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SAMMANFATTNING 

Denna uppsats behandlar ämnet “social housing” och det motstånd som finns mot denna form av 

social bostadsförsörjning i Sverige. Den svenska bostadssektorns sociala modell, så kallade sociala 

hyreskontrakt utvärderas i ett komparativt perspektiv med Nederländerna och England, två länder som 

har ”social housing”. Perspektiv kring allmännyttans nya och traditionella roll som bostadsförsörjare i 

Sverige tas också upp. Ett stigberoende inom välfärdsregimerna som är extra markant för 

bostadssektorn kan förklara varför “social housing” inte anses positivt i Sverige och man är vidare 

rädd för att bygga nya segregerade eller stigmatiserande bostäder. Slutsatsen blir att den svenska 

modellen med sociala hyreskontrakt är relativt sett bättre än “social housing” i Nederländerna och 

England, då man kan sprida kontrakten i ett helt bostadsbestånd. Därigenom förbättras 

förutsättningarna för att förhindra stigmatisering och segregation. Dock framgår det att i och med ny 

lagstiftning i Sverige så har allmännyttans roll förändrats, samtidigt som bostadsbeståndet har blivit 

mer segregerat. Man har också inom allmännyttan i vissa fall skärpt sina hyreskrav, vilket ökat 

behovet av sociala hyreskontrakt. Många allmännyttiga bostadsbolag har också anpassat sitt sociala 

arbete efter “nya allbolagen” som kom år 2011 och som innebär att allmännyttan måste verka 

affärsmässigt.  

 

Nyckelord: social housing, sociala hyreskontrakt, social bostadsförsörjning, stigberoende, segregation.  
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INLEDNING 

Allmännyttan har under lång tid varit den universella lösningen för en generell bostadsförsörjning åt 

Sveriges befolkning. Man har under större delen av 1900-talet, och en bit in 2000-talet försökt 

tillgodose behovet av bostäder åt olika grupper genom allmännyttiga bostadsbolags inkluderande 

policys. Det är kommunerna som har ett bostadsförsörjningsansvar (SFS 2000:1383), vilket ofta 

realiseras genom de allmännyttiga bostadsbolagen. Ett allmännyttigt bostadsbolag är ett kommunalt 

företag, eller en stiftelse, med intern styrning men som officiellt styrs av kommunerna själva. 

Allmännyttans bostadsförsörjning har inneburit att dessa kommunala bolag har tillhandahållit bostäder 

åt både resurssvaga och mer resursstarka grupper (Grander, 2015a). Sedan Folkhemsbygget och 

miljonprogrammets tillkomst under början och mitten av 1900-talet har stora förändringar skett i 

Sverige, inte minst inom bostadspolitiken (Salonen, 2015a). Tanken om en god bostad åt alla tycks 

inte vara lika självklar idag.  

 

En stor befolkningsökning och urbanisering har skett i Sverige de senaste åren (SCB, 2018), och 

behovet av bostäder är idag en viktig angelägenhet i många kommuner. Idag råder även en 

bostadsbrist i många kommuner. I regel byggs det väldigt få hyreslägenheter, och särskilt i den lägre 

priskategorin (Grander, 2018). Lagstiftning från EU angående konkurrensvillkor har lett till att Sverige 

har fått ändra på sin bostadsmodell, enligt den så kallade “nya allbolagen” (Bengtsson, 2015) och de 

kommunala bostadsbolagen skall nu drivas “affärsmässigt” enligt lag (Bengtsson, 2015). Detta innebär 

ett krav på avkastning inom bolagens verksamheter. Allmännyttan får heller inte längre några 

subventioner från staten som inte andra bostadsbolag också kan få. För utsatta grupper som tidigare 

har kunnat förlita sig på bostadsbidrag, försörjningsstöd (tidigare kallat socialbidrag) och andra bidrag 

har situationen förändrats, detta då många allmännyttiga bolag/kommunala bostadsbolag numera är 

mer restriktiva då det gäller vilka som skall få ett förstahandskontrakt (Grander, 2017).  

 

Det sociala ansvaret har förskjutits till en parallell verksamhet som ofta kallas den sekundära 

bostadsmarknaden. Denna marknad består i princip av subventionerade hyresrätter där socialtjänsten 

står som kontraktsinnehavare och där man i sin tur hyr ut bostäder till behövande. Här hamnar 

samtliga grupper som inte har möjlighet att få ett hyreskontrakt, även de som kanske tidigare kunnat få 

ett förstahandskontrakt inom allmännyttan, men som av olika anledningar idag inte längre har den 

möjligheten. Ofta hyrs lägenheter av allmännyttan, men det förekommer även att man hyr in sig hos 

privata aktörer. Tanken är att de boende skall kunna ta över förstahandskontraktet efter en viss period, 

men det är mycket sällan som detta sker i realiteten (Boverket, 2015; Grander, 2017). Socialtjänsten är 

idag en viktig och stor aktör på bostadsmarknaden då det gäller sociala hyreskontrakt, och detta är en 

situation som nämns som problematisk då det inte är socialtjänsten primära uppgift och 

kompetensområde (Boverket, 2015; SKL 2015). 
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Sverige är idag ett av få europeiska länder som inte har en så kallad ren “social housing”1. Med “social 

housing” menas att man bedriver en selektiv bostadsförsörjning åt vissa grupper i samhället, och 

främst till de resurssvaga. Denna sociala bostadsförsörjningsmodell är tabu inom svensk politik sedan 

lång tid (Salonen, 2015a). Många vill istället se att den universella bostadsmodellen med “en god 

bostad åt alla” skall få fortsätta vara parollen för Sverige, detta trots att den reella bilden ser 

annorlunda ut idag. 

 

England har till skillnad från Sverige länge haft ren “social housing”, detta sedan behovet av 

upprustning och bostadsförsörjning under efterkrigstiden. En stor del av befolkningen fick med detta 

tillgång till ett subventionerat boende med hög standard. Andelen sociala bostäder har dock minskat 

radikalt, delvis till följd av utförsäljning och rivningar, eller så kallade regenerationsprojekt 

(Whitehead, 2014). Kritiker menar att inget motsvarande bostadsbyggande för utsatta grupper har skett 

i något så när samma utsträckning. Man talar vidare om en koncentrering av fattiga och utsatta i det 

kvarvarande sociala bostadsbeståndet, en så kallad “residualisering”2 (Farrall, Hay, Jennings & Gray, 

2016, s. 1241). Detta har också ofta bidragit till olika former av socialt stigma.  

 

Även Nederländerna fick ett stort bostads- och upprustningsbehov efter andra världskriget och 

subventionerade boenden blev tillgängliga för en bred massa (Elsinga & Lind, 2013). I Nederländerna 

har denna form av boende traditionellt sett inte förknippats med något socialt stigma (Elsinga & 

Wassenberg, 2014), och boendeformen blev en naturlig del i den holländska bostadsmodellen. Man 

mötte dock i början av 2000-talet samma problem som i Sverige, en anmälan gjordes mot så kallade 

“housing associations”, som var de instanser som tillhandahöll “social housing” (Elsinga & Lind, 

2013). Detta då man menade att företagen bröt mot EU:s regler om konkurrens då man mottog 

subventioner i olika former från staten för sin verksamhet, samtidigt som man agerade på en marknad 

som även innefattade privata aktörer. Nederländerna gjorde dock ett val som skiljde sig markant från 

Sveriges.  

 

Syfte och frågeställning 

Denna uppsats syftar till att undersöka varför Sveriges sociala bostadsförsörjning ser annorlunda ut än 

många andra europeiska länders bostadsmodeller, där “social housing” ses som en självklarhet. En rätt 

till bostad har länge varit ett ledord i Sverige och de allmännyttiga/kommunala bostadsbolagen har 

                                                           
1 ”Social housing” är ett begrepp som används i litteratur från många olika länder. Det finns ingen bestämd 

definition av begreppet, men det handlar om en definierad boendeform för resurssvaga grupper. Ofta är dessa 

bostäder samlade i en fastighet eller ett bostadsområde. Fortsättningsvis benämns detta ”social housing”. 
2 ”Residualisering” är en översättning av det engelska ordet ”residualization”. Begreppet betyder att det sker en 

filtrering av en grupp, där endast de mest resurssvaga i slutändan finns kvar. I fortsättningen benämns detta 

residualisering. 
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historiskt haft ett socialt ansvar, i och med den universella bostadsförsörjningen. Traditionellt sett har 

detta inneburit att större delar av alla grupper i samhället har kunnat ta del av förmånen att bo inom 

allmännyttan. Syftet med denna uppsats är att genom intervju, analys och empiriska studier klargöra 

hur den svenska modellen fungerar idag, och vad som döljer sig bakom tabut om ren “social housing” 

i Sverige. 

 

Arbetet syftar vidare till att ta reda på vilka alternativ som finns, och om systemet med sociala 

hyreskontrakt kan fungera bättre än “social housing”, och skapa bättre förutsättningar för utsatta 

grupper i samhället. Även allmännyttans nya roll på marknaden är en del av det förändrade läget för 

social bostadsförsörjning idag, vilket behandlas i uppsatsen. Bostadsbristen kan också kopplas till en 

ökande befolkning, delvis pga. en ökad invandring. En ledande frågeställning i arbetet handlar om hur 

de olika bostadssociala modellerna kan påverka segregation och eventuell stigmatisering, samt andra 

aspekter som kan ses som negativa inom social bostadsförsörjning, och hur sådana problem relaterar 

till den svenska modellen med så kallade sociala hyreskontrakt. Uppsatsens frågeställningar lyder 

därmed: 

 

• Varför har Sverige valt modellen med sociala hyreskontrakt, och inte det vanligare “social 

housing”?  

• Vilket av dessa system är bäst för att lösa både den sociala bostadsförsörjning och minska 

segregationen? 

 

Avgränsningar 

Det finns flera aspekter av den svenska bostadssektorn som inom ramen för denna uppsats inte har 

belysts. Exempel på detta är investeringsstödet, som handlar om en specifik form av subvention för 

bostadsbyggande, vilket är en fråga där det råder stor politisk oenighet bland riksdagspartierna 

(Grossman, 2018; Nordlander, 2017). Det tas heller inte upp någonting om ränteavdragen som finns 

att tillgå för privatpersoners bolån (Boverket, 2012). Detta kan vara aktuellt inom 

bostadsförsörjningsfrågan, men är mindre aktuellt ifråga om social bostadsförsörjning och 

allmännyttan i stort. En aspekt som ej heller har behandlats är frågan om eventuella uppluckringar av 

plan - och bygglagen (SFS 2010:900), och då främst förenklade byggregler, då vissa politiker menar 

att strikta byggregler hämmar bostadsbyggandet (Grossman, 2018; Nordlander, 2017). 

 

Det finns idag många olika policys och modeller för “social housing” i olika länder i Europa (Scanlon, 

Whitehead, & Fernández Arrigoitia, 2014). Inom ramen för denna uppgift har dock endast två länder 

undersökts och jämförts med Sverige. De två länderna har unika modeller för social 

bostadsförsörjning, och dessa skiljer sig vidare från Sveriges sociala hyreskontrakt. England har ett 
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minskande bestånd av social housing, medan Nederländerna har en bred social sektor. Fokus i den här 

uppsatsen ligger på England, och inte hela Storbritannien, då respektive länder inom Storbritannien 

har utvecklats på olika sätt ifråga om bostadssociala insatser och “social housing” (Scanlon, 

Whitehead, & Fernández Arrigoitia, 2014).  

 

Den klassiska universella bostadsförsörjningsmodell som har gällt i Sverige under 1900-talet har av 

vissa kallats för “affordable housing” (Lind, 2014, s 91). Vi har valt att inte benämna allmännyttan i 

Sverige som “affordable housing”, då definitionen inte riktigt överensstämmer med andra system i 

andra länder, exempelvis England.  

 

Vidare uppmärksammar Grander (2015a) i antologin “Nyttan med allmännyttan”, att den sociala 

profilen hos allmännyttiga bolag är mycket olika i olika kommuner i Sverige. Den statistik vi har valt 

att använda är av sådan art som behandlar hela Sverige. Vidare har en intervju genomförts med det 

allmännyttiga bostadsbolaget Örebrobostäder (ÖBO), som är ett relativt stort allmännyttigt bolag som 

också har byggt fler nya bostäder än många andra bolag runt om i landet på senare år (Grander, 

2015a). De uppgifter som framkommer vid denna intervju kan därigenom inte i alla hänseenden anses 

vara representativa för hela landet.  

