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Sammanfattning 

Med jämna mellanrum dyker det upp artiklar om människor som behövt flytta efter renoveringar med 

omfattande hyreshöjningar och den bostadspolitiska debatten är hetare än på länge. De senaste 

årtiondena har kommunala bostadsbolag fått allt mer krav på att agera som privata bolag, med krav 

på vinst och affärsmässighet, samtidigt som ägarna – kommunen, har ett samhällsansvar. Den här 

studien undersöker relationen mellan affärsmässighet och samhällsansvar när det kommer till 

bostadsrenoveringar med hyreshöjningar, inom kommunalt ägda bostadsbolag. Studiens datamaterial 

baseras på sex kvalitativa intervjuer med aktörer inom fyra olika bolag. Med hjälp av 

diskursanalytiska verktyg, tidigare forskning gällande bostadsmarknaden samt teorier om 

nyliberalism, kommodifiering, gentrifiering och segregation försöker studien svara på vilka konflikter 

och konsekvenser som kan uppstå vid renoveringar samt hur det resoneras kring samhällsansvar inom 

allmännyttan. Studiens huvudsakliga slutsats är att samhällsansvar konstrueras i termer av vinst och 

affärsmässighet eftersom det endast är genom att gå i vinst som allmännyttan kan finnas kvar på 

marknaden och agera samhällsansvarigt. Den nyliberala konstruktionen av samhällsansvar går att 

härleda till nyliberala idéer på EU-nivå som har influerat den svenska bostadsmarknaden och ställt 

högre krav på vinst, samtidigt som statliga subventioner förbjudits. Det har försvårat för allmännyttiga 

bostadsbolag att erbjuda ett varierat utbud av bostäder eftersom renoveringsbehov av det befintliga 

beståndet i kombination med vinstkrav leder till ökade hyror vid renovering och därav minskat utbud 

av prisvärda lägenheter. För att allmännyttan fortfarande ska kunna ta ett samhällsansvar krävs det 

aktiva åtgärder av kommunen, där vinstkrav minimineras och hyresgästernas möjlighet att bo kvar 

prioriteras inom det handlingsutrymme som finns. Annars finns det risk för ökad polarisering mellan 

inkomststarka och inkomstsvaga hushåll i samhället, att boendesegregationen i Sverige reproduceras 

och att människor med låg inkomst får allt svårare att erhålla en bostad. 

Nyckelord 
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Housing is now treated primarily as a commodity, a place to park waste amount of global 

capital and the means to accumulate wealth for a few and is no longer viewed as a home. 

– Leilani Farha, FN rapportör för rätten till bostad  
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Inledning 

Bostadspolitik är ett ständigt aktuellt ämne. I dagens bostadspolitiska debatt talas det ofta om effekter 

av renoveringar. I media dyker det med jämna mellanrum upp artiklar med rubriker som nedan som 

knackar hål på illusionen om boendet som en självklarhet.  

“Hyresrenoveringar väcker ilska: ´Stor maktlöshet´” “Hyresgäster måste flytta efter 

renovering” 

”En bostad för alla”, har länge symboliserat allmännyttans samhällsuppdrag på bostadsmarknaden 

och klingar väl med den svenska modellens universella välfärdsgrund, där alla, inte bara ekonomiskt 

svaga, ska ha rätt till välfärdstjänster och tjäna på en generös välfärdspolitik. Allmännyttans 

samhällsansvar har alltså definierats i termer av att kunna erbjuda alla människor en bostad. 

Allmännyttan har historiskt sett skiljt sig från privata hyresvärdar i och med deras icke-vinstdrivande 

intressen och att de fungerat som en del i välfärdssveriges generella bostadspolitik. En selektiv 

bostadspolitik, med behovsprövning för att erhålla en viss typ av bostäder, så kallat social housing, 

förekommer i princip inte (Salonen 2015A:27). Det senaste decenniet har det bostadspolitiska 

klimatet förändrats, detta samtidigt som krav på affärsmässighet förts in som lag i allmännyttiga 

bostadsbolag (Regeringskansliet 2010). Dagens bostadspolitik möjliggör för hyresvärdar även inom 

allmännyttan att höja hyror efter standardhöjande renoveringar, med argumentet att det är det mest 

lönsamma för bolaget.  

I Mars 2019 släpptes boken Renovräkt! Hyresvärdars makt(spel) och hur du tar striden författad av 

Dominka Polanska, Sarah Degerhammar och Åse Richard. Boken synliggör problemet med 

renovräkningar, där omfattande bostadsrenoveringar som finansieras av hyreshöjningar leder till att 

människor tvingas flytta på grund av att de inte har tillräckligt stark ekonomi för att bo kvar (Polanska, 

Degerhammar & Richard 2019). Samtidigt är mycket av allmännyttans bestånd i behov av renovering, 

då standarden anses vara under acceptabel levnadsstandard.  Detta innebär att bolag får i uppdrag att 

rusta upp bostadsområden som tidigare haft dåligt rykte. Detta riskerar innebära standardhöjande 

renoveringar med hyreshöjningar som blir så omfattande att hyresgäster tvingas flytta. I 

förlängningen kan ekonomiskt svaga grupper bli bortträngda till förmån för en ekonomiskt starkare 

medelklass, ett fenomen som kallas gentrifiering och syftar till statusförändringen som sker i ett 

område i samband med att en socioekonomiskt starkare grupp flyttar in och ekonomiskt svagare 

hushåll trängs bort (Hedin 2010:12). Frågan är vart dessa människor tar vägen då de inte kan bo kvar 

i sina tidigare bostäder samt vilka som har ansvar för detta fenomen. Historiskt sett har allmännyttan 

haft ett samhällsansvar att förmedla bostäder åt alla, men i dagsläget tyder mycket på att både 

allmännyttan som institution och bostadspolitiken överlag är i förändring Grander 2017:336). Denna 

studie undersöker därför hur allmännyttiga bostadsbolag själva ser på sitt samhällsansvar i relation 

till bostadsrenoveringar med hyreshöjningar som resultat. 
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Syfte & frågeställningar 

Syftet med studien är att förstå och redogöra för synen på samhällsansvar och affärsmässighet hos 

människor som har en ledande position inom allmännyttan när det kommer till bostadsrenoveringar. 

Sex intervjuer har utförts med aktörer inom allmännyttan, för att kunna besvara följande 

frågeställningar:  

Vilka konflikter mellan samhällsansvar och krav på affärsmässighet går det att identifiera i 

informanternas resonemang när det kommer till renoveringar av befintligt bestånd?  

Hur resonerar informanterna kring vem allmännyttan är till för? 

Hur resonerar informanterna kring vilka konsekvenser renovering kan ge för hyresgästerna? 

Avgränsningar 

Det finns många aspekter av allmännyttans historiska samhällsansvar som inte är relaterat till 

bostadsrenoveringar och som därför inte ges utrymme i denna studie. Vidare har jag valt att begränsa 

studiens omfattning till fyra olika bolag som verkar i relativt stora städer i mellersta och södra Sverige, 

för att deras förutsättningar ska vara någorlunda lika. Bolag som verkar i mindre städer och i Sveriges 

norra del har därför uteslutits. 

De informanter som deltagit i studien har valts på grund av deras relevans för studiens syfte, vilket är 

att redogöra för hur aktörer inom allmännyttan resonerar kring affärsmässighet och samhällsansvar 

vid renovering av befintligt bestånd.  Studiens urval är därför ett målstyrt urval, där studiens 

forskningsområde styr val av informanter (Bryman 2011:392). Flera olika allmännyttiga bolag 

kontaktades, av de som kontaktades var det sju som svarade och fyra bolag med sammanlagt sex 

informanter valdes ut. Tre VDs, en styrelsemedlem och två avdelningschefer som behandlar 

renoveringsfrågor. Dessa personer intervjuades utifrån deras roll inom allmännyttan. På grund av 

informanternas skiftande roller så bidrar materialet med olika infallsvinklar. Det kommer inte göras 

någon systematisk jämförelse mellan de olika positionerna eller mellan de olika bolagen. Dessutom 

kommer det inte ske någon analys av den politiska styrningen i kommunerna i relation till 

intervjumaterialet. 

Disposition 

Efter detta inledande kapitel kommer jag redogöra för bostadspolitikens moderna historiska bakgrund 

samt begreppet affärsmässighet. Därefter följer ett kapitel om tidigare forskning, där jag lyfter 

forskning kring bostadsmarknaden i relation till välfärdsstaten, forskning som berör allmännyttan 

samt forskning som berör renoveringar med tillhörande hyreshöjningar utifrån hyresgästers 

perspektiv. Sedan redogör jag för valda teoretiska perspektiv där nyliberalism och kommodifiering 

av bostadsmarknaden, gentrifiering & filtrering samt segregation är de huvudsakliga teoretiska 

begreppen. Därefter följer ett metodkapitel, där jag beskriver vilka metodologiska angreppssätt som 
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studien genomsyras av. Kapitlet avslutas med en diskussion kring etik. Efter det följer ett 

analyskapitel där jag applicerar diskursanalytiska verktyg på det material som jag samlat in i relation 

till teori och tidigare forskning. Till sist har jag ett diskussionskapitel som börjar med en 

sammanfattande beskrivning av studiens huvudsakliga resultat och avslutas med en reflektion av 

dessa resultat. 

Bakgrund 

Historisk bakgrund 

Efter andra världskrigets slut rådde det stor bostadsbrist i många europeiska städer. Sverige befann 

sig tillsammans med större delen av den industrialiserade världen i en planeringsoptimism där staten 

gavs förtroendet att planera och reglera samhället. Staten tog på sig ansvaret för bostadsförmedlingen 

och ett nytt bostadspolitiskt paradigm satte fart i samklang med idéer om det svenska folkhemmet som 

myntades av Per Albin Hansson på 30-talet (Olsson 2010:32f). Genom att ge lån med garanterad ränta 

stod staten för stor del av bostadsfinansieringen. Detta gjorde att staten kunde reglera hur mycket som 

skulle byggas beroende på vad som främjade samhället för tillfället. Kommunalt ägda bostadsbolag 

gynnades genom att dessa fick de mest fördelaktiga lånen. En bostadsförsörjningslag stiftades, där 

kommunen gavs skyldighet att försörja invånarna med en bostad.  I och med detta skaffade sig de 

flesta kommuner ett allmännyttigt bostadsbolag och byggandet försköts från att ske i privat styrning 

till att hanteras av allmännyttan, vilket syns inte minst i miljonprogramsprojekten. Samtidigt infördes 

statliga medel som bostadsbidrag, som ska underlätta för ekonomiskt svaga hushåll att få bostad 

(Olsson 2010:34f). Perioden 1940–1992 karaktäriseras av en stark statlig styrning av 

bostadsmarknaden med socialdemokratisk ideologi, där allmännyttan fungerat som kommunens 

verktyg för att kunna erbjuda alla hushåll en bostad oavsett ekonomiska förutsättningar (Olsson 

2010:7). 

Under 1980-talet började nyliberala idéer influera det politiska klimatet och hösten 1991 tog de 

borgliga partierna över regeringsmakten. Statens inblandning i bostadsmarknaden ifrågasattes och ett 

marknadsstyrt system efterfrågades (Olsson 2010:60). Det skedde ett systemskifte i den ekonomiska 

politiken vilket påverkade bostadsmarknaden. Statliga subventioner minskades eller togs bort och det 

statliga lånet med garanterad ränta avvecklades vilket gav konsekvensen att hyrorna gick upp med 

cirka 50% (Olsson 2010:61; SABO 2019). Detta resulterade i att allmännyttans ställning på 

bostadsmarknaden försvagades och de tvingades nu konkurrera med andra privata aktörer på likartade 

marknadsmässiga villkor (Olsson 2010:62). År 2005 blev Sveriges kommuner anmälda till 

Europadomstolen för att lämna otillåtna stöd till allmännyttiga bolag. Enligt anmälan tvingar detta 

privata bolag att hålla ned sina hyror vilket snedvrider konkurrensen på bostadsmarknaden och strider 

mot EU:s regler. För att inte riskera att bli dömd i domstolen, så infördes det 2011 en lag som sätter 

krav på att allmännyttiga bolag ska bedrivas enligt affärsmässiga principer, med liknande 

avkastningskrav som privata bolag (Regeringskansliet 2011). Vid ingången av 1990-talet blev många 



   

 

4 

lägenheter i miljonprogramsområden vakanta. I samband med att migrationen till Sverige ökade så 

skedde det en omflyttning, där personer som migrerade till Sverige flyttade in i 

miljonprogramsområdena och personer födda i Sverige flyttade från dessa områden till andra delar 

av staden. På grund av ökad arbetslöshet och svårigheter för nya svenskar att få arbete blev 

miljonprogramsområdena även socioekonomiskt segregerade (Olsson 2010:64). Många av de 

bostäder inom allmännyttan som är i stort behov av renovering är de som byggdes under rekordåren, 

framförallt miljonprogramsområdena. En konsekvens av detta renoveringsbehov är stigande hyror, 

vilket kan ge effekten att hushåll med låg betalningsförmåga inte klarar av de höjda hyrorna (Olsson 

& Starke 2015:139).  

Affärsmässighet - en tolkningsfråga 

Efter att ha blivit anmälda till Europadomstolen lades affärsmässighet in som begrepp i Lag 

(2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag, där följande står: “2 §   Ett 

allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag ska bedriva verksamheten enligt affärsmässiga 

principer” (Regeringskansliet 2011). 

Vad som menas med affärsmässighet verkar vara upp till tolkning. Fastighetsekonomerna Hans Lind 

och Stellan Lundström har på uppdrag av Fastighetsägarna Sverige tagit fram en rapport vid namn 

Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar. Denna rapport framställer kravet på affärsmässighet 

som absolut. “Det handlar i denna tolkning om en ytterligare restriktion på besluten och kravet på 

allmännyttigt syfte innebär därför inte att man kan tumma på målet om affärsmässighet med 

hänvisning till att en åtgärd t. ex har positiva samhällsekonomiska effekter.” (Lind & Lundström 

2011:8). 

Sveriges allmännyttiga bostadsbolag (SABO), svarar på denna rapport med rapporten Hur ett 

affärsmässigt bostadsföretag agerar, en kommentar från SABO. I denna rapport försöker SABO 

överbrygga klyftan mellan affärsmässighet och allmännytta något mer, genom att tolka lagen som att 

det allmännyttiga syftet är grunden för verksamheten, men att verksamheten inte får bedrivas på ett 

sätt som snedvrider konkurrensen på marknaden (SABO 2011:25).  

Tidigare forskning 

Nedan kommer jag redogöra för forskning som berör bostadsmarknaden och välfärdsstaten, 

allmännyttan samt forskning som utgår från hyresgästernas perspektiv och som undersöker 

borttränings- och gentrifieringsprocesser vid renoveringar.  

