsförslag. Vid ett tillfälle i debatten 2010 antyder 

dåvarande bostadsministern Mats Odell (KD) att de är i ansvarsställning, jämfört med 

oppositionspartierna, och tycks agera med försiktighet.  

Andra hypotesen utgår ifrån att samtliga riksdagspartier har en högre förankring i ideologin 

under debatterna 2010 jämfört med 2014. Sett ur ett helhetsperspektiv på samtliga 

riksdagspartier tycks majoriteten släppt delar av ideologiförankringen. Som konstaterat har 

Socialdemokraterna utvecklats, likväl Miljöpartiet. Resterande partier har inte utvecklats i 
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nivå med Socialdemokraterna men det skulle emellertid kunna vara tendenser till en 

motsvarande utveckling. Som redogörs i kapitel 2 menar Sánchez-Cuenca att partierna tar 

hänsyn till tre faktorer vid en utvecklingsprocess. Endast om bedömningen av faktorerna 

tyder på att det finns väsentliga fördelar för partiet av minska ideologiförankringen kommer 

partiet att göra detta. Det kan vara så att partierna under en mandatperiod inte kunnat göra 

bedömningen och att hypotesen bör testas på en längre period för att få en uppfattning 

huruvida riksdagspartierna genomför den utveckling som hypotesen säger. En påverkade 

faktor är distansen till andra partier och medianväljare. Med Socialdemokraternas utveckling i 

åtanke kan nästkommande mandatperiod kunna betyda en högre andel sakpolitiska förslag i 

den bostadspolitiska debatten.   
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6. Diskussion 
Debatten visar tydligt att riksdagspartierna är eniga om att nuvarande situation inte är hållbar. 

Som redogörs i kapitel 4 tyder forskningen på detsamma. Således tycks det inte enbart finnas 

en enighet riksdagspartierna sinsemellan, utan även forskningen samt intresse- och 

branschorganisationerna konstaterar detsamma.  

Vid analys av debatterna blir riksdagspartiernas ideologiska meningsskillnader tydliga. Det 

skulle kunna vara bostadsmarknadens största problematik. Vad som verkar vara det 

vänsterpolitiska blockets åtgärdsförslag tycks vara det högerpolitiska blockets 

problembeskrivningar, och vice versa och vad som i debatterna beskrivs som en allvarlig kris 

tycks inte hanteras som en sådan.  

För att den partiöverskridande överenskommelse som Socialdemokraterna och Miljöpartiet 

efterfrågar ska nås enligt den teoretiska referensramen krävs en ambition av riksdagspartierna 

att nå regeringsmakt, externa faktorer, exempelvis väljares förväntningar, eller en 

sammanvägs bedömning av flera faktorer som påvisar en vinning i att släppa ideologin. Bara 

då visar teorin att fler partier kommer släppa ideologiförankringen och utveckla sakpolitik. 

Det torde framförallt vara de två största partierna, Socialdemokraterna och Moderaterna, som 

har möjlighet att leda en sådan utveckling i de mindre riksdagspartierna. Det skulle kunna 

vara en påbörjan av en sådan utveckling i Miljöpartiet. Partiet nämner inte detta 

åtgärdsförslag förrän efter riksdagsvalet 2014 då Miljöpartiet bildat regering med 

Socialdemokraterna. 

Framtiden för Sveriges bostadsmarknad tycks oviss med riksdagspartiernas ideologiska 

meningsskillnader i åtanke. Tidigare i studien redogörs för hur riksdagspartiernas enighet, 

eller oenighet, skapar förutsättningar för beslutsfattande. Framförallt vid minoritetsregeringar 

så behöver de regeringsbärande partierna få med sig delar av oppositionen. Likväl finns det 

forskning som visar på att, trots att det är kommunernas ansvar, så skapas förutsättningarna 

för svensk bostadsmarknad i Sveriges riksdag. Med resultatet av denna studie i åtanke skulle 

en utveckling av bostadsmarknaden kunna vara en långdragen process och den 

partiöverskridande överenskommelse som Socialdemokraterna och Miljöpartiet efterfrågar 

kan vara långt bort i framtiden. 
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7. Slutsats 
Studien har analyserat den bostadspolitiska debatten i Sveriges riksdag och redogjort de 

förändringar som framträder mellan valåret 2010 och valåret 2014. Vid en jämförelse av 

åtgärdsförslagens utveckling under perioden framkommer att det största opinionspartiet, 

Socialdemokraterna, utvecklat sin bostadspolitik från flera ideologiförankrade till ett konkret 

sakpolitiskt förslag 2014. Miljöpartiet har delvis gjort en liknande utveckling men inte i 

samma grad som Socialdemokraterna. 

Vid en jämförelse riksdagspartierna sinsemellan framkommer enighet i enstaka frågor, såsom 

att marknadshyror inte är önskvärt och värdet av att skydda hyresgästerna. Emellertid tycks 

det ur ett övergripande perspektiv finnas djupa ideologiska skillnader som leder till att 

riksdagspartierna ibland kan framstå som varandras motpoler i debatten. 

De hypoteser om som användes i analysen kunde bekräftas på några av partierna, framförallt 

Socialdemokraterna och till viss del Miljöpartiet. Det skulle kunna vara så att resterande 

riksdagspartier värderar ideologiförankringen högt och således kommer en utveckling inte att 

ske på en mandatperiod utan är en längre process. Det kan även vara ett aktivt val att inte 

utvecklas i den riktning som förväntas eftersom de gör bedömningen huruvida det finns en 

vinning i att släppa ideologin.  

Vidare forskning i ämnet skulle kunna vara att analysera den bostadspolitiska debatten utifrån 

den teoretiska referensramen men över en längre tidsperiod. Med en längre tidsperiod går det 

möjligtvis att se huruvida riksdagspartierna som i denna studies inte påvisar någon utveckling 

gör det i ett längre perspektiv, eller om de behåller nuvarande ideologiförankrade 

bostadspolitik.  

Det återstår att se vad som väntar i Sveriges bostadspolitik och bostadsmarknad. 
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