 

Vidare kan nämnas att vi inte har intervjuat fler än en aktör inom bostadssektorn. Andra aktörer som 

skulle kunna ge intressanta perspektiv på frågan om bostadsförsörjning är Fastighetsägarna, 

Hyresgästföreningen eller ett specifikt privat bostadsbolag.  

 

Disposition 

Denna uppsats börjar med en teoretisk utblick kring välfärdstypologier, och de välfärdsregimer som 

karaktäriserar bostadssektorn idag. Även styrsystemsförändringar inom allmännyttan tas upp i denna 

del. Därefter följer ett kapitel som behandlar de metoder som använts för analys och diskussion kring 

ämnet och uppsatsens resultat. Det efterföljande kapitlet innehåller de resultat som har samlats in 

genom empiriska litteraturstudier, på ämnet “social housing” i Nederländerna och England, samt 

sociala hyreskontrakt och allmännyttan i Sverige. Vidare redogörs under rubriken ”Exemplet 

Örebrobostäder (ÖBO)” för en intervju med en representant för det allmännyttiga bostadsbolaget 

ÖBO. Under rubriken ”Analys” följer en komparativ analys av de tre ländernas bostadsförsörjning 

utefter en modell av Hoekstra (2003), med fokus på den information som samlats in om de olika 

länderna på nation/system-nivå. Därefter redogörs för de slutsatser som kan dras efter en komparativ 

analys av länderna, intervju med ÖBO, samt litteraturstudier. Slutligen följer en diskussion kring 

“social housing”, sociala hyreskontrakt och allmännyttans roll inom den sociala 

bostadsförsörjningen.    
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TEORIER OM VÄLFÄRDS- OCH STYRSYSTEM 

För denna uppsats mål om att undersöka olika typer av social bostadsförsörjning, i ett jämförande 

perspektiv, och i ett föränderligt politiskt landskap, har vi valt att utgå ifrån två vetenskapliga teorier. 

Teorierna som sammanfattas nedan är relevanta både ur ett välfärdspolitiskt perspektiv, och hur dessa 

välfärdssystem skiljer sig åt mellan länder, samt inom ländernas utveckling till olika former av sociala 

bostadslösningar genom historiens gång. Välfärdstypologierna, och särskilt anpassningen av dessa till 

bostadssektorn gör det möjligt att jämföra de tre länder som behandlas utifrån några kriterier om varje 

välfärdsregim. Teorin om New Public Management (NPM) är intressant då även den kan appliceras på 

bostadssektorn. Det är också en styrningsmetod som kommit att prägla flera länder i Europa allt mera 

på senare år, däribland Sverige, Nederländerna och England.  

 

Gøsta Esping-Andersens välfärdstypologier 

Ifråga om bostadsmarknaden utmärker sig Sverige ofta som ett tydligt exempel på en viss 

bostadssocial välfärdsmodell. Det kan därför vara av intresse att försöka definiera Sveriges 

välfärdsmodell i ett jämförande perspektiv med England och Nederländerna. För att få en bild av detta 

kan man använda sig av Esping-Andersens (1989) typologi över olika välfärdsregimer (Esping-

Andersen, 1989)3. Esping-Andersen (1989) har undersökt en rad länders välfärdssystem och enligt 

hans typologi kan man se tre faktorer som genom ett stigberoende kan påverka hur välfärden i ett land 

konstrueras, långt efter att de avgörande besluten fattats. Det poängteras även i Hoekstra (2003) att då 

det kommer till välfärdsmodeller inom bostadssektorn så är stigberoendet en extra viktig fråga. 

Bostäder är ett exempel på ett system som endast kan omvandlas långsamt om det inte sker en direkt 

kris, enligt Bengtsson (2017, s. 59). Esping-Andersens (1989) faktorer för stigberoende kan 

sammanfattas: hur arbetarklassen har mobiliserat sig för att skapa en välfärd i ett aktuellt land, hur de 

politiska koalitionerna har sett ut under välfärdens uppkomst, och hur populär välfärdsmodellen har 

varit och om den har kunnat fortsätta med allmänhetens gillande. Då Esping-Andersens (1989) teori 

lanserades så uppmärksammade han tre generella så kallade välfärdsregimer; den socialdemokratiska, 

liberala och korporativistiska/konservativa. Den liberala välfärdsregimen karaktäriseras av en väldigt 

liten del universell välfärdsförsörjning, och en dualistisk modell som främst förser de allra mest 

resurssvaga, medan marknaden dominerar för övriga medborgare. Den korporativistiska/konservativa 

välfärdsregimen benämner stater som fortfarande har en välfärdsförsörjning som bygger starkt på 

kärnfamiljen, social status och yrkesroll och uppehållandet av dessa strukturer i samhället. Den 

socialdemokratiska välfärdsregimen beskriver de länder där välfärden har fördelats även till 

medelklassen, och inte endast till de allra mest resurssvaga. Standarden på tjänsterna är så pass hög att 

även medelklassen accepterar systemet, och den universella/icke-marknadsstyrda modellen. Denna 

                                                           
3 Gøsta Esping-Andersens artikel om välfärdstypologier från 1989 finns även med i ett kapitel i hans bok ”The 

three worlds of welfare capitalism” (1990). Cambridge: Polity.  
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modell skapar en hög grad av individualism där individen varken är beroende av marknaden eller 

familjen för sin välfärd (Esping-Andersen, 1989).  

 

En definition kom att handla om hur pass dekommodifierat ett samhälle är ifråga om välfärd, dvs. hur 

pass oberoende av arbete och inkomst individer i ett samhälle är, för att kunna få tillgång till välfärden 

(Esping-Andersen, 1989). När det gäller bostäder finns det i stort sett inget exempel på en helt 

universell välfärd i den meningen att alla får tillgång till bostad genom staten, så som exempelvis är 

fallet då det gäller vissa typer av bidrag. Däremot kan exempelvis bostadsbidrag vara en 

dekommodifierande faktor, som gör att fler blir fria från den ekonomiska bördan genom välfärden. 

Detta är då en så kallad subvention riktad till subjektet, alltså brukare av välfärdstjänster, att jämföra 

subventioner till objektet, som snarare skulle innebära bidrag till exempelvis bostadsbyggande 

(Hoekstra, 2003, s. 60). 

 

Ett annat begrepp i Esping-Andersens (1989) välfärdstypologier är social och ekonomisk stratifiering. 

Stratifiering handlar i denna kontext om resursfördelning, och vem som får tillgång till resurserna 

genom välfärden. Det handlar då om social status, exempelvis i form av börd eller yrkesroll, men även 

om olika inkomster. I Hoekstra (2003), där författaren omstrukturerar Esping-Andersens (1989) 

välfärdsstatsregimer till att passa in på bostadssektorn, så benämns stratifieringen som den process 

eller det system som styr vem som får tillgång till välfärdstjänster, i det här fallet bostäder. Fokus i 

Hoekstras (2003) vetenskapliga artikel ligger på Nederländerna under 1980- och 1990-talet, men med 

hjälp av den modell som finns i hans artikel så kan man placera både Sverige och England i den 

bostadssociala kontexten. En ytterligare viktig punkt för att kunna avgöra vilken välfärdsregim ett land 

har är vem som förser befolkningen med välfärdsresurserna. Är det staten, marknaden eller 

familjen/oberoende organisationer (Esping-Andersen, 1989)? 

 

Centralt ifråga om att klassificera en välfärdsregim kan också vara att ställa sig frågan om 

bostadsförsörjningen är universell eller selektiv (Grander, 2017). Denna dikotomi har även definierats 

som integrerad eller dualistisk (Kemeny 1995 se Bengtsson 2015, s. 27-28). En integrerad eller 

universell bostadssektor innebär att man har en bostadsförsörjning som täcker i princip hela 

befolkningen, och där kostnaderna för bostäder hålls nere. Sverige har här varit ett tydligt exempel på 

en sådan välfärdsstat där allmännyttans sociala profil och exempelvis bruksvärdessystemet har varit 

sådana faktorer som gjort bostadsförsörjningen näst intill universell. Den andra bostadssociala 

välfärdstypen, den dualistiska eller selektiva modellen, innebär att det finns två sektorer på 

bostadsmarknaden. Den ena är marknadsstyrd då det kommer till fördelning och hyressättning, och 

riktar sig mot dem som har råd med detta. Utöver det finns även en anpassad sektor där de allra 

resurssvagaste får tillgång till särskilt hänvisade bostäder inom en sekundär/social marknad. Både i 

Sverige, Nederländerna och England har politiken, och därmed bostadssektorn förändrats mycket 
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sedan Esping-Andersens (1989) typologier definierades. För analysen används en indelning av olika 

välfärdsregimer enligt Esping-Andersens (1989) välfärdstypologier, dock modifierat för att passa in på 

bostadssektorn. Indelningen har skapats av Joris Hoekstra (2003, s. 62) och inbegriper de tre olika 

välfärdsregimerna. Sverige kommer att jämföras med de tre välfärdsregimerna med kompletterande 

perspektiv även kring Nederländerna och Englands position enligt typologierna. I analysen används 

endast några av Hoekstras (2003) punkter, nämligen de som är mest relevanta för den komparativa 

analysen av de tre ländernas sociala bostadsförsörjningsmodell.  

 

 

(Källa: Hoekstra, J. (2003). Housing and the welfare state in the Netherlands, An application of Esping-Andersen’s typology. Housing, 

Theory and Society, 20(2), s. 62.) 

 

De punkter som valts för denna uppsats är huvudpunkterna “De-commodification”, “Stratification” 

och vidare nämns även kort i ett stycke om “Mix of State, market and family”. Fler punkter som tas 

upp är “General housing policy objectives” och “Housing allocation”. Anledningen till att inte 

ytterligare punkter behandlas inom ramen för denna uppsats är att några av Hoekstras (2003) punkter 

rör exempelvis subventioner för bostadsbyggande, samt prissättning för den privata bostadsrätt- och 

villamarknaden. Vidare berörs inom ramen för uppsatsen inte lagar och regler kring fysisk 

planeringen. Detta ämne skulle föranleda en annan typ av uppsats, särskilt ifråga om det 

internationella perspektivet.  
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New Public Management (NPM) 

Den politiska utvecklingen i bostadssektorn sedan 1990-talet och framåt, och kanske särskilt efter år 

2011 har pekat mot en ny styrningsmetod för de kommunala bostadsbolagen som gått mot vad som 

brukar kallas New Public Management (NPM). Den sekundära bostadsmarknaden kan sägas vara den 

mer selektiva metod som har ersatt allmännyttans uppdrag som universell bostadsförsörjare i Sverige. 

Den historiskt starka socialdemokratiska välfärdsregimen i Sverige byggde delvis på full 

sysselsättning, och därmed stora skatteintäkter till den offentliga sektorn, och ett mindre behov av 

bostadssocial välfärd (Grander, 2017). Idag ser situationen och sättet att arbeta på annorlunda ut. NPM 

definieras som en utveckling av styrningen av offentlig verksamhet till att mer fungera som inom den 

privata sektorn (Hood, 1995; Lindbergh & Wilson, 2015). Tydliga mål och mått på framgång, mer 

konkurrens och ett fokus på jämförandet av insats kontra resultat (“input/output”), samt temporära 

anställningar och direkt styrning/förvaltning med tydliga chefsstrukturer är exempel på åtgärder som 

ingår under benämningen NPM.  

 

Enligt Hood (1995) har teorin om NPM fått särskilt starkt genomslag i vissa OECD-länder under 

1980-talet och tidigt 1990-tal. Både Storbritannien och Sverige är exempel på länder där NPM 

inspirerat till förändringar, detta trots olikheter i politiska inriktningar i respektive länder, samt de 

olika typer av välfärdsregimer som karaktäriserar respektive land (Esping-Andersen, 1989). Även 

Nederländerna nämns som ett land som anammat NPM-teorin under denna epok. 