Det finns en hel del forskning om bostadsmarknaden och välfärdsstaten. I avhandlingen Stadens 

rasifiering etnisk boendesegregation i folkhemmet redogör Irene Molina för sambandet mellan etnisk 

boendesegregation och den idéuppsättning som låg till grund för den svenska välfärdsstatsmodellen, 

med dess tillhörande satsning på miljonprogrammet (Molina 1997). I efterkrigstidens bostadsprogram 

var allmännyttan en av de mest betydelsefulla bostadsformerna ur ett socialt rättviseperspektiv 

(Molina 1997:78). Statens möjlighet att reglera bostadsmarknaden genom statliga lån för 
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bostadsbygge i kombination med att det mesta bygget gjordes utan vinstintressen (dåtidens 

allmännytta) har möjliggjort en effektiv bostadsförsörjning (Molina 1997:79). Samtidigt som statens 

inblandning i bostadspolitiken varit avgörande för bostadsförsörjningen så kan också 

bostadsmarknadens segmentering och segregering härledas till statens inblandning på 

bostadsmarknaden eftersom miljonprogrammets utformning och placeringar implicit berättar 

historien om vilka som bor var. Molina poängterar att en friare bostadsmarknad förmodligen också 

hade lett till rumslig segregation (Molina 1997:83f). Ytterligare forskning om bostadens relation till 

välfärdsstaten har gjorts av Bo Bengtsson som i sin avhandling Bostaden – välfärdsstatens 

marknadsvara beskriver hur bostaden diskursivt ses både som en social rättighet med nära samband 

till välfärdsstaten och som en handelsvara som ska generera vinst (Bengtsson 1995:15). Bengtsson 

skriver i en senare artikel Bostaden som social rättighet att bostaden har vissa särdrag som motiverar 

statlig inblandning på marknaden. Varje bostad är unik på ett sätt som försvårar marknadens logik, 

där likvärdig ersättning alltid är möjlig, exempelvis kan bostadens läge eller emotionella värde anses 

vara oersättligt (Bengtsson:2003:55). 

Det har också gjorts forskning som riktar in sig mer på allmännyttan. I artikeln New public housing: 

a selective model disguised as universal? Implications of the market adaptation of Swedish public 

housing skriver Martin Grander att det finns olika internationella exempel på lösningar för 

bostadsförsörjning för ekonomiskt svaga hushåll och dessa skiljer sig åt beroende på vilka principer 

och värden som välfärdsstaten baseras på (Grander 2017:337). Esping Andersens uppdelning av 

konservativa, liberala och socialdemokratiska välfärdsregimer, i boken The three worlds of welfare 

capitalism, bygger på huruvida dessa använder sig av generella eller selektiva medel för 

välfärdsfördelning. Selektiva välfärdsmedel, där välfärdstjänster endast erbjuds de mest utsatta i ett 

samhälle hör traditionellt till den liberala välfärdsregimen, medan den socialdemokratiska 

välfärdsregimen, som Sverige historiskt sett varit ett typexempel för, baserar sin välfärd på generella 

medel, med en universell tanke om att välfärd ska vara till för alla och inte endast de mest utsatta i 

samhället (Esping Andersen 1990:27). Grander har i forskningsartikeln New public housing: a 

selective model disguised as universal? Implications of the market adaptation of Swedish public 

housing undersökt en förändring i den svenska bostadspolitiken och menar att denna har gått från en 

generell till en tvetydig bostadspolitik, där diskursen om den generella bostadspolitiken med 

allmännyttan och “bostäder åt alla”, finns kvar, samtidigt som selektiva medel för bostadsförsörjning 

blivit allt vanligare och allmännyttan förlorat sin tidigare roll som försörjande av “bostäder åt alla” 

(Grander 2017:349). Grander visar dock i sin avhandling For the benefit of everyone att allmännyttan 

fortfarande kan fungera som ett verktyg för att motverka bostadsojämlikhet, trots ökade krav på 

affärsmässighet och avkastning, dock måste bolagen bli initierade att agera samhällsansvarigt, vilket 

inte alltid sker i nuläget (Grander 2018:163). Detta för att bostadsförsörjningen har förändrats från 

statligt till finansiellt finansierad och allmännyttans handlingsutrymme kan tolkas olika, vilket 

innebär att allmännyttan i högre grad är lokalt diversifierad. Grander menar att skiftet från en generell 

till en mer selektiv bostadspolitik har lett till en bostadsmarknad som förser både ekonomiskt starka 
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och ekonomiskt svaga hushåll med bostäder, men som lämnar en stor mittengrupp av hushåll i limbo, 

denna grupp blir prekär på bostadsmarknaden (Grander 2018:160). I forskningsprojektet Nyttan med 

allmännyttan initierat av SABO (Sveriges allmännyttiga bostadsbolag) undersöker ett flertal studier 

allmännyttans betydelse i samhället. Studierna tittar på allmännyttans möjlighet att agera 

samhällsnyttigt efter införandet av lagen om allmännyttiga bostadsbolag (Regeringskansliet 2011). 

Forskningsprojektets huvudsakliga slutsats är att allmännyttan borde återgå till sin ursprungliga roll, 

nämligen att vara ett kommunalt verktyg för bostadsförsörjning, värna om hyresrätten som 

boendeform och erbjuda ett varierat utbud av bostäder, som passar för alla olika typer av hushåll 

oavsett inkomst (Salonen 2015B:311).  

Det finns även forskning som behandlar problemet med hyreshöjningar utifrån hyresgästernas 

perspektiv. I rapporten "...men vart ska ni då ta vägen?" Ombyggnation ur hyresgästernas perspektiv 

av Sara Westin presenteras problemet med miljonprogrammets renoveringsbehov och det lagstiftade 

kravet på affärsmässighet. Studien visar att vid de fall då renoveringar utförs i ett 

miljonprogramsområde, med mål att höja attraktiviteten och statusen i området i fråga, så leder det 

ofta till ökad omflyttning av inkomstsvaga grupper och i längden segregering (Westin 2011:63f). 

Detta överensstämmer med en rapport från boverket som visar att när ett hushåll flyttar på grund av 

hyreshöjning så är det större risk att samma hushåll tvingas flytta igen samt att de som drabbas hårdast 

av bostadsrenoveringar är låginkomsttagare (Boverket 2014:53).  Westin drar även slutsatsen att 

lagen om allmännyttiga bostadsbolag är problematisk i och med att den är ideologiskt paradoxal. De 

affärsmässiga kraven står för en marknadsliberal ideologi, medan samhällsansvaret står för en 

demokratisk ideologi (Westin 2011:48). Avslutningsvis ifrågasätter Westin om det ens är 

eftersträvansvärt att försöka kombinera affärsmässighet och samhällsansvar eftersom det då innebär 

att den marknadsliberala diskursen accepteras som norm (Westin 2011:64).  

Fler har undersökt gentrifieringseffekter vid bostadsrenovering av miljonprogramsområden. I 

forskningsrapporten Pressure and violence: Housing renovation and displacement in Sweden visar 

Guy Baeten et al. genom intervjuer av både hyresgäster och hyresvärdar hur vinstdrivna 

bostadsrenoveringar leder till exkluderingsprocesser som bortträngning, där yttre omständigheter 

tvingar människor att flytta. Studiens resultat indikerar att klimatet på bostadsmarknaden förändrats 

och blivit mer vinstdrivet, vilket hotar svensk välfärdspolitik. Miljonprogrammet, har blivit ett 

investeringsobjekt som kan förse medelklassen med bostäder samtidigt som det genererar vinst. Detta 

resulterar i gentrifiering och bortträngning av svagare hushåll, där boende utsätts för strukturellt våld, 

genom att de förlorar makt och kontroll över sina egna bostäder (Baeten et al. 2017:647f). I 

Bortträngning pågår Renovering som kulturellt trauma visar Dominika Polanska och Åse Richard 

att svensk bostadspolitik inte längre är så speciell som den tidigare varit, ett påstående som förstärks 

i anknytning till nyliberala idéer, ökad polarisering, ökat väljarstöd för högernationalism och 

förstärkta immigrationskritiska diskurser i både politiska sammanhang och det offentliga rummet 

(Polanska & Richard 2018:435). 



   

 

7 

Teoretisk förankring 

Nyliberalism och Kommodifiering av bostadsmarknaden 

Som nämnt har Sverige historiskt sett präglats av en universell välfärdspolitik där allmännyttan är en 

betydande del av den svenska modellen som baseras på en socialdemokratisk välfärdskapitalism 

(Grander 2017:337f). Välfärdsmedel som skattesubventioner och bostadsbidrag har haft en 

dekommodifierande effekt och sett till att de flesta av Sveriges invånare kunnat erhålla en bostad med 

rimlig standard oavsett ekonomiskt kapital (Hedin 2010:6). På senare tid har den svenska 

bostadsmarknaden genomgått strukturella förändringar, där nedmontering av den svenska 

välfärdsstaten lett till att subventioner tagits bort och att bostadsbidraget stagnerat och slutat följa de 

stigande hyrorna (Grander 2017:336; Hyresgästföreningen 2017).  

Nyliberala idéer har influerat politiken och förändrat den svenska bostadsmarknaden. Bland annat 

genom att allmännyttan får direktiv om att agera affärsmässigt för att inte vara hyresnormerande. 

Allmännyttan säljs ut, hyresrätter transformeras till bostadsrätter och bostadsköp subventioneras, 

vilket innebär att Sverige i nuläget driver en bostadspolitik som gynnar välbärgade hushåll och 

missgynnar ekonomiskt svaga hushåll (Grander 2017:6). Det går alltså att tala om en kommodifiering 

av bostadsmarknaden, där individer blivit mer beroende av marknaden för att kunna erhålla en bostad. 

Den nyliberala politikens inverkan på bostadsmarknaden har lett till social ojämlikhet och 

socioekonomisk polarisering (Hedin et al. 2012:27). Sarah Glynn skriver i antologin Where the other 

half lives: lower income housing in a neoliberal world. att nyliberala idéer med en tillhörande 

skepsism mot statliga subventioner blivit norm. Detta har influerat och kommodifierat 

bostadsmarknaden, där bostaden ses som en källa till investeringskapital mer än vad den betraktas 

som ett hem (Glynn 2009:40). Glynn exemplifierar detta genom att hänvisa till hur EU:s lagstiftning 

sker i symbios med marknadsliberala principer, där en fri marknad konstrueras som ett värde och 

institutionaliseras i lagstiftningen, vilket försvårar för statliga subventioneringar som riktas till hela 

befolkningen (Glynn 2009:54).  

Detta ger konsekvenser för allmännyttans möjlighet att erbjuda prisvärda bostäder åt alla. Eric Clark 

och Karin Johnson skriver i samma antologi hur den svenska bostadsmarknaden har blivit influerad 

av nyliberal ideologi och hur EU:s lagstiftning bidrar till ett bostadspolitiskt skifte i Sverige, som 

sammanfaller med det politiska skiftet överlag i Sverige. De nyliberala idéerna får kommunalt ägda 

bolag att agera efter marknadsmässiga principer, vilket exkluderar ekonomiskt svaga hushåll (Clark 

& Johnson 2009:179ff). Anders Kjellström menar att den svenska bostadspolitiken har juridifierats 

och EU:s lagstiftning används som argument för att göra grundläggande radikala förändringar på 

bostadsmarknaden. I realiteten behöver inte allmännyttiga bostadsbolag agera enligt 

vinstmaximering. Samhället har genomgått en maktförskjutning, från politisk till juridisk makt 

(Kjellström 2015:105). I The democratic paradox skriver Chantal Mouffe om demokrati och 

liberalism, två politiska ideologier som fungerar utefter två olika verkningssätt som tillsammans 



   

 

8 

bildar den moderna demokratin och välfärdsstatens utformning (Mouffe 2009:2f). Dessa ideologiska 

utgångspunkter kan användas i analysen för att förstå informanternas utsagor.  

Gentrifiering & filtrering 

På 60-talet myntade Ruth Glass begreppet gentrifiering för att beskriva en specifik typ av 

utveckling av vissa områden i Londons innerstad.  Begreppet härstammar från ordet “gentry” som 

är engelskans benämning för övre medelklassen. I boken London: Aspects of change skriver hon 

One by one, many of the working-class quarters of London have been invaded by the 

middle classes — upper and lower. […]. Once this process of gentrification starts in a 

district it goes on rapidly until all or most of the original working-class occupiers are 

displaced and the whole social character of the district is changed. (Glass 1964: xviii – xix) 

Glass beskriver en urban process som hon identifierat, där medelklassen flyttade in i centrala 

arbetarklassområden i London. I och med att ekonomiskt starkare hushåll flyttade in så anpassades 

området därefter, med exklusivare butiker, caféer och andra nöjesinrättningar som gav området en 

annan karaktär och attraherade en annan typ av människor. Detta ledde till att områdets status höjdes 

och blev ett medelklassområde, vilket trängde bort de allra flesta tidigare boende eftersom de inte 

längre hade råd att bo kvar. Denna process benämns som gentrifiering och är ytterst en fråga om makt 

och resurser, vem som ges utrymme i staden och för vem staden byggs (Glass 1964). 

I Gentrifiering, socialgeografisk polarisering och bostadspolitiskt skifte redogör Karin Hedin för två 

gentrifieringsdiskurser, en som fokuserar på negativa effekter av gentrifiering (revanchist city-

diskursen) och en som fokuserar på positiva effekter (emancipatory city-diskursen). I den 

förstnämnda diskursen ses gentrifiering som det kapitalistiska systemets förtryck av marginaliserade 

grupper och fokuserar på effekter av gentrifiering som berör begreppet bortträngning. Dessa effekter 

är bland annat hyreshöjningar och prisstegringar, psykologiska skador till följd av bortträngning, 

konflikter inom lokalsamhället, förlust av billiga bostäder för ekonomiskt svaga hushåll, hemlöshet, 

bortträngning av icke önskvärd industriell och kommersiell verksamhet, ökad efterfrågan på andra 

låginkomstområden (vilket kan leda till prisökningar även i dessa områden), förlust av social 

mångfald och ökade kostnader för lokal service. Inom den andra gentrifieringsdiskursen ses 

gentrifiering som frigörande från stagnerade normer kring boende. Effekter som stabilisering av 

nedgångna boenden, ökade fastighetsvärden, minskade antal vakanser och upprustning av fastigheter 

lyfts som positiva resultat av gentrifiering (Hedin 2010:12).  

Katarina Despotovic och Catharina Thörn följer revanchist city-diskursen. De skriver i Den urbana 

fronten hur gentrifiering inte är en naturlig process, utan något som möjliggörs genom politisk 

styrning av markanvändning och kapitalflöden. Gentrifieringens funktion förklaras genom begreppet 

räntegap, som syftar till gapet mellan ett markområdes värde och det värdet ett markområde skulle 

kunna ha med en mer fastighetsekonomiskt fördelaktig användning. Gentrifiering kan därför ses som 

ett dolt verktyg inom stadsplanering, där fastighetsutvecklare, både kommunala och privata använder 
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sig av ord som “förnyelse” och “blandstad”, för att motivera investeringar som höjer attraktiviteten i 

områden med stort räntegap (Despotovic & Thörn 2015:236). Ett områdes attraktivitet ökar genom 

aktiva insatser för kreationen av ett varumärke för staden, det kan exempelvis göras genom 

standardhöjande renoveringar med hyreshöjningar som följd. Gentrifiering är ett resultat av en 

nyliberalistisk styrning med ekonomiska incitament som arbetar för att höja fastighetsvärdena 

(Despotovic & Thörn 2015:247). Vid sidan av gentrifiering talas det även om filtrering. Filtrering 

sker oftast i förortsområden och kännetecknas av en ökning av socioekonomiskt svaga hushåll, 

samtidigt som socioekonomiskt starka hushåll flyttar därifrån, vilket leder till att områden blir 

ekonomiskt svagare. Dessa två sociala och ekonomiska processer bidrar till en ökad polarisering och 

segregering av stadsrummet (Hedin et al. 2012:3; Fell & Guziana 2016:16).  

Segregation 

I Den delade staden diskuteras segregation som ett fenomen som berör hela staden. 

Boendesegregation innebär inte endast att sociala grupper i samhället bor geografiskt och socialt 

åtskilda utan begreppet innefattar även de mekanismer och den dynamik i samhällsstrukturen som 

upprätthåller segregationen (Magnusson Turner 2008:16). Det bostadspolitiska landskapets 

strukturella förändringar, där ekonomisk politik blivit mer tydlig samtidigt som den sociala politiken 

avvecklats har ökat prisskillnader mellan en stads attraktiva och mindre attraktiva delar. Detta leder 

till en polarisering, där hushåll med mindre goda ekonomiska och sociala förutsättningar samlas i de 

mindre attraktiva delarna och vice versa (Magnusson Turner 2008:19). I samma bok redogör Mats 

Franzén för hur olika ideologiska utgångspunkter kan ge olika sätt att se på segregation. En renodlad 

marknadsliberal utgångspunkt, som främjar individens fria val och marknadens reglerande kraft 

skulle se “bosättningsmönster” som ett naturligt resultat av människors betalningsförmåga och fria 

val. Segregation ses därför inte som ett problem och åtgärder som eventuellt skulle göras för att 

motverka segregation skulle ses som begränsande av det fria valet. I och med att segregation inte ses 

som ett problem, så sker det inte en stigmatisering av den andre, men det vidtas heller inga åtgärder 

(Franzén 2008:45). Detta synsätt står i kontrast till synsättet inom en stark välfärdsstat, där ett problem 

som kräver åtgärder identifieras. Inom detta synsätt riskeras det ske en stigmatisering av den andre, 

där vissa bostadsområden målas upp som “problemområden”. Detta sätt att se på segregation kallas 

farosynen och motivet till åtgärder handlar om att hindra vissa typer av områden från att utgöra en 

fara för samhället i stort (Franzén 2008:40f). 

Metod 

Insamlingsmetod 

Det empiriska materialet för denna studie är insamlat genom kvalitativa intervjuer. Enligt Steinar 

Kvale och Svend Brinkmann är den typ av kunskap som produceras mellan intervjuaren och 

intervjupersonen kontextuell, språklig och narrativ (Brinkmann & Kvale 2014:34). Det är därför 
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viktigt att intervjuaren läser in sig på ämnet för att veta vilken typ av frågor som kan ge bra svar. Det 

är också viktigt att ställa öppna frågor som inte är ledande i sin utformning, annars finns det risk att 

intervjuaren leder intervjupersonen till att svara på ett visst sätt, vilket kan göra att studien blir vinklad 

(Brinkmann & Kvale 2014:176). Intervjuerna som hölls var semistrukturerade, vilket innebär att 

övergripande intervjufrågor konstrueras i förväg i en så kallad intervjuguide. Intervjuguiden fungerar 

därför som ett stöd och säkerställer att intervjuaren håller sig till ämnen relevanta för studien. 

Dessutom säkerställer den koherens mellan de olika intervjuerna. Fördelen med semistrukturerade 

intervjuer är att intervjuaren kan välja att ställa följdfrågor och sonderande frågor efter 

intervjupersonens svar. Detta gör att inte värdefull information går förlorad, vilket är viktigt i 

kvalitativa studier där resonemang och språk står i fokus (Brinkmann & Kvale 2014:176f).  

Den första intervjun som hölls fungerade som en pilotintervju, där intervjuguiden testades och sedan 

anpassades utefter vad som fungerade bra, inga stora förändringar krävdes dock och därför används 

material från första intervjun i analysen. Istället för att boka in alla intervjuer i förväg bokades 

intervjuer in under datainsamlingsperioden, detta för att kunna styra valet av informanter utifrån vad 

som framkommit under tidigare intervjuer och vad som anses behövas för att uppnå teoretisk mättnad 

(Bryman 2011:394). Samtliga intervjuer ägde rum på informanternas kontor för att de skulle känna 

sig trygga och befinna sig i en miljö de kunde koppla till sitt arbete. I början av intervjun ställde jag 

öppna frågor och bad informanterna berätta om bolaget i allmänhet, sedan förändrade jag frågorna 

till mer specifika, utifrån informantens utsagor. Jag anpassade även frågorna mellan intervjuerna, 

eftersom det ibland uppkom teman jag vill undersöka vidare. 

Analysmetod 

Jag har analyserat materialet utifrån ett diskursanalytiskt perspektiv, där jag plockat ihop verktyg från 

den diskursanalytiska ingången kritisk diskursanalys och diskursteori. För att bygga stommen i 

analysen och tematisera diskursanalysen så har jag inspirerats av verktyg från analysmetoden 

innehållsanalys. 

Innehållsanalys 

För att bearbeta, tematisera och analysera det empiriska material som denna studie baseras på har jag 

inspirerats av analysmetoden innehållsanalys. Vad som kännetecknar denna analys är dess fokus på 

innehåll och meningsskapande i vad som sägs (Bryman 2011:281). För att kunna ge mening åt det 

material som samlats in krävs det att materialet kodas. I denna studie har jag kopplat ihop passager, 

utsnitt och utsagor från de olika intervjuerna som indikerar samma sak eller på något sätt hör ihop 

(Hjerm et al. 2014:45).  Genom att koda materialet byggs det upp ett begreppsligt ramverk som kan 

användas i analysen för att förstå innehållet i det material som samlats in (Hjerm et al. 2014:52). Jag 

kodade materialet genom att studera hur de olika informanterna svarade och resonerade kring 

frågorna som ställdes under intervjuernas gång, där mönster identifierades. Exempelvis kunde jag 

identifiera likheter i hur informanterna förhöll sig till och talade kring privata aktörer, jag kunde då 
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koda de utsagorna som på något vis berörde detta med koden privata aktörer eller allmännytta. Nästa 

steg i processen handlar om att bygga stommen i analysen. Detta görs genom att placera in de koder 

som har identifierats i olika teman (Hjerm et al. 2014:72). Jag identifierade fyra teman i relation till 

hyreshöjningar vid renovering som heter följande: I allmännyttans tjänst, fastigheten - handelsvara 

eller bostad?, stadsdelsutveckling och segregation samt föreställningar om hyresgästen. Detta 

gjordes genom att jag granskade koderna och placerade in dem i större övergripande teman, 

exempelvis berörde flera av koderna informanternas syn på allmännyttans funktion i samhället, de 

placerades då under temat I allmännyttans tjänst. 

Diskursanalys 

För att fördjupa analysen har jag utgått från den metodologiska analysmetoden diskursanalys. 

Diskursanalys utgår från en socialkonstruktivistisk grund, där verkligheten ses som socialt 

konstruerad och kunskap som relativ och kontextbunden (Wenneberg, Barlebo 2001:29). Inom 

socialkonstruktivism ses språket som en central del i vad som konstruerar och upprätthåller den 

sociala verkligheten (Wenneberg, Barlebo 2001:10ff). I boken diskursanalys som teori och metod 

definierar Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips en diskurs som “ett bestämt sätt att tala 

om och förstå världen (eller ett utsnitt ur världen)” (Winther Jørgensen & Phillips 2000:7). Denna 

studies utgångspunkt baseras på samma definition av diskurs, där jag undersöker ett specifikt utsnitt 

ur världen, för att förstå vad som sätter ramarna för sättet att tala i denna specifika kontext. I denna 

studie ses en diskurs både som konstituerande och konstituerad, vilket innebär att diskursen är 

föränderlig (Winther Jørgensen & Phillips 2011: 68f). 

 Inom traditionen för kritisk diskursanalys undersöks det vilka ideologier som ligger till grund för det 

språkbruk som används i en social praktik. Exempelvis kan en nyliberal eller en demokratisk ideologi 

ligga till grund för uttalandet, eller det sätt som uttalandet görs på (Mouffe 2009:9f).  På det sättet 

kan identifierandet av ideologier hjälpa till att förklara varför saker uttrycks på ett visst sätt samt 

varför saker antas vara sanning (Fairclough 2010:93). I denna studie analyseras informanternas 

utsagor utifrån en socialdemokratisk och nyliberal ideologi för att förstå vad som ligger till grund för 

informanternas utsagor. Diskursanalys används också för att identifiera fenomen och sociala grupper 

som osynliggörs och knyts till specifika värden och vad som framställs som normalt och därav vad 

som framställs som onormalt. I en diskursanalys är det därför viktigt att titta på vad som inte sägs 

(Bolander & Fejes 2009:90). I denna analys gjordes detta genom att jag jämförde mitt material med 

vad som tas upp i tidigare forskning och teori i relation till hyreshöjningar vid renovering. Exempelvis 

visar tidigare forskning att hyreshöjningar kan bidra till gentrifiering, men det är inget som 

intervjupersonerna talar särskilt mycket om. Begreppet diskursiv kamp inom traditionen för 

diskursteori är ett begrepp som beskriver den maktkamp som sker mellan diskurser om den rådande 

hegemonin och vilken diskurs som har makt att definiera och reproducera diskursen utifrån sin 

världsbild. Detta begrepp användas i denna studie för att studera hur makt produceras genom tal, där 

olika ideologiers samhällssyn kämpar om att få definiera verkligheten (Winther Jørgensen & Phillips 
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2000:36). Begreppet subjektsposition, används också i analysen och syftar till den interpellation som 

sker när en grupp individer blir bärare av en viss typ av värden inom en diskurs (Winther Jørgensen 

& Phillips 2000:34). 

Etisk reflektion 

Studien har utförts i enlighet med Vetenskapsrådets God forskningssed (2017). När potentiella 

informanter kontaktades fick de information gällande studiens övergripande syfte. Till de som visade 

intresse att delta sändes ett informationsbrev ut med information om deltagarnas rättigheter. Innan 

intervjuns gång poängterades det även att intervjun skulle spelas in, att informanterna inte var 

skyldiga att svara på frågor de inte ville svara på och att de när som helst under studiens gång har rätt 

att dra sig ur studien. På detta sätt uppfylldes både samtyckeskravet och informationskravet. Efter att 

intervjuerna transkriberades så raderades det inspelade materialet för att säkerställa att materialet inte 

kommer ut, eller i efterhand används till något annat än forskningssyfte. På detta sätt följs även 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2017). 

En viktig del vid intervjustudier är att kontinuerligt överväga vad som är information värd att nämna 

gällande informanten i relation till vad det ger för vetenskapen, alltså, väga konfidentialitetskravet 

mot forskningskravet (Vetenskapsrådet 2017). Eftersom informanterna intervjuades utifrån sina roller 

inom allmännyttan, men deras specifika roll inte analyseras, så har jag valt att inte ange vem som har 

vilken roll. Detta för att säkerställa konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet 2017). Jag har även valt 

att inte ange kön eller annan identifierande information, då det inte är av relevans för studien. En sak 

som kan bli problematisk är att en styrelsemedlem inom allmännyttan kanske inte uttrycker sig på 

samma sätt som en VD, vilket skulle kunna ge en felvisande bild av allmännyttans retorik, men 

samtidigt är samtliga poster en viktig del av allmännyttans struktur, vilket motiverar att allas röst och 

retorik hörs. Vid den första intervjun upplevde jag att informanten kunde känna sig lite anklagad, när 

hen bads redogöra för vad som händer när människor “tvingas” flytta på grund av hyreshöjningar. 

Efter det korrigerades formuleringen av vissa frågor för att försöka eftersträva ett mer neutralt 

förhållningssätt till materialet och till informanternas utsagor. Detta för att undvika att informanten 

blir defensiv och att resultatet snedvridet (Bryman 2011:370). Den första intervjun kan betraktas som 

en pilotintervju eftersom jag förändrade mitt uttryckssätt efter första intervjun. Det gjordes dock inga 

större ändringar och mycket av materialet från första intervjun gick att använda i analysen. 

Studiens syfte har varit att identifiera konflikter som finns mellan affärsmässighet och 

samhällsansvar, vilket innebär att jag vid analys och resultat fokuserat på de delar som handlar om 

konflikterna. Allt det samhällsansvariga arbete som allmännyttiga bostadsbolag har redogjort för, har 

därför inte fått fokus i materialet. Detta är något som skulle kunna upplevas som orättvist av 

informanterna och därför vara etiskt problematiskt.  I detta fall har jag behövt väga forskningskravet 

gentemot krav på etik och valt att följa syftet med studien, men att vara tydlig med att anledningen 

till att vissa saker inte diskuteras utförligare är att jag fokuserar på att identifiera konflikter.  
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Analys 

Analysen är indelad i fyra teman som har givits namnen I allmännyttans tjänst, Fastigheten- 

handelsvara eller bostad? Stadsutveckling och segregation och Föreställningen om hyresgästen. 

Varje tema har delats in i underrubriker för att underlätta för läsaren. Först kommer vardera tema att 

behandlas separat, där citat från informanterna vävs samman med teorier kring segregation, 

gentrifiering och ideologier för att kunna analysera varför informanterna resonerar som de gör kring 

bostadsrenoveringar, hyreshöjningar och allmännyttans position i bostadspolitiken, sedan presenteras 

studiens centrala slutsatser i en sammanfattande del. 

I allmännyttans tjänst 

Detta tema behandlar informanternas syn på allmännyttans funktion, möjligheter och begränsningar 

på bostadsmarknaden i relation till hyreshöjningar vid renoveringar. 

Behovet av affärsmässighet 

Inledningsvis bads samtliga informanter redogöra för hur det märks i deras arbete att de är ett 

allmännyttigt bolag, hur de tror deras arbete skiljer sig från hur ett privat bostadsbolag arbetar samt 

hur deras egen syn på allmännyttan ser ut. En av informanterna, Mio, ramar in temat för denna del av 

analysen, nämligen hur det talas kring relationen mellan affärsmässighet och samhällsnytta. 