 

Trots en förändring i bostadssektorn även i Sverige så vidhåller alltså politiker en “universell” diskurs 

(Grander, 2017). Grander (2017) beskriver de svenska allmännyttiga bolagen som “hybrider”, som 

verkar både på en marknad med osubventionerad konkurrens, och samtidigt socialt med en 

“universell” bostadsförsörjning. De sociala hyreskontrakten har enligt Grander (2017) blivit ett sätt för 

bostadsbolagen att leva upp till sina ägardirektiv, och sina ansvar om affärsmässighet och socialt 

ansvar, allt i formen utav en ny NPM-struktur. Både de offentliga och de privata bolagen kan ta emot 

sociala hyreskontrakt, vilket skapar en konkurrens mellan dessa sektorer. Det är alltså en social insats 

som båda dessa parter kan konkurrera om, och samtidigt kan de allmännyttiga bolagen räkna dessa 

sociala lösningar som en del av deras sociala ansvar. Det finns dock krav på avkastning. Men hyrorna 

är i fallet med sociala hyreskontrakt garanterade av socialtjänsten, och det blir därigenom en 

affärsmässig verksamhet ändå för allmännyttan att ta emot de sociala hyresgästerna.  

 

Ett annat krav på allmännyttan är att man skall erbjuda varierade typer av bostäder till ett varierat 

klientel (Grander, 2017). Enligt Granders (2017) undersökning har man dock ofta höjt hyreskraven. 

Anledningen till detta sägs vara att man tidigare har tagit emot en icke-marknadsmässig andel utsatta 

grupper, och det har enligt Grander (2017) varit en fråga om allmännyttans överlevnad att slippa ta 
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bördan med exempelvis dem som får försörjningsstöd eller andra bidrag som idag inte godkänns enligt 

hyreskraven. Istället hamnar en större andel inom allmännyttan med sociala hyreskontrakt. Trots att 

hyreskraven och särskilt kraven på inkomst ökat, så är de boende inom allmännyttan residualiserade 

och genomsnittsinkomsterna minskar (Grander, 2017). En dualism råder alltså mellan kraven på 

affärsmässighet, och därigenom ledarstrukturer enligt NPM och skärpta hyreskrav, och ett socialt 

ansvar med sociala hyreskontrakt. Genom sina hyreskrav verkar man också, enligt Grander (2017) för 

att skapa en social mix, och hållbarhet. Denna nya situation inom allmännyttan, kraven på avkastning 

och affärsmässighet, och ett socialt ansvar, har i kombination med att man ser den privata sektorn som 

förebild, skapat en ny form av struktur i Sverige, enligt Grander (2017). Denna struktur kallar han 

“New Public Housing”, vilket är en ordlek med begreppet New Public Management.  
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METOD 

Metodansats 

Flowerdew & Martin (2005), samt Holme & Solvang (1997) tar upp den så kallade hermeneutiska 

cirkeln, som vi delvis kan relatera till vår egen uppsats. Den hermeneutiska cirkeln kan beskrivas som 

en modell för tolkning och uppfattning av data som är självreflexiv och där kunskap byggs upp i en 

iterativ lärandeprocess. Cirkeln utgår från att man skapar sig en förförståelse om ett fenomen, och 

sedan undersöker man hur det faktiskt föreligger i frågan, genom empiriska undersökningar av 

relevant litteratur, eller exempelvis genom intervjuer. Förståelsen utmanas på så vis med nya 

kunskaper. Man kan då revidera eller redigera sin förförståelse, och gå vidare till nästa moment i 

arbetet med en ny kunskap, och en uppfattning som har utmanats av empiriska fakta (Flowerdew & 

Martin, 2005).  

 

En förutsättning för vår frågeställning var exempelvis att vi visste att det fanns ett uttalat motstånd mot 

”social housing” i den svenska debatten. Artiklar om bostadsfrågor har också fortlöpande publicerats i 

olika nyhetsmedier under vår studieperiod, och vi har flera gånger genom detta kunnat konstatera att 

vår frågeställning är aktuell på olika sätt. Vi har också mött problematiken inom bostadssektorn flera 

gånger under vår utbildning på Samhällsplanerarprogrammet, exempelvis i frågor som segregation och 

stigmatisering, som är relevanta i denna uppsats. Fokus i denna uppsats ligger främst på Sverige, för 

att få en djupare förståelse kring den svenska sociala bostadsförsörjningsmodellen. Då Sverige är det 

primära fokuset har vi endast valt att intervjua en svensk tjänsteman på ett allmännyttigt bostadsbolag, 

och inte någon från England eller Nederländerna. Istället används akademisk litteratur för att få den 

nyanserade bild av “social housing” i England och Nederländerna, som ligger till grund för den 

komparativa analysen med Sverige.  

 

Holme & Solvang (1997, s. 96-97) skriver om en kognitiv, hermeneutisk cirkel och en normativ. Den 

kognitiva delen av en hermeneutisk cirkel innebär att man skapar sig en förhandsteori. Man kan i 

grunden säga att vår förhandsteori har handlat om att det råder en bostadsbrist och att detta leder till 

konsekvenser, speciellt för resurssvaga grupper i samhället. Den normativa cirkeln handlar om socialt 

grundade fördomar (Holme & Solvang, 1997). Här kommer frågan om vår reflexivitet och 

positionalitet (Flowerdew & Martin, 2005), vilket har varit en faktor både i val av ämne för uppsatsen, 

hur vi har läst om och undersökt ämnet, samt i den intervju som vi har genomfört. Ingen av oss har 

tidigare direkta erfarenheter av att bo med sociala hyreskontrakt, dock har vi båda bott inom 

allmännyttan.  

 

Relevansen i vår uppsats ligger i att vi främst undersöker hur bostadsbolagen förhåller sig till frågan 

om sociala hyreskontrakt. Den komparativa analysen med andra länder gör att vi skaffar oss en 
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uppfattning genom forskare/myndigheters uttalanden, snarare än hur det är att faktiskt bo med ett 

socialt hyreskontrakt. Intervjun med en tjänsteman på ÖBO har också fokuserat på andra aspekter än 

levnadsvillkoren för de boende, det har snarare handlat om allmännyttans sociala roll/arbete, och mer 

övergripande hur man genomför sitt arbete i samhället. Det är möjligt att vårt utgångsläge har påverkat 

vår analys eller tolkning av de empiriska källor, samt intervjun som vi har arbetat med. Vissa 

synpunkter kan ha försvunnit i intervjusituationen då tjänstemannen utifrån hur vi har presenterat 

frågeställningen har valt att svara på ett visst sätt. Samtidigt har rollen som student gett möjligheten att 

bemöta en tjänsteperson utifrån en relevant position och med ett visst kunskapsläge, vilket i stort har 

gett de informativa svar som vi har eftersökt. Anledningen till att en intervju genomförts med ett 

bolag, istället för exempelvis enkäter till flera, har varit att vi vill få en djupare förståelse för hur ett 

enskilt bolag hanterar den nya situationen på bostadsmarknaden, och intervjuer erbjuder möjligheten 

att diskutera mer ingående. 

 

Den positivistiska synen på kunskap handlar om en objektivt sann forskning som skall kunna 

reproduceras (Flowerdew & Martin, 2005). Det kan dock diskuteras huruvida detta är möjligt i 

realiteten, och i och med vår kvalitativa ansats så kan vi snarare sägas ha ägnat oss åt en kvalitativt 

formad undersökning. Dock har vi använt flera metoder för att samla och presentera vår kunskap i 

uppsatsen. Dels har vi läst många olika former av texter, både vetenskapliga artiklar, akademisk 

litteratur och dokument från myndigheter, exempelvis Boverket. Dessa har haft olika fokus och belyst 

olika saker men har sammantaget gett oss ett kunskapsläge utifrån vilket vi har kunnat genomföra en 

utförlig intervju, och en komparativ analys baserad på relevant forskningslitteratur.  

 

Våra källor har också kunnat definieras enligt kategorierna normativa och kognitiva källor (Holme & 

Solvang, 1997). Normativa källor har varit exempelvis lagstiftning kring bostadsförsörjning och 

socialtjänstens ansvar kring bostäder åt behövande. Kognitiva källor har exempelvis varit Boverket 

och SKL:s rapporter med statistik kring kostnader och utbredning av sociala hyreskontrakt. Man kan 

vidare nämna att källorna härstammar från olika årtionden, alltså både nyare och äldre källor, vilket 

har fungerat bra utifrån uppsatsens struktur. Däremot har vi i vårt användande av främst äldre källor 

fått relatera dessa till exempelvis politiskt läge under den tiden som källan producerades. Esping-

Andersens (1989) välfärdstypologier är t.ex. en indelning av länder i välfärdsregimer som delvis 

bygger på en äldre politisk karta än den vi ser idag. Därför har denna källa fått jämföras med nyare 

källor för att kunna nyttja de delar som fortfarande är relevanta. Det kan också nämnas att författarna 

till våra källor har haft många olika nationaliteter, genom att vi har undersökt tre olika länder i vårt 

arbete, något som gett många perspektiv på ämnet ”social housing”. Genom våra noggranna 

genomgångar av olika material har vi till slut skapat oss en djupgående och relevant politisk, såväl 

som historisk överblick över ämnet i Sverige, Nederländerna och England. Man kan hävda att vi har 

haft blandade metoder och material i vårt arbete, en triangulering (Flowerdew & Martin, 2005, s. 112) 
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av den sociala bostadsfrågan har därför kunnat genomföras, inte minst med det breda internationella 

perspektivet på frågan om “social housing”. 

 

Informationskällor 

För att få information om det aktuella ämnet har vi främst använt oss av databaserna Primo, på Örebro 

universitetsbiblioteks hemsida, samt bibliotekets katalog Libris. Därigenom har vi fått tag på både 

vetenskapliga artiklar och övrig litteratur. Vi har kompletterat sökningar på författare, samt nyckelord, 

med den så kallade “snöbollsmetoden” (Flowerdew & Martin, 2005, s. 117). Snöbollsmetoden är en 

metod att använda för att söka källor med hjälp utav källhänvisningar i de publikationer man redan har 

hittat. Vi har alltså letat upp källor till vetenskapliga artiklar och litteratur, och genom källhänvisningar 

gått vidare och läst artiklar som har inspirerat de aktuella författarna. Därmed har vi fått en bra 

genomgående bild av kunskapsläget kring sociala bostadssektorn, som en grund för analys och 

intervju. 

 

Val av allmännyttigt bostadsbolag 

För att få en fördjupad kunskap om hur systemet med sociala hyreskontrakt fungerar rent praktiskt, har 

en intervju genomförts med ett allmännyttigt kommunalt bostadsbolag. Vi har i den här uppsatsen valt 

att intervjua en representant för det kommunala allmännyttiga bostadsbolaget i Örebro. Valet av 

Örebrobostäder (ÖBO) motiveras med att det framkommer i det insamlade empiriska materialet att 

ÖBO är ett allmännyttigt bostadsbolag med stark social profil (Gustavsson & Elander, 2013; Grander, 

2015a). Därigenom har det varit intressant att se om detta även avspeglar sig i bostadsförsörjningen för 

de mer resurssvaga grupperna i samhället som kan vara i behov av ett socialt hyreskontrakt för att 

säkra tillgången till en bostad. En frågeställning har också varit hur den geografiska fördelningen av 

dessa sociala hyreskontrakt eventuellt kan användas för att förhindra segregation. Då vi endast valt att 

studera ett allmännyttigt bostadsbolag kan svaren och de strategier som ÖBO har i sitt arbete med 

sociala hyreskontrakt inte generaliseras till samtliga allmännyttiga bostadsbolag i Sverige, på alla 

punkter.  