Men det som skiljer väldigt mycket det är ju grunden till varför man äger bolaget, för ett 

privat bolag det äger man ju i grunden för att man ska tjäna pengar, men för att tjäna pengar 

måste man ha en bra verksamhet, så att man har nöjda kunder då kommer man liksom 

uppfylla det. För oss är det egentligen precis tvärt om, man äger ju egentligen inte oss för 

att man ska få aktieutdelningar och tjäna så mycket pengar som möjligt utan man äger oss 

för att vi ska bedriva en bra verksamhet. För att kunna göra det måste vi vara affärsmässiga 

och tjäna pengar. Så man driver de ungefär likadant fast det är en väldigt stor skillnad på 

varför man äger dem, det tror jag är skillnaden.- Mio 

Ett intressant resultat som framkommer i materialet är att samtliga intervjupersoner nämner 

affärsmässighet väldigt tidigt i sina resonemang. Detta tyder på att affärsmässighet är ett begrepp som 

har stor plats inom allmännyttiga bostadsbolag och går i linje med tidigare forskning som visar att 

allmännyttiga bolag har börjat agera allt mer affärsmässigt och vinstdrivande (Grander 2017:349; 

Salonen 2015). De flesta informanterna hänvisade även till kommunens bostadsförsörjningsuppdrag, 

där allmännyttan ska fungera som kommunens bostadspolitiska verktyg. Ett sätt att resonera kring 

affärsmässighet, som framkommer i Mios citat ovan och som också återkommer i samtliga intervjuer 

är att affärsmässighet ses som en förutsättning för att kunna agera samhällsnyttigt. Robin hävdar att 

kravet på affärsmässighet som finns med som begrepp i lagen om kommunala bostadsbolag bör ses 

som ett hjälpmedel för bostadsbolagen på bostadsmarknaden “Jag skulle säga att det ökar vår 

möjlighet att agera proffsigt på marknaden”. Ur ett diskursivt perspektiv lägger Robin ett värde i att 
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agera affärsmässigt, som hen sedan kopplar ihop med ett annat värde, “proffsigt”. Här skapas en 

diskursiv sanning, där ett proffsigt agerande på bostadsmarknaden förutsätter affärsmässighet, dessa 

två värden konstrueras som eftersträvansvärda och beroende av varandra. Genom att studera vad som 

konstrueras som sanning går det att identifiera vilken diskurs som har makt att definiera verkligheten 

(Bolander & Fejes 2009:90). Detta sätt att tala kring affärsmässighet speglar den diskurs som aktörer 

på bostadsmarknaden talar inom. Diskursen går att härleda till en nyliberal ideologi som främjar 

tillväxt och vinst (Glynn 2009:40). Detta förstärks av att samma resonemang även går att hitta hos 

Mio, som gör exakt samma koppling mellan affärsmässighet och professionalitet. 

 Det är ju ett slags skydd också för bolaget att man inte kan trycka in dåliga affärer hos oss, 

så att i grunden tycker jag att det där är bra [...] det är när man är affärsmässig som man 

tjänar pengar och det är då man har råd att göra de sakerna som är bra för en stad. Så jag 

tycker lagen är bra, den är ett skydd för oss och den gör också att man blir mer proffsig. - 

Mio 

Denna sammankoppling som görs mellan affärsmässighet, proffsighet och i förlängningen 

samhällsansvar konstruerar begreppen som positiva ihopkopplade värden. Inom diskursen definieras 

samhällsansvar genom begrepp som affärsmässighet och vinst. Westin menar att kopplingen som ofta 

görs mellan affärsmässighet och samhällsansvar i dagens bostadspolitiska debatt är ett indirekt 

accepterande av nyliberalismen som norm, där det endast motiveras som värt att agera 

samhällsansvarigt om det också lönar sig (Westin 2011:56). Detta är något som uppkommer 

kontinuerligt i materialet. Elliot menar också att affärsmässighet och samhällsnytta går hand i hand, 

på grund av de ramar som allmännyttan har att röra sig inom. Elliot är tydligare med att det inte alltid 

går att agera samhällsnyttigt och affärsmässigt, men hävdar att affärsmässigheten måste komma först, 

annars finns det risk att bryta mot lagen.  

Höjer man inte hyrorna, du sa "kan man inte" ja, det innebär en kontrollbalansräkning om 

10–15 år, det har hänt historiskt sett, så det går inte, då kommer våra revisorer inte ge oss 

ansvarsfrihet, de kommer inte ge styrelsen ansvarsfrihet och jag kommer mista jobbet, 

ekonomin måste gå ihop, för annars bryter jag mot regelverket. - Elliot 

Vidare berättar Elliot att det har blivit svårare att uppfylla kommunens bostadsförsörjningsansvar sen 

nya krav på affärsmässighet, avkastningskrav och vinstkrav lagstiftats. Hen menar att det blivit 

svårare att ta samma risker som tidigare och gå in i projekt som kanske inte är lönsamma eftersom 

kommunen inte längre kan skjuta in pengar i bolaget när det behövs.  

Det får man ju ge dem rätt i, det var ju ingen sund konkurrens. Det förstörde för marknaden 

vad gäller hyresjusteringarna, eftersom vi inte hade ett vinstkrav och vi hade en ägare som 

sköt in pengar hela tiden såhär tjup tjup tjup. - Elliot 

Det som konstrueras som viktigast här, före att faktiskt kunna erbjuda människor bostad, det är att 

inte förstöra för de privata fastighetsägarna på bostadsmarknaden. Innan den politiska förskjutningen 

under början av 2000-talet, som innebar strukturella marknadsfokuserade förändringar för 

bostadsmarknaden, så var inte affärsmässighet ett krav (Olsson 2010:68). Genom att använda begrepp 
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från den kritiska diskursanalysen går det att identifiera en diskursiv kamp som skett inom 

bostadsmarknadspolitiken (Winther Jørgensen & Phillips 2000:36). När kommunens möjlighet att 

skjuta in pengar i bolaget försvann och affärsmässighet infördes som begrepp istället, med 

avkastningskrav och vinstkrav, så har det skett ideologiska förändringar på bostadsmarknaden. En 

nyliberal diskurs, med marknaden i fokus producerar den makt som definierar diskursen inom 

bostadsmarknadspolitiken och konstruerar affärsmässighet som allmännyttiga bostadsbolags yttersta 

ledstjärna. Grander menar att allmännyttans roll som försörjare av bostäder åt alla försvårats sedan 

statliga subventioner dragits in (Grander 2017:336). Detta menar Glynn beror på en skepsism mot 

statliga subventioner som baseras på nyliberala idéer, där marknadens logik konstrueras som den 

vedertagna logiken inom bostadsmarkandsdiskursen (Glynn 2009:40). Inom denna diskurs kan 

bostadsbolag argumentera för att hyreshöjningar är affärsmässigt och därför det rätta att göra trots att 

det kan ge negativa konsekvenser för hyresgäster. Informanterna anser dock att det ligger utanför de 

enskilda allmännyttiga bostadsbolagens händer, då det är en diskursiv förändring som går att härleda 

till EU-nivå.  

Hade vi inte fått den nya lagen, då hade ju EU sagt att så här kan ni inte göra, då måste ni 

sälja ut era bolag, det går inte att ha egna kommunalägda bolag, då skulle det vara mycket 

svårare för kommunen att kunna uppfylla sitt bostadsförsörjningsstöd, de har ju ett krav. 

Det är därför det är så svårt för kommuner som inte har ett allmännyttigt bolag att klara det 

här kravet när människor är i behov av stöd i form av bostad, de har inget bolag att gå till. 

- Mio 

Det som sker är en ansvarsförskjutning, som enligt Clark och Johnson beror på ett ideologiskt skifte, 

som går att se på både EU-nivå och nationell nivå (Clark & Johnson 2009:179ff). Kjellström menar 

dock att det snarare beror på en förskjutning från en politisk till en juridisk fråga, där argument för 

att inte agera samhällsansvarigt på bostadsmarknaden härleds till juridiken (Kjellström 2015:105). I 

materialet syns både en nyliberal ideologi, samt en ansvarsförskjutning från politik till juridik, vilket 

tyder på att det ena synsättet inte behöver utesluta det andra. Hyreshöjningar målas upp som 

förutsättningen för att ens kunna finnas kvar som bolag eftersom kommunen inte kan skjuta in pengar 

på grund av EU-stadgade lagar som säger att kommunala bolag inte får snedvrida konkurrensen på 

marknaden. Hyreshöjningar blir i denna diskurs ironiskt nog en förutsättning för att finnas kvar som 

bolag och därmed kunna uppfylla bostadsförsörjningsansvaret som kommunen har. 

Ja vi måste höja vår vinst och det är inte att lägga pengar på banken, för det är inte vår 

uppgift, utan det är att underhålla våra fastigheter så att de ska öka i värde och att vi ska få 

mindre reparationer, kunna jobba mer långsiktigt, höja fastighetsvärdena, göra det mer 

attraktivt att bo i våra bostäder, få mer pengar så att vi dessutom klarar av den sociala 

hållbarheten. - Elliot 

Grander konstaterar att de bostadsmarknadspolitiska förändringarna som skett i Sverige resulterat i 

att bolagens enda möjlighet att finnas kvar är att gå i vinst, vilket görs främst genom hyreshöjningar 

(Grander 2017:336). Dessa förändringar slår hårdast mot socioekonomiskt svaga individer, som inte 
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klarar av att betala de höjda hyrorna och därför behöver flytta (Grander 2017:6; Clark & Johnson 

2009:179ff). Det kan dock även ge negativa konsekvenser för samhället i stort, genom att det bidrar 

till ökad gentrifiering, vilket också är en segregerande faktor (Hedin 2010:12). Detta överensstämmer 

med Magnusson Turners redogörelse för mekanismer som bidrar till segregation, där en segregerande 

faktor är att social politik (statliga subventioner) minskar och ekonomisk politik (vinstkrav) ges mer 

utrymme i den bostadspolitiska debatten (Magnusson Turner 2008:19). 

Att höja eller inte höja hyran vid renovering 

I materialet framkommer det en oenighet bland informanterna gällande om en renovering utan 

hyreshöjningar är möjlig. En av informanterna hävdade att all renovering innebär en hyreshöjning, 

medan en annan menade att det teoretiskt sett är möjligt att renovera utan att höja hyran, men att det 

i praktiken alltid faller ut en hyreshöjning eftersom alla åtgärder som görs i en hyresrätt värderas efter 

ett system som poängsätter standarden på åtgärden. Om det visar sig att någon av åtgärderna är 

standardhöjande, så faller det också ut en hyreshöjning. Det faktum att det råder delade meningar om 

huruvida en renovering utan hyreshöjningar är möjlig tyder på att det finns ett tolkningsutrymme i 

lagen om allmännyttiga bostadsbolag, vilket är en av slutsatserna i forskningsprojektet Nyttan med 

allmännyttan (Salonen 2015B:307).  Enligt Grander är allmännyttan lokalt diversifierad vilket innebär 

att den lokala politiska styrningen påverkar allmännyttans agerande (Grander 2018:161). Det kan 

alltså vara en politisk ideologi som ligger till grund för informanternas olika tolkningar av lagen. 

Vidare var alla informanter överens om att sker det en standardhöjning, så ska hyran också höjas, som 

Robin påpekade “gör vi en åtgärd som kostar pengar så ska vi också ha betalt för den, vi är ju 

affärsmässiga”. Vissa av informanterna menade dock att det i teorin är möjligt att renovera utan 

hyreshöjningar, eftersom det går att välja att inte göra standardhöjande åtgärder. Det innebär att det 

går att anpassa renoveringsnivån utefter betalningsförmåga, detta är då något som görs för att kunden 

ska kunna bo kvar, trots att det inte är det mest affärsmässiga valet. 

Vi gör inte precis som vanligt utan här blir någon form av medling, sen är det ju fortfarande 

i grunden en affärsmässighet, men det är kanske något mindre bra affärsmässigt men 

fortfarande bra då för kund, vi hade ju liksom kunnat optimera det lite till men det får vi ju 

hålla tillbaks på då - Michell 

Trots att samtliga informanter menar att affärsmässighet inte är ett hinder för att agera samhällsnyttigt, 

så visar utsagan ovan en konflikt mellan affärsmässighet och samhällsnytta i form av ett 

bostadsförsörjningsuppdrag. I detta fall har bolaget valt att anpassa sig efter de boendes 

betalningsförmåga, trots att de skulle kunna “optimera det lite till” och på det sättet vara ännu mer 

affärsmässiga. Detta går att härleda till en socialdemokratisk diskurs, där social rättvisa värderas över 

vinstmaximering (Westin 2011:58).  Samma konflikt finns inom Elliots bolag, som dock har valt att 

hantera konflikten på ett annat sätt, nämligen genom att erbjuda alla kunder tre olika nivåer med 

standarder, med var sin hyresnivå. Alla tre renoveringsåtgärder innebär hyreshöjningar, där 

standardhöjande åtgärder görs för att finansiera renoveringen. När jag frågade om det inte går att välja 
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att bara göra det som är underhåll av lägenheten och helt välja bort det som innebär att standarden av 

lägenheten höjs går det att identifiera samma oförmåga att handla utanför systemet som framkommer 

genomgående i materialet.  

Stammarna är en del av underhållet, men då görs ju badrummet för att det är det som är 

standardhöjande. - Elliot 

Måste ni göra det standardhöjande i badrummet? - Intervjuaren 

Annars skulle man aldrig kunna, då skulle du konka bolagen på 20 års sikt. Det finns ingen 

ekonomi eftersom vi inte får spara några pengar, vi får inte fondera pengar. [...] det finns 

inga andra pengar än hyresgästernas pengar och vi höjer inte hyrorna i ett område för att 

betala för ett annat. - Elliot 

Det finns en motvilja att gå emot systemet för hyressättning, trots att det skulle kunna innebära en 

hyreshöjning som överstiger låginkomsthushålls betalningsförmåga. I detta fall framställs det som en 

omöjlighet, då Elliot hävdade att det inte finns andra pengar än det hyresgästerna betalar genom 

hyran. Återigen verkar det som att bostadsmarknadens strukturella förändringar gör det svårare för 

allmännyttiga bostadsbolag att erbjuda bostäder åt alla, eftersom statliga subventioner dragits in 

(Grander 2017:349; Glynn 2009:54; Clark & Johnson 2009:179ff). Det exemplifierar även hur 

hyressättningssystemet initierar standardhöjande åtgärder, eftersom det är dessa åtgärder som är 

lönsamma och kan ge avkastning på kapital (Olsson & Starke 2015:141). Slutsatsen att dra ur detta 

resonemang är att kravet på affärsmässighet hamnar före bostadsförsörjning, dock är det inbyggt i 

systemet. 

Privata bolag eller allmännytta 

Ett annat mönster som identifierades bland samtliga informanter i relation till deras roll inom 

allmännyttan var jämförandet med privata aktörer. Det går här att identifiera en subjektsposition, där 

aktörerna tillskriver sig själva mening inom bostadsmarknadsdiskursen genom att beskriva sig själva 

i termer av vad de inte är, nämligen privata bolag (Winther Jørgensen & Phillips 2000:34). Detta 

gjordes ofta i samband med en beskrivning av allmännyttans funktion på bostadsmarknaden.  