 

Metod för intervju 

För att etablera en kontakt med ÖBO för en intervju har vi återigen använts oss av en den så kallade 

“snöbollsmetoden” (Flowerdew & Martin, 2005, s. 117) där vi genom vår kontakt med en lärare på 

Örebro universitet fick förmedlat en kontakt med en chef på ÖBO. Till denne skickades ett 

informationsbrev (Se bilaga 1), genom e-post, med en förfrågan om en intervju. Vi var intresserade av 

att få svar på en rad frågor med social inriktning, och denne chef skickade då ärendet vidare till en 

tjänsteman med speciell kunskap på området sociala boendefrågor. Även denne tjänsteman fick ta del 

av informationsbrevet, och accepterade omgående vår förfrågan. Intervjun med tjänstemannen ägde 
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rum på ÖBO:s huvudkontor i centrala Örebro. Intervjupersonen gick vid intervjutillfället med på att 

intervjun spelades in digitalt. Tjänstemannen föredrog dock att inte nämnas vid namn i denna uppsats, 

men hade inga invändningar mot att bli citerad. Intervjun spelades in på en mobiltelefon, samt en 

surfplatta, och har sedan transkriberats.   

 

Intervjun var både en informant-, och en respondentintervju i ett (Holme & Solvang, 1997). Ur 

perspektivet allmännyttan/sociala hyreskontrakt så har vi definitivt gjort en respondentintervju, då 

intervjupersoner hade en närhet till frågorna i och med sin yrkesroll. Här hade vi en intervjuperson 

som jobbade med de frågor som rör bostadsförsörjning och människors tillgång till sociala 

hyreskontrakt. På ett sätt är denne alltså en respondent i intervjun. Ur en annan synvinkel är det en 

informantintervju vi har gjort, om man skall se det ur perspektivet av dem som lever i det system vi 

har undersökt, då intervjupersonen har varit informanten. Intervjun genomfördes utefter en 

intervjuguide, som rekommenderat i relevant litteratur (Holme & Solvang, 1997), men vi lät samtalet 

fortlöpa på ett naturligt sätt, och ändrade eventuellt ordning på frågorna vi ställde, eller anpassade våra 

följdfrågor efter de svaren vi fick under intervjuns gång. Vi fick möjligheten att ställa alla de frågor vi 

hade med i vår intervjuguide, och vidare med upplysande svar från intervjupersonen. Intervjun kan 

därmed betraktas som en semistrukturerad intervju (Flowerdew & Martin, 2005).  

 

Statusskillnaden i intervjusituationen kan i det här fallet bedömas som att intervjupersonen, som del av 

en större, och viktig organisation, har haft en högre status ifråga om allmännyttans roll i Örebro, 

jämfört med oss själva. Intervjupersonen har varit en viktig person för oss när det gäller att få 

information om ett specifikt allmännyttigt bostadsbolag, och det har också varit viktigt för att förankra 

våra efterforskningar i ett reellt exempel. Det kan hända att intervjupersonens subjektiva perspektiv 

(Holme & Solvang, 1997, s. 135) har färgats av dennes yrkesroll och erfarenheter som inte vi känner 

till, däremot har även vår uppfattning om frågeställningarna färgats av vår positionalitet och det 

viktiga är egentligen anser vi, hur mötet oss emellan kan ha gett bra information om det aktuella 

ämnet. Det är svårt att säga hur pass troligt det är att denna intervjuperson har varit färgad av sin egna 

åsikt, eller hur kopplat dennes svar har varit till hela organisationen. Dock har vi fått intrycket att ÖBO 

är en viktig bostadssocial aktör, och de frågor vi ställde var tydliga i fråga om vad vi ville ha reda på. 

Bolagets sociala profil var ett dominerande tema i de svar vi fick, och detta överensstämde väl med 

våra frågeställningar. Ett problem skulle dock kunna vara att vi har förlitat oss för mycket på endast en 

intervjuperson.  
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BOSTADSPOLITIK I TRE LÄNDER 

Sverige 

Historia och nutid 

Sedan 1900-talets mitt har Sverige utvecklats till att bli en av världens mest moderna välfärdsstater. 

Ändå finns det en del egenheter i den svenska modellen, i jämförelse med andra länder i Europa. När 

det kommer till bostäder så har Sverige idag en mer eller mindre unik politik, som behöver förklaras 

och sättas i relation till historien inom svensk bostadsförsörjning som välfärdsmodell.  

Under början av 1900-talet gjordes en folk- och bostadsräkning, där det framkom att Sverige i 

jämförelse med andra länder i Europa hade bland de sämsta boendeförhållandena (Hirdman 2010 se 

Boverket 2016, s. 10). Behovet av upprustning var enormt. Att möta detta behov av en upprustning av 

bostadsbeståndet, samt behovet av en ökning av bostäder för att tackla trångboddheten påbörjades 

redan år 1930, då de första allmännyttiga kommunala bostadsbolagen grundades (Hedman, 2008, s. 7). 

Dessa kunde få särskilda lån från staten, för uppförandet av billiga bostäder åt de minst bemedlade i 

samhället. Trots dessa insatser befann sig svensk bostadsförsörjning fortfarande i kris efter andra 

världskrigets slut, med ett med internationella mått mätt mycket dåligt utvecklat bostadsbestånd och 

dåliga boendeförhållanden för många (Hedman, 2008, s. 13).  

 

Det var under efterkrigstiden som det arbete med bostadsförsörjning som skulle komma att 

karaktärisera Sveriges välfärdssamhälle och bostadspolitik under resten av 1900-talet påbörjades, och 

även vidare en bit in på 2000-talet. Fortfarande låg fokus för den dåvarande socialdemokratiska 

regeringen på att tillhandahålla bostäder åt hela befolkningen (Elsinga & Lind, 2013), och man 

säkrade bostäder åt mindre bemedlade genom att sörja för den breda massans behov. 

Bostadsbyggandet tog fart i och med den reella uppstarten av allmännyttiga bostadsbolag för 

byggandet av “Goda bostäder åt alla” (Hedman, 2008, s. 13), men subventioner från staten gick även 

till andra bostadsaktörer på marknaden. Subventioner för alla typer av hushåll och bostadsbyggande 

var en genomgående faktor, medan hyresregleringar inte var aktuella. Istället skulle hyresnivåerna 

hamna på en rimlig nivå genom tillgång och efterfrågan, alltså marknadsmässigt, i och med den nya 

större tillgången på lediga bostäder (Elsinga & Lind, 2013). I realiteten innebar detta en universell 

försörjning av bostäder åt stora delar av befolkningen genom allmännyttan vilket kan jämföras med en 

selektiv social bostadsmodell som implementerades i många andra länder, där olika kriterier användes 

för att allokera bostäder åt exempelvis låginkomsttagare eller andra utsatta i samhället (Grander, 

2018).  

 

Miljonprogrammet 

Med början på 1960-talet anlade politiker en ny modell för bostadsförsörjning, och man började 

realisera det så kallade miljonprogrammet - byggandet av en miljon bostäder i Sverige, för att förse 
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hela befolkningen med bostäder av en bättre kvalitet. Denna insats kom att karaktärisera den svenska 

välfärden och “Folkhemmet” (Grundström & Molina, 2016), och perioden med bostadsbyggande 

fortgick genom hela 1960-talet, och vidare in på 1970-talet. Man byggde befolkningens nya bostäder 

inspirerat av dåtidens modernistiska planeringsideal och de olika perioderna under miljonprogrammets 

uppbyggnad karaktäriserades av olika former av bostadsbyggande, som alla kom att husera 

människorna i välfärdssamhället, Folkhemmets Sverige. Dessa bostäder var till en början tänkta att 

husera främst industriarbetare med tillgång till bil, och de var ofta strategiskt placerade en bit utanför 

städerna (Grander, 2015). Men i och med en ökad arbetskraftsinvandring, en nedgång inom industrin 

och en ändrad inställning till många av bostadsområdena under senare år, så kom många av 

miljonprogrammen att istället bebos av flykting-, och arbetskraftsinvandrare och mindre bemedlade 

grupper (Grander, 2015). Uppförandet av miljonprogrammet samt uppkomsten av allmännyttiga 

kommunala bostadsbolag har påverkat den svenska välfärdsmodellen mycket, och de kommunala 

bostadsbolagen fortsätter än idag att vara en av de viktigaste aktörerna på bostadsmarknaden i 

miljonprogrammen.  

 

Trots att miljonprogrammets bostäder var mycket moderna med dåtidens standard, och det 

imponerande faktum att man lyckats uppgradera bostadsbeståndet, vilket löste den mest akuta 

bostadsbristen, så har utvecklingen i miljonprogrammet av många ansetts som negativ. Många 

områden benämns idag som utsatta, och de förorter där man hade byggt under perioden har ibland 

kommit att förknippas med ett visst socialt stigma för de boende (Grundström & Molina, 2016). Syftet 

med allmännyttan var att skapa en klassöverskridande gemenskap, både genom så kallad “bridging”, 

mellan olika grupper i samhället, på basis av ett bostadsförsörjande åt alla, och med “bonding”, alltså 

ett stärkande av gemenskapen inom grupper genom bra planlösningar och ett folkhemsbygge 

(Salonen, 2015b, s. 134). 

 

Mycket ny bostadsproduktion har skett sedan 1970-talet. Dock har andelen svenskar som bor inom 

allmännyttan minskat kraftigt sedan perioden 1945-1990, då en ökning skedde från 6% till 25% av 

befolkningen (Bengtsson 2013 se Salonen 2015b, s. 138). Sedan 1990-talet har andelen minskat till ca 

16% av hushållen i Sverige. Av Salonens (2015b) studier framgår att låginkomsttagare och invandrare 

är en ökande andel av de som bor inom allmännyttan idag, och residualisering blir ett fenomen som 

står i bjärt kontrast till den sociala profilen som allmännyttan skall ha, även efter införandet av den nya 

allbolagen. Det är känt att stigmatisering, segregation och andra negativa effekter kan bli 

konsekvenserna av en koncentration av utsatta grupper i ett bostadsbestånd. En öppen fråga som ställs 

i Salonens kapitel (2015b, s. 156) är huruvida man kan sägas leva upp till parollen, “En bostad för 

alla”, och den universella retoriken när upp till 75-90 % av de boende inom allmännyttan återfinns i 

den lägsta inkomstkategorin. 
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“Social housing” och bostadsbrist i Sverige 

Man har i Sverige vänt sig bort från den modell som har använts i flera andra länder i Europa, så 

kallad selektiv bostadsförsörjning (Bengtsson, 2015). Detta till förmån för en mer allmän tillgång för 

befolkningen generellt i Sverige. I kombination med erfarenheter från miljonprogrammet, har detta 

bidragit till en stigmatisering i den svenska debatten idag kring vad som allmänt i Europa benämns 

“social housing” (Lind, 2014, s. 91). Historiskt har man sagt att Sverige inte har någon “social 

housing” och att den universella modell som allmännyttan skulle innebära har varit garanten för en 

bostad för alla, inte endast åt de mest utsatta. Det är också den rådande diskursiva uppfattningen 

exempelvis bland politiker idag (Sondell, 2018). Det har dock väckts en debatt om detta (Salonen, 

2015b), och vidare om det faktum att allmännyttan, och också privata hyresvärdars utbud av 

hyresbostäder inte räcker till. Detta har lett till en rad åtgärder för de mest behövande som eventuellt 

kan liknas vid andra länders “social housing”, om än i något annorlunda format.  

 

I princip samtliga kommuner i Sverige har en bostadsbrist (Boverket, 2017a), och i vissa kommuner 

finns knappt några billigare bostäder att tillgå, och i de fall som billigare bostäder inom allmännyttan 

finns i en kommun, så är kötiderna så pass långa att många inte får tillgång till dem. Detta har fått som 

konsekvens att många nyanlända, och även andra, inte har kunnat samla tillräckligt med köpoäng för 

att få en hyreslägenhet. Nya grepp för att tackla bostadsförsörjning för utsatta grupper har behövts i 

Sverige. 

 

Vad har då lett till denna brist på bostäder, och framförallt hyreslägenheter i Sverige? Utförsäljningen 

av allmännyttans bestånd, och omvandling av hyreslägenheter till bostadsrätter, eller försäljning till 

privata bostadsbolag är en viktig faktor. Bostadsrätter har kommit att öka markant på senare år, och 

alla former av hyreslägenheter, såväl inom allmännyttan som privat, har minskat (Salonen, 2015b). 