Skulle ni kunna välja att inte höja en hyra för att ta ett bostadsförsörjningsansvar för 

individer med låg betalningsförmåga? - Intervjuaren 

Det går inte att svara ja eller nej på det. Vi försöker ju se till så att vi tar vårt ansvar på så 

bra sätt som möjligt men utan att äventyra bolaget, för om inte vi finns, vem skulle då ta 

ansvar på samma sätt som vi gör? Jag tror inte någon av de privata skulle göra det, men det 

innebär ju då att vi inte kan ge bort pengar, genom att inte ta ut hyra som är på nåt sätt 

marknadsmässig, så det där är ju en ständig balansering i vad är vårt ansvar och vad ligger 

i vårt intresse och är det någon annans ansvar? - Alex 

Denna utsaga visar hur de kommunala bostadsbolagen tillskrivs mening i relation till privata aktörer, 

där privata aktörer framställs som mindre socialt ansvarstagande vid bostadsförsörjning än 

allmännyttiga bostadsbolag. På det sättet konstrueras allmännyttiga bostadsbolag som “något bättre” 
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när det gäller bostadsförsörjning än privata aktörer. Detta motiverar affärsmässigt agerande när det 

gäller hyressättning. Bolagen måste agera affärsmässigt för att uppfylla marknadens spelregler, 

annars går de i konkurs och då finns det ingen kvar på bostadsmarknaden som tar ett någorlunda 

ansvar för bostadsförsörjningen. Konflikten mellan affärsmässighet och samhällsnytta framkommer 

i Alex reflekterande över att det sker en ständig balansering mellan bostadsförsörjningsansvar, 

bolagets vinstintressen och andra aktörers intressen och ansvar. Detta speglar lagen om allmännyttiga 

bostadsbolags paradoxala utformning, där allmännyttans demokratiska roll att kunna erbjuda 

prisvärda lägenheter till alla ställs emot en marknadsliberal ideologi med affärsmässiga krav på att 

sätta marknadsmässiga hyror, som alla inte har råd att betala (Westin 2011:48). Sättet Alex talade om 

marknadsmässiga hyror visar att nyliberalismens kommodifiering av bostadsmarknaden även berör 

offentliga bolag, där marknaden normaliserats (Glynn 2009:40). Detta exemplifierar hur 

bakomliggande ideologiska antaganden och förhållningssätt styr den diskursiva praktiken 

(Fairclough 2010:93). Även Robin definierar allmännyttans roll genom att tillskriva en annan 

subjektsposition mening i relation till begreppet renovräkning. 

Det är inget allmännyttigt tänk, privata fastighetsägare som har stora investeringar i ryggen 

som har gjort så och vill ha avkastning på sina pengar och har gjort sådana lyxrenoveringar 

då som har tvingat folk att flytta därifrån för de inte har råd att bo kvar - Robin 

Detta resonemang ovan går att tolka som att motivet till en renovering spelar roll för vad som är ett 

allmännyttigt tänk eller ett privat tänk. När det genomförs renoveringar som endast syftar till att tjäna 

pengar härleder Robin det sättet att tänka till något som dominerar inom privata företag. Om motivet 

till en renovering med hyreshöjning är att ta ut en “skälig” hyra ur ett affärsmässigt perspektiv, för 

att sedan kunna finnas kvar som bolag och agera affärsmässigt, så talas det om som ett allmännyttigt 

sätt att tänka. Detta oavsett om konsekvensen blir den samma för hyresgästen. 

Skulle man bortse från affärsmässigheten så skulle företaget faktiskt gå i konkurs på sikt 

och det gynnar ju ingen bostadsförsörjning eller utveckling på något sätt, så det är 

affärsmässigheten som är nummer ett, den är en förutsättning för att kunna agera 

allmännyttigt, tycker jag. - Robin 

Detta tar oss tillbaka till början av analysen, där Mio redogör för skillnaden mellan allmännyttiga 

bolag och privata bolag och hävdar att motivet är avgörande men att agerandet ofta blir det samma. I 

informanternas utsagor, vilket har synts genomgående i analysen, så verkar det vara kravet på 

affärsmässighet som väger tyngst. Detta skiljer sig från SABO:s (Sveriges allmännyttiga 

bostadsbolag) tolkning av hur ett affärsmässigt kommunalt bolag agerar, där samhällsansvaret ska 

sätta ramen för affärsmässigheten (SABO 2011:25). Istället verkar informanterna i huvudsak resonera 

i enighet med Lind och Lundströms tolkning av lagen om allmännyttiga bostadsbolag, där 

affärsmässighet betonas som orubbligt (Lind & Lundström 2011). Motivet framställs i kontrast till 

privata företags motiv, där affärsmässighet utövas för att kunna finnas kvar och agera samhällsnyttigt. 

Det är också av den anledningen som allmännyttans existens motiveras, som Elliot beskriver det “om 
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de inte hade ett annorlunda krav på oss, varför skulle de ha oss då? brukar jag säga, då skulle de kunna 

sälja oss till vilken privat ägare som helst, så vi måste ju hela tiden vara lite bättre”. 

Systemets gränser 

Allmännyttiga bostadsbolag motiverar alltså sin existens samt sin affärsmässighet med argumentet 

att de tar ett samhällsansvar som de privata bolagen inte initieras göra. De allmännyttiga bolagen 

måste dock agera inom ramen för affärsmässighet eftersom den inte får vara hyresnormerande. 

Anledningen till det går att härleda bortom informanternas handlingsutrymme. Ett nyliberalt 

tankemönster har influerat EU:s lagstiftning och försvårat statligt och kommunalt inflytande, 

eftersom det riskerar att snedvrida konkurrensen på marknaden, vilket går emot den nyliberala 

ideologin (Grander 2017:6; Hedin et al. 2012:27; Clark & Johnson 2009:179ff). Ur ett 

välfärdsperspektiv går det utifrån detta att dra slutsatsen att marknadsliberala mekanismer på EU-

nivå försvårar för statlig inblandning på den nationella såväl som lokala bostadsmarknaden i Sverige, 

vilket försvårar för bevarandet av allmännyttans historiska funktion i den svenska modellen. Detta 

tyder på ett systemskifte, Sverige går mer mot att vara en liberal välfärdsstat, där marknadens kraft 

står för utbudet av den huvudsakliga välfärden (Esping Andersen 1990:27).  I detta fall genom att 

förmedlingen av bostäder sker utefter marknadsmässiga principer och inte med inblandning av staten. 

Detta kan ge konsekvensen att ekonomiskt svaga hushåll tvingas flytta, eftersom allmännyttiga 

bostadsbolag inte har möjlighet att fungera som ett bostadspolitiskt verktyg för den gruppen som 

hamnar mellan att få hjälp av socialstyrelsen och ha betalningskraft nog för renoverade bostäders 

kostnad. Detta går i linje med Granders avhandling, som visar att en mittengrupp hamnar i limbo och 

blir prekär på arbetsmarknaden (Grander 2018:160). 

Fastigheten, handelsvara eller bostad? 

När informanterna resonerade kring bostadsrenoveringar gick det att identifiera två diskurser gällande 

fastigheten. En där fastigheten porträtterades som en handelsvara som skulle generera vinst samt en 

diskurs där fastigheten talades om som en bostad, där människor lever och bor. Bengtsson noterar 

denna dubbeltydighet i sin beskrivning av bostaden både som en social rättighet i välfärdsstaten samt 

som en handelsvara som erbjuds via marknaden (Bengtsson 1995: 15; Bengtsson 2001:52).  

När jag frågade informanterna vad som behöver tas i beaktande vid renovering, blir det tydligt hur 

dessa två diskurser finns och verkar samtidigt, trots motstridigheter. Det verkar överlag vara viktigt 

för samtliga informanter att fastighetens värde inte blir urholkat. I ett resonemang gällande vad som 

görs vid en renovering menar Michell att åtgärder som är standardhöjande görs för fastighetens bästa, 

vilket hen menar även är för kundens bästa i förlängningen. 

Så som vi tänker och resonerar så, så tar vi med saker och då medför det åtminstone en viss 

hyreshöjning [...] men det finns ju privata aktörer tyvärr som gör det omvända som kanske 

bara gör det som är standardhöjande och inte tar med det här tekniska, och då har man ju 

skapat sig en helt annan problematik. - Michell 
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Återigen används privata bostadsbolag som en subjektsposition som allmännyttan ställs emot. Det 

går att tolka citatet ovan som att det inte är ett allmännyttigt tänk att göra standardhöjande åtgärder 

för att maximera vinstgenereringen, utan det allmännyttiga tänket ligger i att tänka långsiktigt, på det 

sättet motiveras hyreshöjningar. De privata bolagen står för diskursen som ser fastigheten som en 

handelsvara, medan de allmännyttiga bolagen blir kontrasten i sammanhanget som ser till fastigheten 

som ett boende. Bengtsson menar dock att bostaden som en social rättighet är missvisande eftersom 

marknaden är den huvudsakliga fördelningsmekanismen av bostäder och även allmännyttan verkar 

på marknaden (Bengtsson 2001:54). Detta blir tydligt i utsagan av Michell ovan, där hen motiverar 

hyreshöjningar utifrån marknadens logik. Denna hyreshöjning kan dock ge effekten att människor 

behöver flytta (Boverket 2014: 53). Det faktum att en människa behöver flytta strider mot diskursen 

om bostaden som en social rättighet, vilket går i linje med Bengtssons poäng att marknadens principer 

inte är förenliga med bostaden som en social rättighet (Bengtsson 2001:87).  Vidare härleder Michell 

problemet med renovräkningar till subjektspositionen de privata fastighetsbolagen, vilket även syns 

tidigare i analysen. En konsekvens av denna subjektspositionering verkar bli att detta fenomen 

förnekas inom allmännyttan, där det i de flesta fall inte benämns som ett problem att människor 

behöver flytta efter en renovering. Detta eftersom det i de fallen det sker, så talas det inte om det som 

en ”medveten” strategi, utan något som sker som en naturlig konsekvens. Detta symboliserar en 

nyliberal ideologi, där omflyttning och segregation ses som naturliga utfall av marknadens logik 

(Franzén 2008:45). Michell demonstrerade detta när hen sa “Jag har inte fått till mig att det här med 

människor som behöver flytta skulle vara ett stort problem här”. Genom att tillskriva problemet med 

renovräkningar där standardhöjningar görs av vinstdrivande skäl, till något som sker inom privata 

företag så tillskrivs allmännyttan det motsatta tänket. Trots att det vinstdrivna tänket även finns inom 

allmännyttan vilket syns i följande uttalande. 

Vi jobbar ju alltid med fastighetsvärden, jag gör ju inte det här av välgörenhet, jag gör det 

här för att jag vet att det här är lönsamt, vi får högre fastighetsvärden som gör att vår ägare, 

kommunen, får bättre avkastning på sitt kapital och när vi har höga fastighetsvärden, så kan 

vi låna pengar till lägre kostnad som gör att vi får mer pengar att röra oss med som vi 

återigen kan trycka in i våra fastigheter [...] ytterst är det ju fastighetsekonomi för mig, vi 

måste behålla värdena i våra fastigheter. - Elliot 

Detta sätt att tala om fastigheten går i linje med att se bostaden som värdeproducerande, där det är 

viktigt att behålla fastighetens värde eftersom det är affärsmässigt, vilket tillhör en nyliberal diskurs 

(Glynn 2009:40). I resonemanget motiveras sociala åtgärder av fastighetens stigande värde, som kan 

generera mer kapital till ägaren. Elliots strävan efter att ständigt öka fastighetsvärdena exemplifierar 

hur det skapas nya urbana fronter inom en nyliberal bostadspolitik, där stigande fastighetsvärden 

konstrueras som ett egenvärde (Despotovic & Thörn 2015:236). Vidare gör Elliot en koppling mellan 

ökade fastighetsvärden och samhällsansvar, vilket konstruerar samhällsansvar som beroende av 

ökade fastighetsvärden. Ett motstridigt resonemang går dock att identifiera när jag frågade Elliot hur 

de agerar i de fall då en renovering riskerar att innebära större kostnader än vad som kan finansieras 

av en enligt bostadsbolaget rimlig hyra. 
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Vi kan inte gå fram med den här hyran, även om vi skulle se att fastigheten skulle behöva 

det här [...] och då skjuter vi på det, det blir ju inte ett sämre boende för hyresgästen. 

långsiktigt, så är det ju delvis dyrare, för vad vi gör är att vi skjuter kostnaden in i 

förvaltningen [...] för vi har inte pengar och hyresgästen har inte pengarna att klara en för 

hög hyreshöjning. - Elliot 

I detta resonemang går det att uttyda ett ansvar för hyresgästen och dess boende, där boendets 

betydelse värderas över fastighetens värde och dess avkastning. Det är möjligt för bolaget att göra en 

hyreshöjning eftersom efterfrågan är så pass hög på bostäder. Det anses dock inte vara 

samhällsansvarligt och väljs därför bort. Detta tyder på att det finns en diskurs inom allmännyttan där 

de boende anses ha rätt till sin bostad och allmännyttans uppgift är att se till så att de kan behålla 

bostaden, något som Westin härleder till en socialdemokratisk diskurs om bostaden som en social 

rättighet (Westin 2010:58). Som nämnt menar Bengtsson att detta på ett sätt är missvisande då 

bostaden som marknadsvara omöjliggör bostaden som social rättighet eftersom marknadens logik 

inte kan garantera social rättvisa (Bengtsson 2001:87). Detta kan förklara varför det inte tycks finnas 

något svar bland informanterna hur det ska säkerställas att alla kan bo kvar, eftersom vinst talas om 

som en förutsättning för existens. Trots att hyresgästförenings tolkning av allmännyttans viktigaste 

uppgift är att de ska kunna erbjuda ett varierat utbud av lägenheter där alla ska kunna bo 

(Hyresgästföreningen 2018).  Detta får mig att fundera kring vad som händer med den vinst som 

bolaget gör. 

Vad vi gör med vår vinst, en del av den vinst vi gör, och det är ju 20 procent vi lägger in i 

renoveringar […]. resten lägger vi in i nyproduktion. - Elliot 

Uttalandet går att tolka som att det teoretiskt sett är möjligt att fördela vinstpengarna annorlunda, så 

att hyreshöjningarna blir lägre. Det faktum att bolagen är vinstdrivande innebär också att kommunen 

har möjlighet att ställa avkastningskrav på bolaget och sedan plocka ut kapital från bolaget för att 

lägga pengarna på annan kommunal verksamhet. Detta kallas värdeöverföring och är något som sker 

i det bolag som Alex arbetar inom. 

Ja alltså, det är ju så att kommunen tar ju ut pengar ur bolaget via att moderbolaget tar ut 

pengar av sin dotter […] den summan som har varit lite standard under de åren som jag har 

jobbat här har varit nånstans mellan 15–20 miljoner […] de går in i kommunens arbete för 

bostadsfrämjande åtgärder och förbättra staden så att säga. - Alex 

Trots att kommunen investerar pengarna tillbaka in i bostadsfrämjande åtgärder, så blir det i praktiken 

hyresgästerna som betalar för dessa åtgärder. I detta avseende blir Bengtssons beskrivning av 

bostaden som välfärdens handelsvara tydlig (Bengtsson 1995:15), då kommunen använder 

bostäderna och bolagen som ett sätt att få avkastning på kapital som de sedan plockar ut som vinst ur 

bolaget för att återinvestera i annan kommunal verksamhet. Detta porträtteras som en självklarhet och 

nyliberalism som norm framträder återigen tydligt (Glynn 2009:40). Den avkastning som ägarna får 

på sitt kapital skulle kunna läggas på renoveringar, men tas istället ut som vinst av kommunen. 