Utförsäljningen av allmännyttans bestånd har historiskt varit viktigt inom Stockholmsregionen, och 

har på senare tid blivit mer aktuellt i exempelvis Malmö (Boverket, 2017a). Under 1990-talet blev 

marknadsvärdet på hyreslägenheter i attraktiva områden, exempelvis inom Stockholms stad, betydligt 

högre än de faktiska hyrorna. Hyresgästföreningen var emot en höjning av hyrorna till en mer 

marknadsmässig nivå (Elsinga & Lind, 2013). Tidigare hade man tangerat gränserna för 

marknadshyror under den ekonomiska krisen i början av 1990-talet, men efter att marknaden och 

efterfrågan återigen hade ökat, så var man ovillig att höja hyrorna. År 2002 infördes tillståndsplikten 

(Boverket, 2009), vilket innebar att ett kommunalt, allmännyttigt bostadsbolag hade rätten att sälja 

hela, eller delar av sitt bostadsbestånd så länge de fick tillåtelse till detta av länsstyrelsen. Att 

marknadsvärdet på hyreslägenheter var högt, och de överenskomna hyrorna så pass låga gjorde att 

omvandling av hyresrätterna till bostadsrätter blev mycket lukrativt, och att sälja hyreslägenheter blev 

vanligt förekommande (Elsinga & Lind, 2013). Stockholmsregionen var ett område där denna process 

genomfördes ofta, givetvis med resultatet att andelen hyreslägenheter i området kom att minska. En 
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motsvarande nyproduktion av hyreslägenheter har i de flesta kommuner inte heller genomförts 

(Boverket, 2017a), varken privat eller inom allmännyttan. Tillståndsplikten avskaffades senare år 

2007, vilket innebär att kommunala bostadsbolag idag inte längre behöver tillstånd från länsstyrelsen 

för att sälja delar av eller hela sitt bestånd (Boverket, 2009, s. 17). 

 

Hyressättning 

Sedan 1970-talet, har hyrorna i Sveriges hyresrätter satts genom överläggningar mellan olika parter på 

marknaden (Elsinga & Lind, 2013). Dessa har tidigare varit Hyresgästföreningen, som representant för 

hyresgästerna, och SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag) som representant för de 

kommunala/allmännyttiga bostadsföretagen. Hyrorna som beslutades genom dessa överläggningar 

blev sedan riktmärken som resterande bostadsbolag, alltså de privata bostadsföretagen inom 

Fastighetsägarna fick förhålla sig till, en så kallad integrerad hyresmarknad enligt principen om 

“bruksvärde” (Bengtsson, 2015). Bruksvärdessystemet är ett system för att få jämna hyror mellan 

likvärdiga bostäder och går ut på att värdet på en bostad uppskattas efter bostadens ålder, resurser, läge 

osv. Denna bedömning i kombination med överläggningar sätter sedan nivån på hyrorna i Sveriges 

bostadsbestånd. Som en respons på ökade krav på marknadsmässiga hyresnivåer, vilket skulle 

innebära en rejäl höjning av hyrorna i attraktiva lägen, där tidigare nivåer legat långt under, så fattades 

år 2001 den så kallade “Trepartsöverenskommelse” mellan Hyresgästföreningen, SABO och 

Fastighetsägarna (Elsinga & Lind, 2013, s. 961).  Överenskommelsen innebar att Hyresgästföreningen 

godkände en viss höjning av hyrorna så länge ett kollektivt beslutsfattande om hyresnivåerna kunde 

fortsätta att gälla. Samtliga tre parter blev nu en del av hyresförhandlingarna (Andersson & Kährik, 

2016). 

 

EU-lagstiftning och konkurrensvillkor i Sverige 

En uppseendeväckande förändring inträffade år 2002 (Kjellström, 2015), och senare också år 2005, då 

EPF (European Property Federation, eller Fastighetsägarunionen), som är moderorganisation till 

Fastighetsägarna i Sverige (Elsinga & Lind, 2013), gjorde en anmälan till EU-kommissionen angående 

otillbörliga marknadsfördelar för några allmännyttiga bolag i Europa, däribland Sveriges kommunala 

bostadsbolag. Den anledning till anmälan som man angav handlade om otillbörliga konkurrensvillkor 

genom de subventioner som allmännyttan fick från staten (Bo Bengtsson, 2015), och det faktum att 

hyresnivåerna i landets kommuner avgjordes genom de hyror som fanns inom de kommunala 

bostadsbolagen, samtidigt som allmännyttan inte hade några vinstkrav. Hans Lind spekulerar dock om 

den verkliga anledningen i Sveriges fall var en lokal konflikt kring den så kallade 

Trepartsöverenskommelsen i Stockholm (Elsinga & Lind, 2013).  
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I utredningar som gjordes av advokatfirman Linklater samt revisionsföretaget Ernst & Young 

(Kjellström, 2015, s. 83) framkom att europeiska företag var viktiga investerare på den privata svenska 

bostadsmarknaden, och att de allmännyttiga bolagen mottog subventioner innebar alltså att de 

europeiska företagens investeringar kunde konkurreras ut. Det blev således en angelägenhet för EU att 

motverka denna utveckling (Kjellström, 2015).  

 

Utvecklingen ledde till att Sverige behövde fatta ett beslut om allmännyttans framtid. Det fanns flera 

möjliga scenarier, och Elsinga & Lind (2013) presenterar tre förslag som kunde anses vara möjliga. 

Michael Koch, som ledare för en Statlig offentlig utredning (2008) föreslog två likartade alternativ till 

regeringen (Kjellström, 2015, s. 87).  

 

• Man kunde införa subventioner för alla bostadsbolag i landet, och därmed jämna ut de fördelar 

som tidigare hade tillfallit allmännyttan.  

• Man kunde välja att göra om allmännyttans inriktade arbete, och fokusera helt på en selektiv 

process, en helomvändning till “ren” social housing där allmännyttans bostäder helt riktas mot 

låginkomsttagare och andra utsatta grupper. På det här viset skulle man kunna kringgå EU:s 

konkurrenslagstiftning, genom att man inte längre konkurrerade med andra bostadsbolag på 

den primära bostadsmarknaden.  

• Ytterligare ett alternativ blev att ändra de kommunala/allmännyttiga bolagens inriktning till att 

verka på mer marknadsmässiga principer, och att man i kombination med detta skulle ta bort 

alla ekonomiska fördelar och subventioner för de allmännyttiga bolagen. Detta skulle göra att 

konkurrensen på marknaden blev likvärdig, och därigenom kunde man sägas leva upp till 

EU:s konkurrenslagstiftning. 

 

Sverige och Nederländerna valde olika alternativ, ställda båda inför den här problemställningen och 

Sverige valde att lagstifta allmännyttans roll på ett nytt sätt. Allmännyttan skulle nu verka på ett 

affärsmässigt och marknadsanpassat sätt (Bengtsson, 2015), och inte motta några subventioner från 

staten. Bruksvärdessystemet skulle efter ett förslag från Hyresgästföreningen, vilka inte accepterade 

det initiala förslaget då det lades på remiss, få fortgå. Det slutgiltiga förslaget som fastlades kom också 

som en kompromiss från Hyresgästföreningen, och lagen kom att kallas den “nya allbolagen” 

(Bengtsson, 2015, s. 38). 

 

En komplikation i sammanhanget för allmännyttan låg dock i att man enligt den nya lagstiftningen 

fortfarande skulle ha en social roll, parallellt med ett affärsmässigt arbete. Denna situation, som 

tillsynes kan tänkas innebära en konflikt, blev inte heller helt definierad i nya allbolagen - det fanns 

stort utrymme för tolkningar. Till och med i sådan stor grad att Bo Bengtsson (2015) menar att det år 
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2015, då den nya allbolagen var relativt ny, fanns flera sätt att fortsätta verka som tidigare för 

allmännyttan.  

 

Martin Grander (2015a) har definierat några olika sätt som allmännyttans bolag kunde arbeta med det 

sociala ansvaret efter den nya allbolagen. Han delar in dessa verksamheter i tre grupperingar: “Den 

hyresgästnära sociala relationen”, “Områdesutveckling” och “Stads- och samhällsutveckling”. Dessa 

åtgärder, som idag kan liknas vid ett CSR (Corporate Social Responsibility), som är vanligt inom 

privata företag, kan se ut på många olika sätt (Salonen, 2015a). Vanligt är att den sociala relationen 

mellan hyresvärd och boende accentueras i svaren på frågan om vad allmännyttiga bolag gör för att 

leva upp till det sociala ansvaret (Grander, 2015a). Inom ÖBO har man exempelvis engagerat sig inom 

kultur- och fritid, och man är med och driver det så kallade allaktivitetshuset “Tegelbruket” (Grander, 

2015a, s. 169). Som nämns i “My Green Neighbourhood” (Gustavsson & Erlander, 2013), så har ÖBO 

även vid regenerationsprojekt i området Vivalla engagerat sig socialt för att få lokala förmågor 

anställda i arbetet, och man har även haft flera praktikplatser som ibland lett vidare till olika 

anställningar (Grander, 2015a, s. 171).  

 

Då det gäller punkten “Stads- och samhällsutveckling” så ser den reella utvecklingen mycket olika ut i 

olika kommuner. Ett exempel är de bolag som menar att man bygger bostäder enligt principen att 

aldrig bygga för så kallade nya “monokulturer” (Grander, 2015a, s.175), och man vill bygga bort den 

segregation som finns ute i landet idag. Även om många bolag anser att de har ett stort ansvar för den 

viktiga principen om en god bostadsförsörjning så byggs det i dag anmärkningsvärt få hyresrätter och i 

stort mycket få lägenheter för låginkomsttagare (Grander, 2015a).    

 

Sociala hyreskontrakt 

Sverige har på pappret en universell bostadsförsörjningspolitik, istället för en selektiv/dualistisk sådan 

(Grander, 2018). Idag fungerar systemet så att de som inte har råd, uppfyller bostadsbolagens 

hyreskrav, är nyanlända och inte har några kö-poäng i bostadsköer, eller av olika anledningar inte har 

möjligheten att ta sig fram på den primära bostadsmarknaden får söka sig till socialtjänsten för att få 

hjälp med detta. Tidigare var denna samhällsfunktion främst ägnad åt missbrukare, psykisk sjuka och 

övriga hemlösa (SKL, 2015). Idag har kategorin hemlösa, eller de som av olika anledningar inte kan få 

en bostad, breddats markant, och antalet som söker sig till socialtjänsten för att få hjälp har ökat 

drastiskt (Boverket, 2014). Detta har skapat en situation där socialtjänsten mer och mer fungerar som 

en bostadsförmedling (SKL, 2015). Systemet fungerar så att socialtjänsten ingår ett avtal med ett 

privat eller allmännyttigt bostadsbolag om ett hyreskontrakt i en bostad (Boverket, 2015; SKL, 2015). 

Detta kontrakt går sedan i andra hand till den behövande som betalar delar av hyran genom inkomst 

eller försörjningsstöd. I vissa fall tar socialtjänsten inte ut någon avgift alls (Boverket, 2015). Dessa så 



20 
 

kallade sociala hyreskontrakt innebär också att en boendestödjare har nyckel till lägenheten, och man 

får ofta inte ha husdjur (Grander, 2017, s. 348). Hyreskontrakten är ofta också tidsbegränsade, och den 

boende måste i vissa fall engagera sig i olika aktiviteter som exempelvis jobbsökande. Meningen med 

dessa kontrakt är att den boende senare skall ta över hyreskontraktet, men detta sker endast i cirka 8 % 

av fallen (Boverket, 2015, s. 25; Grander, 2017, s. 348). 

 

De allmännyttiga bolagens inställning till det sociala ansvaret har bitvis förändrats till följd av den nya 

allbolagen. Denna del av lagen har dock tolkats olika av olika allmännyttiga bolag (Grander, 2015b). 

Enligt socialtjänstlagen 4 kap. 1§ SoL (SFS 2001:453) har kommunerna ett ansvar att se till att den 

som bor och vistas i kommunen får den hjälp som personen är i behov av, exempelvis bistånd i form 

av försörjningsstöd. Däremot finns inget krav på socialtjänsten att tillhandahålla bostäder. I realiteten 

är detta dock en aktivitet som socialtjänsten sysslar med i relativt stor utsträckning för dem med allra 

starkast behov. I SoL kan denna verksamhet också hänvisas till 4 kap §2, där bistånd till individer 

regleras ytterligare. Situation har beskrivits som en “social housing” genom hyreskontrakt (Bengtsson, 

2015, s. 40).  

 

En stor andel av de allmännyttiga bolagen har idag skärpt sina krav för att få ett förstahandskontrakt 

(Boverket, 2017b), ett krav har exempelvis varit att man har en heltidsanställning, och en viss lön. 

Ekonomiska ersättningar i form av olika bidrag såsom försörjningsstöd, etableringsersättning (bidrag 

till nyanlända) eller bostadsbidrag gäller i vissa fall inte som en accepterad inkomst. Andra 

komplikationer inför att få ett kontrakt är att kötiderna är långa, hyrorna har höjts och en bostadsbrist, 

särskilt för låginkomsttagare råder. Andelen hemlösa som behöver sociala hyreskontrakt har därmed 

blivit större (Boverket, 2014). 

 

Anledningarna till att fler söker sig till socialtjänsten för att få boendestöd är som sagt många, och 

också delvis kopplade till allmännyttans utveckling. Efter lagstiftningen år 2011, den så kallade nya 

allbolagen, så innebar kravet på affärsmässighet att allmännyttiga bolag var tvungna att ta ställning till 

nya marknadsprinciper. Undersökningar har visat att de kommunala bostadsbolagen i kommuner som 

hade en styrande högermajoritet oftare hade högre inkomstkrav på blivande hyresgäster än de 

kommunala bostadsbolagen i vänsterstyrda kommuner (Grander, 2018). Man har ansett det som 

nödvändigt att ändra kraven för att göra bolagen mer affärsmässiga där man riskminimerar för att 

säkra en avkastning på sin verksamhet.  

 

Enligt Grander (2017) har detta gjort att en segregationseffekt har påbörjats inom det allmännyttiga 

bostadsbeståndet, eftersom många inte uppfyller kraven för ett förstahandskontrakt. Denna fördelning 

av hyreskontrakt inom allmännyttan, dels till dem som har råd att skaffa ett eget förstahandskontrakt, 
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eller som helt enkelt lever upp till hyreskraven, och dels till dem som absolut inte har råd, och som får 

ett socialt hyreskontrakt har också lett till en residualisering inom det allmännyttiga bostadsbeståndet. 

De som har en inkomst men inte uppfyller allmännyttans allt strängare hyreskrav måste söka sig till 

den privata marknaden. Man har använt höjningar av hyreskraven för att öka marknadsmässigheten 

och den sociala mixen i vissa områden, då hyresvärdar inom allmännyttan har sett en fördel med att få 

nya och mer välbeställda hyresgäster i områden som tidigare dominerats av exempelvis 

låginkomsttagare (Grander, 2017). Det kan dock anses som en tveksam effekt i frågan om social 

hållbarhet, och kan eventuellt hamna under benämningen “gentrifiering” (Knox & Marston, 2016, s. 

461). Med gentrifiering menas en förändring av ett område av socioekonomisk karaktär, där mer 

resursstarka individer flyttar in, vilket höjer prisnivåerna och riskerar att pressa ut tidigare boende. 

 

I viss mån kan de sociala hyreskontrakten ha blivit ett sätt för allmännyttan att leva upp till kraven om 

att både agera marknadsmässigt, och ta ett socialt ansvar (Grander, 2017), och det finns vidare också 

en garanterad inkomst på dessa kontrakt, då socialtjänsten har förstahandskontraktet och alltid kan stå 

som garant för kostnaden. Det är dock viktigt att poängtera en aspekt av lagen om sociala 

hyreskontrakt, nämligen att de sociala hyreskontrakten inte är bundna till allmännyttan (Boverket, 

2013). Även på denna marknad konkurrerar man med privata bostadsbolag. Inkomstnivåerna bland de 

boende inom allmännyttan har som nämnts tidigare tenderat att bli mindre på senare år (Grander, 

2018, s. 3; Salonen, 2015b, s. 156-156), eventuellt till följd av utflyttningar av mer resursstarka 

grupper. 

 

Exemplet Örebrobostäder (ÖBO) 

Vi var intresserade av att undersöka hur man såg på den sociala delen i bostadsförsörjning i ett 

allmännyttigt bolag som sysslar med just den sortens arbete. Intervjupersonen visade sig vara mycket 

initierad, och en informativ intervju kunde genomföras på ett bra sätt. En anmärkningsvärd detalj som 

framkom tydligt i intervjun var den maktposition som ÖBO hade fått, efter att det sociala arbetet 

intensifierats, samt till följd av kravet om att agera affärsmässigt, genom nya allbolagen. Detta krav, 

nämnde intervjupersonen, innebär i stort att ÖBO inte har några inkomster utöver hyrorna som betalas 

in. Man sitter således på knappen, i valet mellan att skärpa hyreskraven för att vara säkra på att få in 

sina hyror, och att öka antalet sociala hyreskontrakt för att fullfölja det sociala ansvaret. Höjer man 

kraven så kommer behovet av sociala hyreskontrakt att öka. Dessa kommer med en garanterad hyra 

från socialtjänsten, som kontraktsinnehavare. Om man å andra sidan ger förtur, eller lägger för många 

kontrakt åt sidan för sociala ändamål, så påverkar detta den reguljära bostadsförmedlingen. Fler 

hyreskontrakt försvinner då från den primära/reguljära marknaden.  

 

Intervjupersonen berättade att man får en årlig beställning av kommunen på hur många sociala 

hyreskontrakt som kommer att behövas under ett år. För år 2019 uppgår antalet till 160 hyreskontrakt. 
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Man för fortlöpande en dialog med socialtjänsten, och man känner väl till de som söker lägenheter, 

och man gör hela tiden bedömningar av vem som skall få möjligheten att få ett kontrakt. De sociala 

hyreskontrakten är ett sätt att säkra att hyran blir betald, samtidigt som man som boende kan visa att 

man förtjänar och klarar av att senare ta över kontraktet. Gör man inte det kan man dock få problem. 

Vidare påtalade intervjupersonen att man faktiskt hade antagit den sociala rollen även på andra sätt i 

ett mycket brett perspektiv, och att man lade stora resurser på att verka hållbart ur ett socialt 

perspektiv. Detta tog sig uttryck, t.ex. genom att man samarbetade med olika aktörer, exempelvis 

polisen, kommunen, socialtjänsten och föreningar. Ett konkret exempel är att man arrangerade 

nattvandringar tillsammans med idrottsföreningar.  

 

Intervjupersonen påtalade att denne sett en ökning av en kundgrupp med missbruks-, och psykiska 

problem. Vidare har man under senare år uppmärksammat en ökning av nyanlända i flera kommuner, 

och i samband med detta fick man hjälp av privata hyresvärdar som tillsammans erbjöd 50 sociala 

hyreskontrakt. Intervjupersonen påpekade också att andra grupper har ökat bland dem som söker 

sociala hyreskontrakt hos socialtjänsten. Det kan vara ungdomar som har svårt att hitta bostad och inte 

kan bo kvar hemma, exempelvis pga. att föräldrarna har missbruksproblem. Problematiken med 

bostäder nämndes som “extremare” nu än den varit tidigare.  Ett sätt att få en ny chans med kontrakt 

hos ÖBO, kan vara att visa att man har ändrat sin livsstil, eller att man har en starkare 

betalningsförmåga. Dessa sociala aspekter av arbetet, menade intervjupersonen, var inte 

implementerade som en direkt följd av nya allbolagen, utan det var snarare en reaktion på ett förändrat 

samhällsklimat. I detta tuffare klimat har ÖBO insett att om man inte själva tar den sociala rollen så 

gör ingen annan heller det:  

 

“Vi är ju där det kommunala verktyget, jag menar, om inte vi är behjälpliga vart ska den 

kundgruppen hamna, om inte allmännyttan fanns? Och där får vi ibland tänka till lite, att 

påminna oss själva att vi faktiskt är allmännyttan. Vi är det verktyget som kommunen har, och 

då får man försöka hitta verktyg för kundgrupper och så som har det svårt att klara ett boende, 

eller komma in på marknaden.” - (Intervju, tjänsteman ÖBO) 

 

Man är ett slags verktyg för kommunen, menade intervjupersonen, samtidigt som även den 

affärsmässiga biten har stärkts på senare år. Detta har lett till att man har skärpt kraven på blivande 

hyresgäster, vilket inte är en ovanlig utveckling i dagsläget, menar intervjupersonen.  

 

När det gäller om man verkar mot stigmatisering och reglerar vilka grupper som skall bo var, så 

förklarade intervjupersonen att, ja, man har ett aktivt arbete för att motverka segregering. Man har 

exempelvis uppmärksammat att Vivalla är ett utsatt område på en rad punkter, exempelvis finns där en 
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betydande andel som är hemma på dagarna och inte har någon primär inkomst. På grund av detta har 

man enligt intervjupersonen valt att öronmärka vissa lägenheter i Vivalla till bostadssökande som har 

en inkomst. Detta som ett led i att påverka den sociala situationen till det bättre. Vidare för man en 

policy att sprida sociala hyreskontrakt i hela beståndet: 

 

 

“...då har vi liksom alltid tänket […] att de här lägenheterna som vi ska plocka till, ja, de här 

kundgrupperna, de ska finnas spritt i hela vårat bestånd. Vi ska inte peka ut de här personerna 

och lägenheterna…”  - (Intervju, tjänsteman ÖBO) 

     

 

Intervjupersonen poängterade dock att denna struktur inte var en självklarhet, och att det inom andra 

bostadsbolag inte fungerade likadant som inom ÖBO. Man kan exempelvis se hos vissa allmännyttiga 

bolag att flera sociala hyreskontrakt hamnar i samma område eller bostadshus, vilket intervjupersonen 

liknade mer vid en “social housing” som man kan se i utlandet. 

 

På frågan om socioekonomiska strukturer eller demografi kunde påverka om man tillåter ett socialt 

hyreskontrakt i ett bostadsområde, så svarade intervjupersonen att man faktiskt aldrig hamnar i denna 

situation. Man har inte som policy, exempelvis att endast anvisa sociala hyreskontrakt till ett utsatt 

område. Det skulle vara mycket problematiskt, menade intervjupersonen, då bostadsområdet då skulle 

få en alltmer negativ stämpel: 

 

“Vi sätter aldrig två kommunala sociala hyreskontrakt i ett och samma trapphus exempelvis 

[…] utan vi tycker liksom att det räcker med ett sånt avtal, för att ibland kan det vara lite knöligt 

runt dom här sociala hyreskontrakten…” - (Intervju, tjänsteman ÖBO) 

 

Vi ställde frågan om några sociala hyreskontrakt läggs till sidan vid nyproduktion. Svaret på den 

frågan var att ja, det gjorde man. Ett problem poängterades dock, nämligen det faktum att hyrorna i 

dessa bostäder med nödvändighet var ganska höga. Detta kunde innebära problem när man senare 

skulle omvandla andrahandskontraktet från socialtjänsten, till ett förstahandskontrakt. Man insåg då att 

man kanske inte hade råd med hyran.  

 

Intervjupersonen poängterar att systemet med sociala hyreskontrakt är helt nödvändigt för att 

resurssvaga grupper skall få tillgång till en bostad. Om hyrorna inte vore garanterade av socialtjänsten 

skulle de flesta allmännyttiga bolag anse det som en för stor risk att förse den här gruppen med 
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bostäder, menade intervjupersonen. I och med nya allbolagen så finns ett krav på avkastning, vilket 

hela tiden är en aktuell fråga, även om man har ett brett socialt fokus på samma gång: 

 

“Vi har ju ett helt annat ekonomiskt ansvar nu än tidigare. Det kostar oss pengar om vi får in 

för många som förstör våra lägenheter och inte betalar hyrorna. Därför måste vi vara lite 

varsamma. Och det tror jag också är en orsak till att det har ökat med antalet sociala 

hyreskontrakt givetvis. För allmännyttan har ju en ekonomisk vinning, medan dom pengar vi 

har, det är ju dom pengar som hyresgästerna betalar in till oss. Vi har ju inga andra pengar. 