Hyresgästföreningen ställer sig mot värdeöverföring eftersom de anser att det blir dubbel beskattning 
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av hyresgäster inom allmännyttan (Rytterbrant 2018; Hyresgästföreningen 2015). Värdeöverföringar 

sker inte inom alla kommuner. I det bolag Elliot verkar inom, har allmännyttan hittills fått behålla 

den vinst de drivit in, vilket till viss del möjliggjort för dem att amortera lån, lägga pengar i 

nyproduktion och minska hyreshöjningar. Det här går i linje med Granders doktorsavhandling om 

kommunala bostadsbolag, där det framkommer att allmännyttan är lokalt diversifierad och påverkas 

av den lokala politiska styrningen (Grander 2018:161). Vad kommunen väljer att göra med den vinst 

som drivs in, kan alltså bero på hur lokalpolitiken ser ut inom kommunen i fråga. 

Fördelningspolitik  

Det faktum att bolagen ska generera en viss summa i vinst varje år väcker en fråga om 

fördelningspolitik hos mig.  En viktig del av den socialdemokratiska välfärdsmodellen som 

allmännyttan historiskt är en del av handlar om den offentliga sektorns möjlighet att distribuera 

samhällets resurser på ett sätt som ska fungera klassutjämnande (Esping Andersen 1990:67).  Av den 

anledningen ville jag se om det finns möjlighet, och om det ens är eftersträvansvärt, att kunna ta mer 

betalt i ett område för att finansiera ett annat. Inom materialet går det att identifiera en ovilja hos 

informanterna att hyresgäster ska betala för tjänster som ges till andra hyresgäster. När Mio resonerar 

kring kostnader vid renovering och hur hyreshöjningar bestäms så framkommer det en ovilja att låta 

andra betala för något som de inte kan dra nytta av, vilket går att härleda till en vilja att agera 

“rättvist”. Av den anledningen motiveras hyreshöjningar vid renovering. “och tar inte vi ut det där på 

något vettigt sätt, då tyvärr så måste man ju vältra över det på den som inte får renoverat och jag 

tycker det är ännu mer fel”. Eftersom denna tanke var något som uppstod under insamlandet av 

material så kunde jag ta tillfället i akt under intervjun med Elliot att undersöka mer explicit hur hen 

ser på att agera fördelningspolitiskt. 

Vi höjer inte hyrorna i ett område för att betala för någon annan. Varje fastighet bär sina 

kostnader. Däremot kan man ju använda sitt egna kapital då, att gå in och lägga. Det är 

därför vi måste göra vinst för att vi ska kunna lägga in kanske mer än 20% i våra 

ombyggnadsprojekt, men då måste ju vi hitta de pengarna någonstans i vårt system. - Elliot 

I Elliots uttalande går det att uttyda ett liknande resonemang kring fördelningspolitik som Mio har, 

där ett områdes hyra inte ska finansiera ett annat områdes kostnader. Däremot menar Elliot att det går 

att använda vinstpengarna på ett distribuerande sätt, där vinstpengar kan placeras på områden där det 

demografiskt sett är låg betalningsförmåga. Hyresgästföreningen brukar ställa sig emot att 

hyreshöjningar görs i en del av ett bestånd för att betala för en annan del (Lind et al. 2015:60f), vilket 

också Elliot poängterar. Det kan också finnas andra risker med att ge bostadsbolag utrymme för att 

låta ett område betala för ett annat område, till exempel skulle det möjliggöra för bostadsbolag att 

göra tvärtom, höja hyrorna i ett område med låg betalningsförmåga, för att kunna höja statusen ännu 

mer i ett rikare område. Detta är något som kan låta konspiratoriskt, men enligt Grander fungerar 

Sveriges bostadsmarknad i nuläget på ett liknande sätt, dock mer institutionaliserat, där bostadsköp 
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och lån subventioneras, vilket är fördelaktigt för höginkomsttagare, eftersom det är de som ens har 

möjlighet att fundera på ett bostadsköp (Grander 2018:vii).  

Ett systemskifte 

I och med att staten inte längre väljer att subventionera generella medel för bostadsbygge då det bryter 

mot EU:s regler, finansieras ombyggnadsprojekten genom bostadsbolagens egna system, vilket syns 

i Elliots tidigare uttalande. Detta exemplifierar hur Sveriges bostadspolitik genomgått ett 

systemskifte, där bostadsförsörjningen gått från att ha varit statligt finansierad till att bli finansiellt 

finansierad (Grander 2018:160). Innan detta systemskifte, så kunde offentligheten reglera 

bostadsförsörjningen via subventioner, vilket kunde fungera distribuerande på ett kontrollerat vis 

(Olsson 2010:34f). I detta fall blir det tydligt hur det systemskifte som bostadsmarknaden genomgått 

genomsyras av en idé om att marknaden ska vara det huvudsakliga organet för distribution av välfärd, 

vilket är vad en nyliberal marknadsregim representerar (Esping Andersen 1990:28). Välfärdsregimer 

fungerar inte bara som ett verktyg för distribution av välfärd, utan de fungerar även stratifierande, 

lagstiftande och upprätthåller sociala relationer (Esping Andersen 1990:23). I detta fall är det tydligt 

hur den liberala marknadsfrämjande välfärdsregimen fungerar som en stratifierande och lagstiftande 

kraft, genom att försvåra för statlig distribution av resurser och därmed bidra till att sociala relationer 

i form av klass upprätthålls. Polanska och Richard menar att diskussionen om klass borde ges mer 

rum i bostadspolitiken för att hyresgästernas trygghet ska säkerställas och välfärdsstatens 

socialdemokratiska grund bevaras (Polanska & Richard 2018:418). Detta kan bland annat göras 

genom att kommunen inte gör värdeöverföringar. Eftersom kommunala bostadsbolag verkar utefter 

affärsmässiga principer så blir också fastigheten som en vara en naturlig del av allmännyttans diskurs. 

Det har dock identifierats en motstridighet i informanternas sätt att tala kring fastigheten, vilket tyder 

på att det sker en diskursiv kamp mellan dessa två diskurser (Winther Jørgensen & Phillips 2000:36). 

Detta förklaras av Salonen som stigberoende, där allmännyttans historiska roll präglar diskursen, trots 

att systemet förändrats och att den svenska bostadspolitiken av den anledningen kan beskrivas som 

en “monstruös hybrid” mellan privat och offentlig styrning (Salonen 2015A:14). 

Stadsdelsutveckling och segregation 

I debatten om hyreshöjningar vid renoveringar, så uppkommer det ständigt diskussioner om vilka 

konsekvenser detta får för staden, platsen och människan. Ett av argumenten för att bostadsbolagen 

måste ta ett större socialt ansvar vid renovering handlar om att hyreshöjningar kan leda till 

bortträngningseffekter, ökad rumslig polarisering, segregation och gentrifiering (Se exempelvis Glass 

1964; Hedin 2010:7; Hedin 2010:12.).  

Platsbaserade åtgärder 

Vid en diskursanalys är det också viktigt att titta på vad informanterna inte säger, inte bara vad som 

sägs (Bolander & Fejes 2009:90). Mycket tidigare forskning visar att hyreshöjningar vid renovering 
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leder till bortträngningseffekter (Baeten et al. 2017:647f; Boverket 2014:53; Polanska & Richard 

2018:435; Westin 2011:63f). Trots att forskning pekar på detta fenomen, talade inte informanterna 

om bortträningseffekter som ett problem som existerar i deras bestånd. När jag frågade informanterna 

hur de arbetar kring segregation så var det ingenting som informanterna kopplar till renovering med 

hyreshöjningar som följd, trots att forskning visar att ett vinstdrivet tänk i renoveringsprojekt också 

leder till segregation (Beaten et al. 2017:647; Polanska & Richard 2018:435). Det finns en tendens 

bland samtliga informanter att koppla ordet segregation till låginkomstområden och inte till en 

mekanism som berör hela staden, vilket producerar bilden av segregation som ett problem som är 

knutet till låginkomsttagare och framförallt till individer med en utomeuropeisk härkomst. Förutom 

att bidra till en skev diskurs om segregation som samhällsproblem så ger detta konsekvenser inom 

stadsplanering och vilka åtgärder som vidtas vid segregationsarbete, nämligen så kallade 

platsbaserade åtgärder (Andersson 2009:42). Detta är något som syns i materialet, då många av 

informanterna kopplar segregationsarbete till externa projekt eller långtgående arbeten inom 

specifika bostadsområden. Ett begrepp som återkommer bland informanterna är arbete. 

Det är ju inte vår uppgift egentligen att försöka hjälpa folk att få arbete, men vi gör det […] 

vi har dragit igång ett nytt projekt i år som har fått riktig rivstart, vi har bara haft de några 

månader men vi har redan hjälpt ett 30-tal människor att få jobb. - Mio 

Liknande projekt refererades det till i alla intervjuer när jag nämnde ordet segregation. Exempelvis 

nämnde Elliot hur det finns områdesutvecklare inom bolaget som arbetar i tätt samarbete med 

föreningsliv, ABF, kyrkan, muslimska föreningen etc. Ett mönster bland samtliga informanter är att 

samtalet styrs bort från hyreshöjningar vid renovering och istället börjar handla om samhällsansvar 

ur ett bredare perspektiv, där enskilda projekt som egentligen ligger bortom den fysiska fastigheten 

lyfts. Detta är något som Grander uppmärksammar, han menar att när det kommer till samhällsansvar 

så tenderar allmännyttan att fokusera på områdesprojekt såsom arbetsfrämjande projekt eller 

föreningsliv, medan allmännyttans ansvar som bostadsförsörjare, som hyreshöjningar vid renovering 

exemplifierar, hamnar i skymundan (Grander 2015:187). Anledningen till detta skulle kunna vara att 

hyresjusteringar vid renovering är svårare att kombinera med affärsmässighet eftersom renoveringar 

utan hyreshöjningar inte klassas som lönsamt. I relation till segregationsrelaterade arbeten uppstod 

en intressant diskussion gällande lönsamhet med en av informanterna, Alex. 

Vi är helt övertygade om att människor som bor i våra bostadsområden har en meningsfull 

sysselsättning, då mår vårt område bättre, det blir färre sociala problem som skapar 

otrygghet för de som bor där, det vill säga att man trivs bättre i sitt boende. vi vet att om 

det är så att man inte är hemma hela dagarna, då slits våra fastigheter mindre, vi behöver 

underhålla dem mindre. - Alex 

Vidare talade Alex om hur deras arbete för att minska segregation och utanförskap genom 

arbetsfrämjande åtgärder i specifika områden motiveras ur ett lönsamhetsperspektiv. När jag frågade 

om det ligger i deras ansvar förklarade hen att det inte gör det men att det finns i deras intresse, både 

ur ett socialt och ekonomiskt hållbarhetsperspektiv. Det går dock att ifrågasätta varför allmännyttan 
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ska använda pengar till denna typ av projekt, istället för att använda pengarna till att renovera billigare 

och på det sättet bidra till bostadsförsörjningen i kommunen. Istället skulle dessa satsningar kunna 

göras av kommunen, eftersom det borde ligga i kommunens intresse att ha en arbetande befolkning. 

Ur ett välfärdsperspektiv blir detta en intressant sak att diskutera. Genom att kommunen låter de 

allmännyttiga bostadsbolagen ta över en del av ansvaret för arbetsfrämjande insatser och 

bostadsbolagen agerar på en allt mer marknadsstyrd bostadsmarknad, så går det att hävda att ansvaret 

för att människor ska få arbete blir förpassat till en kvasimarknad. Även i frågor som berör segregation 

och arbetsfrämjande åtgärder, verkar samhället gå mot en mer marknadsbaserad välfärdsregim 

(Esping Andersen 1990:28).  Trots att mycket av de åtgärder som nämndes handlar om 

områdesspecifika åtgärder så finns det även mycket exempel i materialet på andra sätt att tänka kring 

segregation.  

Vi är ju en aktör i alla delar av staden, det är ju ett sätt att bidra till att inte göra skillnad på 

områden utan vi försöker verka överallt […] så det är ju klart att vi kanske gör annat än vad 

ett rent affärsstyrt bolag skulle gjort, för då kanske man väljer gobitarna, men vi finns 

överallt och har det som uppdrag. - Michell 

Detta uttalande visar på hur det allmännyttiga tänket finns i bolagens agerande, där samhällsansvaret 

ändå värderas högre än affärsmässighet till den grad att bolaget väljer att satsa på alla delar av staden 

och inte bara väljer ut de områden som skulle generera mest vinst. Ur en marknadsmässig, nyliberal 

synvinkel skulle vara det logiska agerandet. Detta eftersom ekonomiska incitament för ökade 

fastighetsvärden speglar den marknadsliberala logiken (Despotovic & Thörn 2015:247). 

Att höja ett områdes status 

I nästan alla intervjuer finns det en ovilja att nämna ordet status i relation till ett område. Istället 

användes ord som “områdesutveckling”, “social blandning” och “stadsdelsutveckling” för att 

beskriva hur bolagen arbetar med specifika områden, som de samtidigt kopplar ihop med “utsatta 

områden”. Detta är något som Despotovic och Thörn menar är medvetna strategier inom 

samhällsplanering för att exploatera platsens värde på det mest marknadsstrategiska sättet 

(Despotovic & Thörn 2015:236). Även om det i allmännyttans fall kanske inte handlar om att sälja 

stadsdelar på samma sätt som privata investerare gör när de rustar upp miljonprogramsområden (se 

Baeten et al. 2017:647f), så går det att urskilja ett sätt att tala kring områdesutveckling som baseras 

på ett liknande tankemönster. 

Vi vill ju liksom att alla områden ska vara attraktiva, men vad det gäller de där så är det 

extra viktigt, just för att man vill få en blandning och människor att flytta dit så måste det 

nästan vara lite extra bra i de områdena, för att människor ska flytta från en annan stadsdel 

dit, så jag tror att det där ska man inte underskatta. - Mio 

Mio talar om åtgärder som görs i “utsatta områden” för att locka till sig människor med högre 

betalningsförmåga och då få en “blandning” i dessa områden. I resonemang som dessa går det att 

urskilja ett sätt att tala om gentrifieringsprocesser i en positiv mening, i enlighet med emancipatory 
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city-diskursen, som menar att gentrifiering (även om själva begreppet sällan används inom denna 

diskurs) bidrar till ökade fastighetsvärden, ökad social blandning och minskade antal vakanser (Hedin 

2010:12).  Det som inte nämns här, är risken för att fastighetsvärdena går upp så pass mycket så att 

det leder till bortträngningseffekter. Den enda som självmant nämnde ordet status var Elliot. 