Det ska betala löner, det ska betala alltihopa.” - (Intervju, tjänsteman ÖBO) 

 

I detta skede av intervjun blev det aktuellt att tala om andra länders sociala bostadsförsörjning, 

exempelvis i England och Nederländerna där “social housing” förekommer. Här nämnde 

intervjupersonen det system som finns i vissa länder där inkomsttaken inom “social housing” kan göra 

att en person måste flytta då dennes inkomst ökar. Detta såg intervjupersonen som ett problem för 

exempelvis barnfamiljer. Vidare var intervjupersonens personliga åsikt att “social housing” kunde 

medföra stigmatisering, och att det blir för utpekande för dem som bor inom “social housing”. En 

stämpel som kanske sitter kvar under lång tid. Intervjupersonen nämnde att vi visserligen har 

serviceboenden och gruppboenden för vissa målgrupper i Sverige, men att det inte riktigt gick att 

jämföra med en “social housing” där bostäder är särskilt ägnade åt resurssvaga grupper, samlade i ett 

bostadsområde, eller på annat vis definierat som just ett socialt boende.  

 

Vi var vidare intresserade av hur de sociala hyreskontrakten fördelas inom kommunen mellan 

allmännyttan och privata hyresvärdar. Fanns det en konkurrens där, en samverkan, eller var det endast 

allmännyttan som tillhandahöll lägenheter för sociala hyreskontrakt? Intervjupersonens svar kom att 

anknyta till flyktingkrisen år 2015 och hur den stora mängden nyanlända påverkade allmännyttans 

sociala bostadsförsörjning. I den situationen räckte inte allmännyttans lägenheter till. Man gjorde då 

ett avtal med 10 privata hyresvärdar om sammanlagt 50 lägenheter som skulle gå till de målgrupper 

som var i behov av bostad, alltså sociala hyreskontrakt. Idag har de privata hyresvärdarna något färre 

sociala hyreskontrakt, men intervjupersonen var ändå lätt optimistisk i frågan. Dock nämnde denne att 

det saknades kontaktytor mellan de privata hyresvärdarna och socialtjänsten: 

 

”Det finns inga bra ingångar riktigt säger man. Hade man samma kontaktytor som vi har, då 

skulle det vara lättare att jobba på tror jag[…] Jag menar att det finns ju många privata och 

stora hyresvärdar i Örebro. Och det är klart får man då loss säg femtio lägenheter varje år… 

jättebra!” - (Intervju, tjänsteman ÖBO) 
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Det kan konstateras att ett stort ekonomiskt ansvar idag ligger på socialtjänsten, och här höll 

intervjupersonen i stort med om att, visst, det råder ett nytt samhällsklimat som har föranlett fler 

ansökningar om sociala hyreskontrakt. Detta skapar i sin tur ett tryck på socialtjänsten. Om 

intervjupersonen trodde att socialtjänsten kunde hantera detta tryck framgick ej i svaret, men denne 

verkade lugn i förhållande till allmännyttans roll i den sekundära bostadsförsörjningen. “Social 

housing” var inte en modell som intervjupersonen hade positiva meningar om, det var snarare något 

som denne menade kunde leda till en ökad stigmatisering och segregation i samhället. Dock påpekade 

intervjupersonen en intressant tanke kring den svenska sociala bostadsförsörjningsmodellen med 

sociala hyreskontrakt, som avslutning på intervjun: 

 

“Vi har ju en typ av social housing, fast en snyggare variant.” - (Intervju, tjänsteman ÖBO) 

 

Nederländerna 

Historisk tillbakablick 

Sedan andra världskrigets slut har i Nederländerna en stor andel av bostadsmarknaden och 

bostadsbyggandet kunnat tillskrivas så kallade “housing associations” som är icke-vinstdrivande 

bostadsorganisationer (Elsinga & Wassenberg, 2014 s, 25-28; Kadi & Musterd, 2015, s. 247). Detta 

var en utveckling som gick till stor del parallellt med andra välfärdsstater i Europas utveckling under 

denna period. En egenhet med utvecklingen i Nederländerna var dock den stora andelen av det totala 

bostadsbeståndet som skulle komma att bestå av dessa bostadsorganisationers “social housing”-

bostäder. Dessa var till en början statligt subventionerade (Kadi & Musterd, 2015), men sedan 

bestämmelser som utfärdades år 1995 så får organisationerna inga statliga bidrag eller förmåner 

(Elsinga & Wassenberg, 2014). Däremot finansieras bostadsföretagen med säkrade lån från staten och 

gemensamma insatser från de olika bostadsorganisationerna. Subventioner riktade till subjektet, från 

staten i form av bostadsbidrag finns kvar (Kadi & Musterd, 2015). Under den första tiden efter andra 

världskriget var de massiva satsningar som gjordes i bostadsbyggande inom “social housing”-sektorn 

utformade så att hela befolkningen skulle kunna nyttja de subventionerade bostäderna.  

 

Detta kom dock att ändras mellan åren 1989-1995 (Elsinga & Wassenberg, 2014, s. 28). Man insåg att 

det fanns en skevhet på marknaden i form av den stora andel inom “social housing”-beståndet som 

hade inkomster som var betydligt högre än vad man ansåg borde vara ett riktvärde för tillgång till 

dessa bostäder. Detta är dock en situation som kvarstår till dels än idag, även om inkomsttak har 

implementerats. En viktig faktor är att boende inom “social housing” inte måste flytta om deras 

inkomster ökar, besittningsrätten är med andra ord relativt stark (Kadi & Musterd, 2015). En positiv 

effekt av detta är att residualiseringen inom “social housing”-beståndet minskar. Det har historiskt 

funnits och finns än idag, en relativt bred social mix bland dem som bor i subventionerat boende, 
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vilket anses ge positiva mervärden på ett socialt plan. Ett problem har dock varit att ett minskat 

bostadsbyggande till följd bl.a. av den ekonomiska krisen kring år 2008 har lett till ett minskande 

bestånd av “social housing”. Många låginkomsttagare som ligger under gränsvärdena med sin inkomst 

får därför stå i kö för bostäder, som tidigare har fördelats till dem som nu har högre inkomst (Kadi & 

Musterd, 2015).  

 

Historiskt har bostadsorganisationerna i Nederländerna inte behövt betala företagsskatt, men detta 

avskaffades år 2008 (Elsinga & Wassenberg, 2014). Mellan åren 2010 och 2013 ändrade regeringen 

också lagstiftningen angående skatter för bostadsorganisationer och hyresvärdar. Detta var tänkt som 

en metod att öka bostadsorganisationernas ekonomier genom att man höjde hyrorna. Ett liknande 

system som det i Sverige skulle kompensera de boende för dessa hyreshöjningarna i form av 

bostadsbidrag för dem som inte har råd med hyran. År 1995 var 39 % av Nederländernas 

bostadsbestånd “social housing” (Kadi & Musterd, 2015). Detta är en siffra som vida överstiger andra 

europeiska länders nivåer. 40 % av alla boende inom “social housing” beståndet mottog under en tid 

bostadsbidrag, och 40 % av alla holländare har en inkomst som ligger under det implementerade 

inkomsttaket, och har därför möjligheten att söka sig till “social housing” (Elsinga & Wassenberg, 

2014, s. 32-33) 

 

I början av 2000-talet hamnade Nederländernas bostadsorganisationer i samma situation med EU-

lagstiftning som de svenska allmännyttiga bolagen. Detta föranledde nya arbetssätt och ny lagstiftning 

från och med år 2011. Man fick veta att eftersom bostadsorganisationerna i Nederländerna 

finansierades genom garanterade fonder, och ägnade sig åt vinstdrivande aktiviteter för att finansiera 

nyproduktion samt nyinköp av “social housing”-bostäder så bröt man mot konkurrenslagstiftningen 

inom EU. Man menade att man inte borde ägna sig åt både vinstdrivande marknadsverksamheter och 

sociala, statliga, icke-vinstdrivande aktiviteter samtidigt. Staten är alltså officiellt styrande organ för 

bostadsorganisationerna, även om man inte ägnar sig åt direkt styrande förutom i extrema fall, som 

exempelvis vid misstanke om bedrägeri eller vanstyre (Elsinga & Wassenberg, 2014). Som ett resultat 

fattade den holländska regeringen ett beslut som skulle gå mer i linje med EU:s lagstiftning. Detta 

innebar att inkomsttaket för tillgång till “social housing” sänktes, och 90% av alla boende inom 

bostadsorganisationernas bestånd skulle ligga under detta inkomsttak (Elsinga & Wassenberg, 2014, s. 

36). Systemet fungerade nu som en selektiv välfärdsmodell där bostäder var till för de mest behövande 

(Elsinga & Lind, 2013), detta trots att man såg risker med att en koncentrerad form av “social 

housing” skulle kunna leda till segregation och problem med den sociala “mixen”. 

 

Nytt neo-liberalt styre och nya lagstiftningar har lett till att de gamla principerna om välfärdsstaten och 

dekommodifiering (Kadi & Musterd, 2015, s. 248-249) av bostadsmarknaden som en allmän tillgång 

och en rättighet delvis har dragits tillbaka. En del av de gamla principerna finns dock fortfarande kvar, 
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och Kadi & Musterd (2015) talar om en “layering” (Kadi & Musterd, 2015, s. 249), alltså lager av 

policys från olika eror som verkar tillsammans för att skapa en unik form av “social housing” i 

Nederländerna. Att Nederländerna idag har den kanske bredaste inkomstfördelningen inom sitt “social 

housing”-bestånd, och en såpass stor andel av befolkningen som någon gång i sitt liv bor inom detta 

bestånd, är ett exempel på en sådan särart av holländsk “social housing”.  

 

Finansiering 

Bostadsorganisationerna i dagens Nederländerna finansieras främst genom två fonder, den så kallade 

“Central Housing Fund”, och “Guarantee Fund for Social Housing Construction” (Elsinga & 

Wassenberg, 2014). Dessa fonder finansieras vidare av bostadsorganisationerna själva, och de är även 

garanterade av staten, vilket är en av de få stödinsatser som staten fortfarande gör inom “social 

housing”, utöver att man godkänner tillkommande bostadsorganisationer. Garantierna från staten för 

de fonder som är kopplade till bostadsorganisationerna gör att man kan få lån för nyproduktion och 

andra, exempelvis regenerationsprojekt. Ett ytterligare resultat av bostadsorganisationernas delade 

finansiering av fonderna, kom i dager år 2011, då organisationen “Vestia”, som äger 70 000 bostäder, 

hamnade i ekonomiska problem (Elsinga & Wassenberg, 2014). Eftersom “Central Housing Fund” 

backas upp av samtliga bostadsorganisationer och garanteras av detta, så måste de skulder som Vestia 

ådrog sig betalas av samtliga medlemmar i fonden än idag.  

 

“Social housing” idag 

Enligt Elsinga & Wassenberg (2014) så finns inget socialt stigma förknippat med att bo i “social 

housing” i Nederländerna. En anledning till detta kan vara utbredningen och spridningen av “social 

housing”. Bostädernas upplåtelseformer är också blandade, med “social housing” insprängt i övriga 

bostäder i de flesta städer. Att inkomsttaket har varit högt historiskt sett, och att inkomstfördelningen 

bland de som bor i “social housing” är relativt varierad kan vara ytterligare en orsak till att inget 

stigma finns. Det finns dock vissa segregationseffekter som kan tillskrivas “social housing” i 

Nederländerna. Fler invånare med utländsk bakgrund bor inom “social housing” (Elsinga & 

Wassenberg, 2014, s. 34-35). Dock är detta inte märkbart bland andra generationens invandrare, där en 

lika stor andel som invånare med holländsk bakgrund, bor i egen bostad. Majoriteten av dem som bor 

inom “social housing” är nöjda med sitt boende, även om en något större andel rapporterar om 

vandalism och andra anti-sociala beteenden inom “social housing”-beståndet (Elsinga & Wassenberg, 

2014).  

 

Bostadsorganisationerna dominerar nyproduktionen av bostäder i Nederländerna. Denna utveckling 

har dock stagnerat något. Färre köper idag en bostad och andelen “social housing” har minskat (Kadi 

& Musterd, 2015). I stort har rörligheten på bostadsmarknaden minskat, vilket leder till sämre 

förutsättningar för regenerering och nyproduktion. Andra effekter är att köerna för “social housing” 
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har ökat markant, och tillgången på privata bostäder innefattar också långa sökandeprocesser. 