Att min lägenhet, min bostad får en högre standard, som jag förvisso betalar mer för, det 

uppskattas otroligt mycket av människor, det vet vi, att det är positivt och upplevs som 

statushöjande. Vi får ju väldigt mycket frågor om, när kommer ni till mitt område? - Elliot 

Överlag menade Elliot att det bara är positivt med statushöjande åtgärder, men tillade att det kunde 

bli problematiskt med hyreshöjningar som leder till att människor behöver flytta, vilket är ett uttryck 

för revanchist city-diskursen, som betonar negativa effekter av gentrifiering (Hedin 2010:12). I 

materialet framkommer det att informanterna upplever det som mer allvarligt att inte göra någonting. 

Alex nämnde ett flertal gånger att bolaget måste agera när det kommer till områdesutveckling, inte 

bara stå passivt och titta på, eftersom det kan leda till att områden blir försummade. Liknande rädsla 

finns hos Elliot. 

Du måste göra varsamma renoveringar så att inte hyran höjs för mycket, alternativet är inte 

att inte göra något, då kommer områdena förfalla och vi får slum, då får vi social housing 

vare sig vi vill eller inte. […] När ett utsatt hushåll flyttar från ett miljonprogramsområde 

så flyttar ett ännu fattigare hushåll in. - Elliot 

Här framträder en rädsla för att om inte bolagen arbetar med statushöjande åtgärder så skulle det leda 

till att områden förvandlas till “Slumområden”. En form av motsats till gentrifiering, där områden 

fylls på med ekonomiskt svaga hushåll och ett område blir allt fattigare, vilket kallas filtrering (Hedin 

et al. 2012:3; Fell & Guziana 2016:16). Det här kan vara en av de mekanismer som upprätthåller 

rumslig segregation i samhället (Magnusson Turner 2008:19). Detta visar på en motstridighet som 

framkommer, inte bara i materialet utan också i samhället i stort. En rädsla för att försumma områden 

genom att inte agera bidrar till statushöjande åtgärder, dessa kan i sin tur leda till bortträngning av 

låginkomsttagare, vilket paradoxalt nog också är en segregerande mekanism (Hedin et al. 2012:3; 

Fell & Guziana 2016:16; Magnusson Turner:19). Anledningen till att informanterna överlag talar mer 

om filtrering som ett problem än gentrifiering kan vara för att “rikemanssegregation” inte anses vara 

ett problem på samma sätt. Även om gentrifiering i längden också leder till ökad polarisering och 

ökad andel socialt utsatta segregerade områden så är det ett steg längre bort i tankekedjan än filtrering, 

där konstruktionen av socialt utsatta områden sker som en direkt konsekvens av att inte agera, enligt 

några av informanterna. Enligt Franzén kan ideologi vara en bakomliggande faktor till huruvida 

segregation anses vara ett problem eller inte. Ur en marknadsliberal synvinkel, som främjar individens 

frihet, så ses segregation som ett naturligt resultat av människors betalningsförmåga och fria val 

(Franzén 2008:45). Människors val att flytta till ett område på grund av att statusen i området höjts 

(gentrifiering), kan lättare motiveras som “ett fritt val”, än när människor flyttar till ett område med 

låg status på grund av att de inte har råd att bo någon annanstans (filtrering) (Hedin et al. 2012:3).  
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Trots att informanterna (med undantag av Elliot) inte själva gjorde kopplingen mellan eventuella 

hyreshöjningar vid renoveringar och viljan att höja ett områdes status så går det ändå att identifiera 

mönster i hur samtalet kring områdesutveckling ser ut, där vissa värden talades om som 

eftersträvansvärda. Ett sådant ord är trygghet. 

Ja, därför så lägger ju vi mycket krut på det här med trygghet i områdena [...].  Sen om det 

är det som är orsaken men de sista två tre åren så har det blivit betydligt lugnare i de som 

tidigare varit utsedda som utsatta områden då så att säga. - Kim 

Det talades genomgående om trygghet i samtliga intervjuer i relation till utsatta områden, vilket 

konstruerar föreställningar om utsatta områden som problematiska och otrygga och är ett exempel på 

hur segregation betraktas som en “fara” för samhället (Franzén 2008:45). Farosynen, syns även i ett 

uttalande av Robin, som menade att de arbetar mycket med områdesutveckling för att skydda 

samhället i stort. 

När det brann bilar och stenkastning mot polisen och sådana saker som gör så att människor 

inte tycker att området är trevligt att bo i. En samhällsförstörande utveckling kan man väl 

säga. - Robin 

Detta uttalande exemplifierar återigen när segregation ses som ett problem inom 

bostadsmarknadsdiskursen där en förklaring kan vara att det blir svårare att argumentera för att 

individer själva väljer otryggheten. Självvald segregation hör ofta till överklassområden (Andersson, 

Bråmå och Hogdal 2009:65). När utvecklingen hotar samhället i stort blir segregationen ett problem 

för informanterna. Andra exempel på en marknadsliberal ingång till segregation går att hitta i 

materialet. 

Vissa människor vill bo i en väldigt nyproducerad lägenhet och man vill vara den första 

som bor där och man vill ha en väldigt hög standard, men man är också beredd att betala 

för det. - Alex 

I detta resonemang går det att identifiera en marknadsliberal syn på människors val, som används för 

att motivera standardhöjningar vid renovering. I uttalandet tas det inte hänsyn till att människor 

kanske inte har möjlighet att välja var de ska bo, då boendesegregationen anses bero på människans 

fria val (Franzén 2008:45). 

Föreställningar om hyresgästen 

I den pågående diskussionen om allmännyttans roll i samhället diskuteras det ofta om vem 

allmännyttan är till för (Grander 2017:349; Salonen 2015 B:305). I materialet identifieras olika sätt 

att tala om hyresgästen som kan användas för att ge djupare förståelse för vilka föreställningar om 

hyresgästerna det finns inom allmännyttan. 

Det som alla informanter nämnde när jag frågade på vilket sätt de fungerar som kommunens 

bostadspolitiska verktyg var att de räknar in bidrag som inkomst när individer söker lägenhet. Som 

Robin säger “Kan man betala hyran så spelar det inte så stor roll var hyran kommer ifrån”. Detta 
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speglar en demokratisk syn på allmännyttan snarare än en nyliberal syn, där åtgärder vidtas för att 

hjälpa ekonomiskt svaga hushåll (Franzén 2008:40f). I följande utsaga kommer jag visa på en 

problematik som kan uppkomma med detta synsätt. 

Vi lägger ju in, så att säga, bidrag och sådant som inkomst, vilket inte andra gör, vilket gör 

då att de har lättare att få bostad hos oss, och då tar vi också hand om invandrarna i de 

områdena då […] för vi tycker och kommuner tycker också då att det är viktigt, annars får 

vi ju inte lugn i områdena. – Kim 

Detta citat exemplifierar en föreställning hos Kim om vilka allmännyttan är till och verkar för. Inom 

denna utsaga finns ett demokratiskt förhållningssätt, där tanken om att offentligheten, staten och 

kommunen har ett ansvar att hjälpa de som har det sämre ställt. Det uppstår dock en problematik 

kring hur Kim drar en direkt koppling mellan “bidrag” och “invandrare”. Där en subjektsposition 

skapas (Winther Jørgensen & Phillips 2000:34), “den bidragsberoende invandraren”, som sedan knyts 

till ett specifikt område, som dessutom målas upp som ett “icke lugnt” område som kräver åtgärder 

för att fungera. Inom detta sätt att tala finns en demokratisk ideologi, men samtidigt sker en 

subjektspositionering som reproducerar ett “vi och dem”-tänk (Franzén 2008:40f). I ett uttalande av 

Alex framkommer en syn på allmännyttans hyresgäster där “vi och dem”-tänket inte finns på samma 

sätt, men som ändå innehåller en tanke om att allmännyttan förmedlar bostäder åt alla. 

De allra flesta av våra områden innehåller faktiskt lägenheter som har olika hyresnivåer 

och olika storlekar och har en salig blandning på människor när det gäller demografi och 

etnicitet och alla möjliga inkomstnivåer och alla möjliga aspekter då. – Alex 

Informanternas utsagor är alltså fulla av motstridiga ideologiska uttalanden, men som Norman 

Fairclough poängterar, sker det en ständig diskursiv kamp mellan ideologier över “diskursordningen” 

och om att vara överst i hegemonin (Fairclough 2010:76f). I följande uttalande av Mio framkommer 

en annan föreställning kring vilka allmännyttan är till för, relaterat till kommunens 

bostadsförsörjningsansvar och renoveringar med hyreshöjningar. 

Det finns ju inget juridiskt ansvar, däremot så tar vi det, vill man liksom vinkla det taskigt, 

då hittar man den där med allra minst pengar, som kanske inte har råd, samtidigt tar ju vi 

ett ansvar att det kanske bor 95 procent som kanske vill ha den där renoveringen, vi gör ju 

inte lyxrenoveringar. – Mio 

Detta exemplifierar den demokratiska paradoxen som Mouffe menar finns inbyggt i den moderna 

demokratin, där den marknadsliberala friheten kontrasterar mot den (social)demokratiska ideologin 

och innebär att i det dolda handlar det fortfarande om en motsättning mellan höger och vänster 

(Mouffe 2009:9). Enligt Mio kan allmännyttan inte anpassa sig efter de som har allra minst pengar 

för då skulle inget bli renoverat.  Utefter marknadens principer är det också logiskt att göra en 

renovering som påstådda 95 % vill ha, eftersom det är en stor efterfrågan på bostäder av den 

standarden. Det går också i demokratisk mening att hävda att om 95% vill någonting, så bör det följas, 

men om allmännyttan inte lyssnar på de sista fem procentens röster, vem gör det då?  
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Flera av informanterna berättade att de försöker erbjuda bostäder i deras ännu inte renoverade bestånd 

till de som måste flytta. Strategin att flytta människor till ännu inte renoverade delar av beståndet bör 

dock inte ses som en socialt hållbar lösning. Detta eftersom det borde innebära både en 

gentrifieringseffekt, där det nyrenoverade området genomgår en socioekonomisk förändring och en 

ekonomiskt starkare medelklass flyttar in, samt en bortträngnings- och filtreringseffekt, där de som 

inte har råd att bo kvar flyttar till delar av staden som inte är renoverat än och har vakanta lägenheter, 

vilket tenderar att vara i icke attraktiva delar av staden. Detta ökar polariseringen i samhället och 

förstärker bilden av att vissa områden är till för hushåll med hög inkomst, medan andra områden är 

till för hushåll med låg inkomst (Hedin et al. 2012:3; Fell & Guziana 2016:16). Det kan också vara 

en del i det som Grander beskriver som det selektiva utfallet i svensk bostadspolitik, där 

låginkomsttagare stängs ute från bostadsmarknaden, vilket kräver selektiva statliga subventioner från 

staten (Grander 2018:160). Dessutom visar en rapport av Boverket att om ett hushåll behöver flytta 

på grund av en renovering så ökar sannolikheten att de behöver flytta igen (Boverket 2014), vilket i 

sig tyder på att det inte är en hållbar lösning. Slutsatsen av detta är att samhällsansvar konstrueras i 

relation till efterfrågan på marknaden, där det är samhällsansvarigt att göra något som majoriteten 

efterfrågar, inte att vidta mindre lönsamma åtgärder för att hjälpa de ”sista fem procenten”, vilket är 

den historiska definitionen av allmännyttans uppgift att kunna erbjuda alla en bostad (Salonen 

2015A:13). 

Social housing 

Många av informanterna kom in på social housing när de talade kring hyresgäster i allmännyttan 

och allmännyttans roll på bostadsmarknaden.  

Det man kom fram till var att det var ett vägval att göra, att antingen så var det liksom att 

göra något som liknade det som resten av Europa har, med någon form av inkomstgränser 

och någon variant på social housing, för då hade liksom det regelverket funkat, eller att 

bestämma att vi behöver vara affärsmässiga. Då ville inget politiskt parti ha social housing. 

– Mio 

En eventuell lösning på hur ansvarsdilemmat kan hanteras gällande “de sista 5%” är social housing. 

Inget politiskt parti har velat ha social housing i Sverige och under samtliga intervjuer visade 

informanterna motvilja till att införa detta, då det upplevs som fel att ha specifika hus (med låg 

standard) utsedda för låginkomsttagare. Som Mio säger “sen är det någon sådan där magkänsla tycker 

jag, det känns ju inte bra att du pekar ut att i det där huset ska de som är fattiga bo”.  Informanternas 

motvilja tyder på att allmännyttans kultur och traditioner satt prägel på svensk bostadspolitik (Salonen 

2015A:14). Det visar sig att det finns ett system inom allmännyttan som kan ses som besläktat med 

social housing, nämligen att kommunen hyr lägenheter från det kommunala bolaget som de sedan hyr 

ut i andra hand till personer som inte har möjlighet att klara inkomstkraven för hyra. Detta kan hjälpa 

vid specifika fall för specifika individer men löser inte de strukturella svårigheter som en mer 

marknadsmässig bostadsmarknad verkar ha att erbjuda alla, oavsett inkomst, en bostad. 
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Diskussion 

Studiens syfte har varit att redogöra för och förstå hur aktörer inom kommunala bostadsbolag 

resonerar kring affärsmässighet och samhällsansvar när det kommer till bostadsrenoveringar. I denna 

del kommer jag först att redogöra för studiens huvudsakliga slutsatser i relation till frågeställningarna 

för att sedan avsluta med att diskutera och knyta ihop dessa slutsatser i en avslutande reflektion. 

Konflikter mellan samhällsansvar och krav på affärsmässighet 

I materialet har det identifierats ett försök inom bolagen att kombinera krav på affärsmässighet med 

samhällsansvar, där samtliga informanter upplever det som görbart, men att vid de fall det krävs 

prioritering så är affärsmässighet i första prioritet. Konflikten uppstår när bolagen på grund av 

avkastningskrav och vinstkrav inte kan hålla nere hyrorna vid renovering, vilket bidrar till att 

människor inte kan bo kvar. Samtliga informanter poängterade att de måste prioritera affärsmässighet 

för att finnas kvar som bolag. Det i sig ansågs vara att ta ett samhällsansvar, eftersom de måste finnas 

kvar på marknaden för att kunna fungera som kommunens bostadspolitiska verktyg. På det sättet 

konstrueras samhällsansvar i termer av vinst och affärsmässighet. Studien visar dock att det finns 

vissa sätt för kommunen att omprioritera kostnader och utgifter för att subventionera renoveringar.  

En annan konflikt som uppdagades i relation till hyreshöjningar vid renovering var att det visade sig 

ofta ligga utanför bostadsbolagens handlingsförmåga att agera samhällsansvarigt genom att gå 

utanför den affärsmässiga ramen eftersom bolagen då riskerar att bryta mot lagen. Kravet på 

affärsmässighet går dessutom att härleda till EU-nivå, där det lagstiftats om att offentlig verksamhet 

inte får snedvrida konkurrensen på marknaden. 

Slutligen har en konflikt gällande segregation identifierats. De flesta bolag arbetar mot segregation 

eftersom det finns en tanke om att det både är samhällsnyttigt och affärsmässigt. De arbeten som görs 

för att motverka segregation kopplades oftast inte ihop med att försöka hålla nere hyran vid 

renovering. Segregation kopplas istället ihop med låginkomstområden och lågstatusområden. 

Segregationsarbetet genomförs externt, i så kallade stadsdelsutvecklingsprojekt. Dessa handlar om 

att minska arbetslösheten i ett område, eller att höja statusen i ett område för att få en mer “blandad” 

stadsdel och ökad upplevd trygghet. Det talades inte om risker kring att statushöjande åtgärder kan 

bidra till gentrifieringseffekter som i sin tur leder till ökad segregation. De statushöjande åtgärderna 

beskrevs istället som något positivt. Resultatet visar också på en rädsla bland bolagen att inte agera i 

tid när det kommer till stadsdelsutveckling eftersom det ansågs kunna leda till att bostadsområden 

sjunker i status, vilket också är en segregerande faktor. Konflikten hamnar i att gentrifieringseffekter 

i sig är affärsmässigt, eftersom stadsdelens värde och fastighetsvärden höjs, samtidigt som det bidrar 

till ökad segregation, vilket inte kan ses som samhällsnyttigt. 
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Konsekvenser av renoveringar 

De flesta konsekvenser gällande renoveringar av befintligt bestånd ansågs vara positiva. Till exempel 

att statusen höjs i områdena, tryggheten ökar, kunderna blir mer nöjda, fastighetsvärdena går upp och 

staden blir mer blandad. På det sättet konstrueras det som samhällsansvarigt att göra renoveringar 

med standardhöjningar. I de flesta fall nämns inte hyreshöjningar som ett problem för hyresgästers 

möjlighet att bo kvar, vilket skapar ett osynliggörande av dessa individer. I det fall då det nämndes 

som ett eventuellt problem presenterades dock försök till lösningar. Åtgärderna som presenterades 

var alltid inom en affärsmässig ram. I vissa fall presenterades det förslag på hur hyresnivåerna kunde 

hållas nere genom att standardhöjande åtgärder begränsas eller att hushåll som inte klarar 

hyreshöjningen erbjuds bostäder i ännu icke renoverade delar av beståndet. Möjligheten till åtgärder 

som dessa tyder på att det finns ett tolkningsutrymme i lagen om allmännyttiga bostadsbolag, men 

vinstkrav på bolaget omöjliggör dock för att dessa åtgärder görs i stor skala. 

Vem allmännyttan är till för 

Studien visar att det finns en vilja bland alla informanter att erbjuda ett varierat utbud av lägenheter 

och många av informanterna hade en föreställning om att allmännyttan är till för alla. Samtliga 

hänvisade till att de räknar bidrag som inkomst vilket resulterar i att många med låg 

betalningsförmåga hyr lägenheter hos dem. Det framkom också att informanterna ansåg att 

allmännyttan inte kunde anpassa sin verksamhet och sina hyresnivåer efter de som har lägst 

betalningsförmåga eftersom det inte går i linje med affärsmässighet. Studien visar alltså en konflikt, 

där en vilja att erbjuda bostäder åt alla ställs emot kravet på vinst och affärsmässighet som försvårar 

att sätta anpassade hyror. Studien indikerar också att det finns en motvilja till ‘social housing’ och 

informanterna var tydliga med att allmännyttan inte ses som ett selektivt medel för bostadsförsörjning 

åt inkomstsvaga hushåll, utan de identifierar sig som en del i att utveckla staden de verkar inom. 

Avslutande reflektion 

I Irene Molinas avhandling från 1997 diskuteras den socialdemokratiska ideologin som förutsatte den 

sociala bostadspolitik som fördes i efterkrigstiden i relation till den etniska boendesegregationen i 

Sverige. Molina redogör för hur utvecklingen av miljonprogrammet, tillsammans med allmännyttans 

icke-vinstdrivande orientering och ideologiska idé om att förmedla bostäder åt alla möjliggjorde en 

effektiv bostadsförsörjning, samtidigt som statens inblandning i bostadspolitiken var en bidragande 

faktor till den rumsliga segregationen som än idag präglar Sverige (Molina 1997:83f). I den här 

studien har jag identifierat en diskurs bland aktörer inom allmännyttan som tyder på ett ideologiskt 

skifte på bostadsmarknaden. Informanterna talar om den fria marknaden, valfrihet och framför allt 

affärsmässighet som självklara och eftersträvansvärda värden, vilket hör ihop med en marknadsliberal 

ideologi (Esping Andersen 1990:28). Detta tyder på att nyliberala idéer influerat bostadsmarknaden 
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så till den grad att det även förändrar diskursen inom allmännyttan, som historiskt sett präglats av en 

socialdemokratisk ideologi (Glynn 2009:54; Clark & Johnson 2009:179ff).  

Resultatet från studien visar att den nyliberala grund som går att härleda till EU-nivå och som 

förändrat den svenska bostadsmarknadens struktur, systematiskt har försvårat kommunens och i 

förlängningen allmännyttans möjlighet att erbjuda prisvärda bostäder. Detta eftersom vinstkrav 

institutionaliserats samtidigt som kommunala medel för subventionering förbjudits, vilket gör att 

allmännyttan saknar verktyg för att kunna subventionera hyreshöjningar vid bostadsrenovering. Detta 

kan skapa en bortträngningseffekt av låginkomsttagare och i längden ökad segregation (Hedin 

2010:12). Om en demokratisk ideologi med en tilltro till statlig reglering i efterkrigstiden 

möjliggjorde en effektiv bostadsförsörjning, men också utformade boendesegregationens struktur, 

som Molina visar i sin avhandling (Molina 1997:83f), så vill jag argumentera för att den nyliberala 

förskjutningen och kommodifieringen av bostadsmarknaden försvårar för kommunens 

bostadsförsörjningsansvar och upprätthåller den rumsliga segregationen i staden idag. Detta eftersom 

segregation inte ses som ett problem som kräver åtgärder inom den marknadsliberala ideologin, utan 

istället ses som ett naturligt utfall av betalningsförmåga och individens fria val (Franzén 2008:45). 

Nyliberalismen kan därför ses som en mekanism som upprätthåller en polarisering i samhället, där 

hushåll med mindre goda ekonomiska och sociala förutsättningar samlas i de mindre attraktiva 

delarna och tvärt om (Magnusson Turner 2008:19). 

Diskursernas kamp 

Samtidigt som en nyliberal diskurs har identifierats i informanternas sätt att tala så visar resultatet 

även på att det finns en vilja att agera samhällsnyttigt hos informanterna som går att härleda till en 

demokratisk diskurs, baserat på en universell idé om att allmännyttan ska kunna erbjuda bostäder åt 

alla, oavsett inkomstnivå (Westin 2011: 54). Enligt Fairclough är en diskurs aldrig entydig utan det 

sker ständigt en diskursiv kamp mellan olika ideologier om att vara överst i hegemonin (Fairclough 

2010:76f). I detta fall verkar det ske en diskursiv kamp mellan en demokratisk diskurs och en 

nyliberal diskurs, som har resulterat i att allmännyttan försöker kombinera affärsmässighet med 

samhällsansvar, vilket syns tydligt i informanternas sätt att resonera. Det går dock att argumentera 

för att denna kombination är paradoxal, eftersom resultatet också visar att affärsmässigheten och 

vinstkraven försvårar för bolagen att hålla nere hyrorna vid renovering, vilket är en 

gentrifieringsmekanism (Despotovic & Thörn 2015:247), något som inte borde gå i linje med att 

agera samhällsnyttigt. Enligt Mouffe är den moderna demokratin paradoxal i sin natur, där det sker 

ett ständigt försök att kombinera högerpolitik och vänsterpolitik (Mouffe 2009:9). Denna paradoxala 

struktur syns i resultatet, där krav på affärsmässighet som baseras på en högerpolitisk tanke om att 

offentlig verksamhet inte får snedvrida konkurrensen på marknaden försöker kombineras med 

en vänsterpolitisk tanke om att offentlig kommunal inblandning på bostadsmarknaden ska underlätta 

för låginkomsttagare (Westin 2011:54f). Denna kombination försvåras ytterligare av att systemet 

begränsas av EU:s lagstadgande emot offentlig subventionering genom generella medel. 
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Nyliberalismen har institutionaliserats som norm i EU:s system, vilket gett konsekvenser för aktörer 

inom allmännyttan (Glynn 2009:54). Systemet förutsätter ett affärsmässigt vinstdrivet agerande, 

vilket förvandlar bostaden till en investeringsmöjlighet för att generera kapital (Baeten et al. 

2017:647f). Detta slår hårdast mot låginkomsttagare som inte har råd att betala för den vinst som 

bolaget behöver göra (Westin 2011:63f). Som resultatet visar, prioriteras låginkomsttagare bort inom 

allmännyttan för att större delen av hyresgästerna ska få en högre standard och ökade 

fastighetsvärden. Detta exemplifierar hur hela staden i en nyliberal välfärdsregim förvandlas till en 

vara och människors boende används som verktyg för att generera kapital (Despotovic & Thörn 

2015:236). Dekommodifierande verktyg i form av statlig subventionering som en socialdemokratisk 

ideologi möjliggör värdesätts inte i det nyliberala systemet, där bostaden ses som en handelsvara 

(Bengtsson:2003:55), vilket ger effekten att sociala klasser upprätthålls strukturalistiskt genom 

rumslig segregation (Magnusson Turner 2008:19). Varufieringen av staden som sker går att relatera 

till emancipatory city-diskursen, där ökade fastighetsvärden är en positiv effekt av att stadsdelars 

”status” höjs, vilket motiverar gentrifiering (Hedin 2010:12). Det går att ifrågasätta allmännyttans 

existens på en bostadsmarknad som inte möjliggör offentlig inblandning och statlig subventionering. 

Handlingsutrymme 

Resultatet visar att det finns ett stort tolkningsutrymme i lagen och att kravet på affärsmässighet inte 

alltid behöver innebära vinstmaximering, vilket stämmer överens med Kjellströms resonemang kring 

EU:s lagstiftning (Kjellström 2015:94). Detta möjliggör för allmännyttiga bostadsbolag att agera 

något mer samhällsnyttigt i de fallen då det uppstår målkonflikter mellan dessa krav. Exempelvis 

genom att erbjuda vissa områden en lägre nivå på renovering som kostar mindre.  Det här kan bli 

problematiskt eftersom kommunen enligt EU:s lagstiftning inte får agera hyresnormeranade då det 

snedvrider konkurrensen. Frågan är om konkurrensen verkligen skulle snedvridas då resultatet visar 

på en uppfattning bland allmännyttan att privata bolag generellt inte arbetar för att erbjuda bostäder 

åt låginkomsttagare. Det går därför att diskutera om det finns några allmännyttan kan konkurrera med 

gällande den här sociala gruppen. Kjellström poängterar att konflikten mellan samhällsansvar och 

affärsmässighet inte får avfärdas som en juridisk fråga, utan måste tas tillbaka till politiken och dess 

bostadsförsörjningsansvar (Kjellström 2015:105). Jag argumenterar därför för att kommunen har 

möjlighet att arbeta aktivt för att prioritera samhällsansvar och bostadsförsörjningsansvar inom de 

ramar som tolkningsutrymmet möjliggör. Dessa försök att kombinera affärsmässighet med 

samhällsansvar kan ha viss positiv effekt för enskilda individer och till viss del fungera som en 

dekommodifierande kraft, men det löser inte grundkonflikten mellan affärsmässighet och 

samhällsansvar utifrån en demokratisk ideologi, där samhällsansvar ses som försörjning av bostäder 

åt alla (Westin 2011:48). Det kan vi se genom att lagstiftningen förhindrar att dekommodifierande 

åtgärder görs storskaligt för att motverka bortträningseffekter och segregering.  
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Konstruktionen av samhällsansvar 

Jag har genom diskursanalytiska verktyg identifierat ett sätt att tala kring samhällsansvar som 

överensstämmer med en nyliberal diskurs, där människors fria vilja, marknadens kraft och ständig 

värdeökning är eftersträvansvärda, vilket tyder på att Sveriges välfärdsstat är i förändring mot en mer 

marknadsliberal regim enligt Esping Andersens definition (Esping Andersen 1990:28). I 

informanternas tal konstrueras samhällsansvar i termer av vinstkrav, ökade fastighetsvärden och 

affärsmässighet. I en nyliberal diskurs verkar samhällsansvar vara det samma som affärsmässighet 

och vinst, detta eftersom det anses vara samhällsansvarigt att vara kvar på marknaden och erbjuda 

större delen av befolkningen en bra standard på bostäder.  En huvudsaklig slutsats är att det skett en 

diskursiv förändring av begreppet samhällsansvar inom allmännyttan. Från en socialdemokratisk 

ideologi där samhällsansvar är en del av den universella välfärdsstatens idé om att erbjuda en bostad 

åt alla, till en marknadsliberal idé, där samhällsansvar konstrueras i termer av vinst och 

affärsmässighet, vilket också Grander poängterar (Grander 2017:349). Inom denna diskurs prioriteras 

majoritetens efterfrågan på en högre standard vid renovering före en idé om att alla ska kunna ha råd 

med en bostad. Trots att resultatet inte visar att renovräkningar är något som används som en aktiv 

strategi inom allmännyttan, så blir det en konsekvens av samhällsansvarets diskursiva förändring, 

som inte längre innefattar en socialdemokratisk ideologi (Westin 2011:48). Så länge som 

nyliberalismen producerar makt över den bostadspolitiska diskursen och begreppet samhällsansvar 

så tror jag det kommer vara väldigt svårt för allmännyttan att erbjuda “en bostad åt alla”.  

En kritisk diskursanalys ska ses som ett verktyg för att identifiera och synliggöra maktordningar i 

samhället (Winther Jørgensen & Phillips 2000:69f). Utifrån resultatet i denna studie ifrågasätter jag 

därför om det ens är eftersträvansvärt att försöka kombinera affärsmässighet med den nyliberala 

ideologins konstruktion av samhällsansvar. Det skulle enligt mig vara det samma som att acceptera 

renovräkning som ett naturligt fenomen i likhet med nyliberalismens syn på segregation som ett 

”icke-problem” (Franzén 2008:45). Som Westin poängterar, så är försök att kombinera 

affärsmässighet och samhällsansvar det samma som att acceptera nyliberalismen som norm (Westin 

2011:64). 

Vidare forskning 

Kompletterande forskning till denna studie skulle kunna vara att undersöka styrelsemedlemmars 

politiska roll för att öka förståelsen kring vilken roll politiken spelar i besluten kring hur 

renoveringarna ska utföras och hur krav på affärsmässighet tolkas i relation till hyreshöjningar. Det 

krävs även forskning utifrån de drabbades perspektiv. Vart tar de människor som behöver flytta 

vägen? En annan aspekt som studien berörde, men som inte gavs utrymme att diskutera vidare var 

hur allmännyttiga bolag ser på “social housing”, att undersöka detta skulle därför även kunna vara ett 

förslag för vidare forskning. Eftersom en av studiens avgränsningar var att fokusera på bolag som 

verkar i större städer så är förslag på vidare forskning också att göra en mer omfattande analys av 

bolag som verkar i mindre städer och orter. 
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