Försäljningen av bostäder för att finansiera nyproduktion och för att köpa in nya bostäder till beståndet 

var länge modellen för bostadsorganisationer i Nederländerna. Idag ser dock situationen annorlunda ut 

och det finns flera sätt på vilket bostadsorganisationerna har tacklat dessa problem, och då främst 

problemet med att få är villiga att köpa en bostad idag. Man erbjuder bland annat så kallade 

“Koopgarant”-bostäder (Elsinga & Wassenberg, 2014, s. 38), vilket innebär bostäder som säljs med 

rabatterade priser. I gengäld får bostadsägaren inte sälja bostaden vidare på den öppna marknaden, 

utan får endast sälja tillbaka bostaden till bostadsorganisationen till marknadspris.   

 

Inkomstgapet i Nederländerna har på senare år ökat (Kadi & Musterd, 2015), och de medborgare med 

allra lägst inkomst har drabbats hårt. De har möjlighet att få bostadsbidrag men det är mycket svårt att 

ta sig in i systemet och faktiskt få tillgång till en bostad inom “social housing”. Det faktum att hyrorna 

inom “social housing” i Nederländerna inte är relaterade till inkomst, och att besittningsrätten är stark 

leder till en inkomstmässig/social mix inom beståndet, men leder också till att många bor kvar inom 

“social housing” som egentligen har råd att flytta till den privata marknaden. Dock har den relativa 

inkomstutvecklingen gynnat höginkomsttagare mer än medelklassen (Kadi & Musterd, 2015), vilket 

exempelvis kan skapa hinder för att köpa en egen bostad för denna grupp. Med inkomstbaserade hyror 

skulle fler flytta från “social housing”-beståndet, och tillgången för de riktigt behövande, de med lägst 

inkomst, skulle bli bättre. Dock menar Kadi & Musterd (2015) skulle denna utveckling kunna leda till 

ett mer residualiserat och stigmatiserat “social housing”, som då blir sista hållplatsen endast för de 

allra mest utsatta i samhället. 

 

England 

Historisk tillbakablick 

Under mellankrigstiden och de första åren efter andra världskriget förknippades ofta privata 

hyreslägenheter med slum och dåliga boendeförhållanden (Farrall et al. 2016) i England. I samband 

med utvecklandet av välfärdsstaten under efterkrigstiden blev subventionerandet av bostäder en viktig 

strategi, och man byggde i stor skala så kallade “council housing” (Whitehead, 2014, s.107). Council 

housing innebär sociala bostäder som ägs offentligt, idag av kommuner, eller ”municipalities” i 

England, ofta genom så kallade ”Arms-length-management-organisations” (ALMOs) (Whitehead, 

2014, s. 108). År 1964 tog Labour-partiet makten, vilket föranledde massiva nyproduktioner av 

council housing (Farrall et al. 2016). Man byggde ofta enligt ett modernistiskt ideal kring ledord som 

”framgång” och ny teknologi, vilket innebar att man byggde höghus i majoriteten av fallen. Man ville 

förändra stadens sociala och ekonomiska struktur genom att ändra själva stadsbilden som sådan, och 

byggnationen var ett led i att återupprusta efter andra världskriget, men kanske främst att skapa 

drägliga levnadsförhållanden för den arbetande befolkningen. Under de första 30 åren efter andra 
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världskriget skedde hälften av all nybyggnation inom den sociala sektorn (Whitehead, 2014) Det 

kommunalt ägda bostadsbeståndet nådde en toppnivå år 1979, då 31 % av Englands bostadsbestånd 

bestod av council housing (Whitehead, 2014, s. 105-107), och 93 % av det sociala bostadsbeståndet 

var council housing.  

 

Sedan dess har ägarskapet inom “social housing” förändrats, och det är idag så kallade 

bostadsorganisationer (”housing associations”) som äger den största delen av det sociala 

bostadsbeståndet. Detta har skett genom att council housing-bostäder har överlåtits till 

bostadsorganisationer som fungerar som icke-vinstdrivande hyresvärdar (Whitehead, 2014). Dessa är 

registrerade och auktoriserade hyresvärdar som agerar på den sociala marknaden, och idag ägs cirka 

10 % av det engelska bostadsbeståndet av dessa bostadsorganisationer. Det finns idag 2000 

bostadsorganisationer och endast några få kommunala “council”- organisationer, det bestånd av 

council housing som inte har sålts helt. 

 

En ytterligare viktig förändring som implementerades kring år 1979-1980 var det så kallade ”Right to 

Buy”-initiativet (Whitehead, 2014, s. 107). Detta var ett incitament från den konservativa regeringen 

under Margaret Thatcher som enligt Farrall et al. (2016) kom till bl.a. för att stärka den traditionella 

kärnfamiljen, och vidare som ett led i att öka det egna ägandet, med förhoppningen att detta kunde 

leda till en bra ekonomisk och social utveckling för landet. Farrall et al. (2016) antyder även att 

Thatcher-regeringen trodde att en befolkning som ägde sin egen bostad i högre grad skulle rösta 

konservativt. I och med 1980 års ”housing act” (Farrall et al. 2016, s. 1239) så kunde de som tidigare 

bott i sociala council-bostäder nu köpa sin egen bostad till ett rabatterat pris. De som främst gjorde 

detta var den yrkesutbildade arbetarklassen, som enligt Farrall et al. (2016) kanske ändå befann sig i 

ett skede där de själva skulle tagit initiativet att söka sig till ägande av en bostad annorstädes. 

 

Denna massiva utförsäljning av sociala bostäder till de boende ledde till en radikal minskning av det 

sociala hyresbeståndet. Cirka 2,7 miljoner bostäder har idag sålts till privatpersoner (Manley, 

Johnston, Jones & Owen, 2016, s. 34). Idag säljs färre bostäder till följd av en minskad rabattering av 

priset, och generellt sett högre bostadspriser. Merparten av de sociala bostäderna som såldes låg främst 

i de mer ekonomiskt välmående delarna av landet, dvs. södra eller östra England. Man talar om en så 

kallade ”follow-your-neighbour”-effekt (Farrall et al. 2016, s 1240), vilket innebar att de som bodde 

inom council housing i områden där många ägde sin bostad, i större grad valde att köpa sin egen 

bostad. Kritiker menar att detta var en utveckling som ledde till ett mer residualiserat “social housing”, 

mer stigmatiserat och ytterligare utsatt för anti-sociala beteenden och brott (Farrall et al. 2016). De 

som valde att inte köpa sin bostad var i högre grad fattiga, och bodde i områden med många andra i 
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liknande situation (Farrall et al. 2016). Här kunde man se begynnelsen till en segregation och politisk 

marginalisering som drabbade det kvarvarande sociala hyresbeståndet. 

 

Finansiering 

Till en början, fram till år 1980, så finansierades all social/council-housing genom bidrag från staten 

och hyresintäkter. Över 90 % av bostadsorganisationernas kapital kom från staten, en siffra som dock 

minskade genom åren efter en ökad konkurrens om bidrag mellan många bostadsorganisationer, och 

till följd av att man höjde hyrorna och därmed kunde man nå en bidragsnivå på cirka 50 % 

(Whitehead, 2014, s. 110).  

 

År 1988 fick bostadsorganisationer rätten att själva bestämma hyresnivåer i sitt bostadsbestånd 

(Whitehead, 2014). Tidigare hade detta varit reglerat, vilket lett till svårigheter för vissa organisationer 

att sköta sina bostäder, men efter år 1988 skedde det motsatta – hyrorna ökade markant, och därmed 

också bostadsbidragsersättningen från staten. Man har sedan dess åter börjat reglera hyresnivåerna. 

Genom staten fick de kommunala organisationerna en ökning av bidragen under 2000-talet. Detta som 

en följd av en satsning på det så kallade ”Decent Homes”-programmet (Whitehead, 2014, s 111). Detta 

var en satsning för att rusta upp det sociala hyresbeståndet till en nivå som ansågs mer rimlig. Detta 

har under åren sedan år 2000 varit en löpande kostnad, då man aldrig riktigt har kommit i fas med det 

behov som finns i bostadsbeståndet, och de behov som löpande uppkommer i det. Sedan år 2010 har 

programmet dock officiellt avslutats, och med detta har också direkta bidrag till “social housing” 

minskat. Sedan år 2011 har det så kallade ”Affordable Homes”-programmet (Whitehead, 2014, s. 111) 

varit statens bidrag till ”social housing”. Detta är dock ett program med betydligt mindre investeringar 

än exempelvis ”Decent Homes”-programmet, och en utveckling efter principen om ”affordable 

housing” har kritiserats av många som en ineffektiv social åtgärd, då vad som anses ”affordable” ofta 

inte är det i realiteten. Åren 2007-2008 öronmärkte staten cirka 7 miljarder pund per år till “social 

housing”. Idag tros denna siffra ha ökat. Samtidigt betalas bostadsbidrag ut till en summa av 14 

miljarder pund per år (Whitehead, 2014). Två tredjedelar av alla som bor i “social housing” får genom 

detta hela sin hyra betald av staten.  

 

“Social housing” idag 

Idag tjänar de som bor i “social housing” mindre, de är oftare beroende av bidrag, i högre utsträckning 

är de etniska minoriteter och genomströmningen i bostadsområdena är ofta hög, medan själva 

bostäderna i högre grad är av dålig kvalitet (Farrall et al. 2016). Detta har lett till en segregering och 

polarisering tillsammans med residualiseringen. Kvaliteten på byggnader är i vissa fall mycket dålig, 

och underhållet av fastigheterna är eftersatt. I många fall har dessa områden också blivit platser för 

anti-socialt beteende med kriminalitet och skadegörelse, där en stark känsla av otrygghet råder (Farrall 

et al. 2016). Ett stigma har kopplats till att bo i “social housing”, då det idag är ett alternativ som 
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endast möter behoven hos de allra mest utsatta i samhället, en slags sista hållplats före hemlöshet. 

Vidare är de som bor inom “social housing” oftare pensionärer, ensamstående föräldrar och icke-

ekonomiskt aktiva. 40 % av hushållen inom “social housing” har minst en sjuk eller funktionshindrad 

familjemedlem (Whitehead, 2014, s. 115). 61 % av hushållen har ingen arbetande familjemedlem. 

Dock finns också mer optimistiska siffror att redovisa, det är exempelvis endast 20 % av de boende 

som är missnöjda med “social housing” (Whitehead, 2014). 

 

Idag ser man ett förändrat fokus när det gäller statens bidragsgivande till bostadsorganisationer. Man 

satsar mer sällan på direkta bidrag i form av kapital, och oftare på exempelvis att göra offentlig mark 

tillgänglig för byggnationer, eller att gå in som garant för ett lån (Whitehead, 2014). Samtidigt 

förväntas hyresnivåerna öka även inom det sociala beståndet. Satsningen på ”affordable housing” sägs 

kunna leda till hyresnivåer på 80 % av marknadsvärdet, vilket är en markant ökning från tidigare år. 

Regeringen fokuserar istället på att ge bidrag till hyresgäster i större utsträckning. Dock har man för att 

garantera att det alltid lönar sig att arbeta, satt ett bidragstak på 500 pund per hushåll och vecka. 

 

Besittningsrätten för boende inom “social housing” har också försämrats. Många kontrakt är 

tidsbestämda, och kan bidra till att skapa en osäkerhet. Sprigings (2002) talar om en NPM-utveckling, 

som inneburit att det sociala bostadsbeståndet sköts mer med olika former av prestationsmålsättningar 

i linje med hur privata företag styrs. Samtidigt har utvecklingen av NPM-strukturer inom “social 

housing” i England lett till ökade krav på boende att ta ansvar för sin egna situation, och Sprigings 

(2002) talar om en så kallad ”blame culture” (Sprigings, 2002, s. 12), där man efter minsta förseelse i 

sin bostad riskerar att bli vräkt.  

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

ANALYS 

Dekommodifiering (de-commodification) 

När det gäller graden av dekommodifiering i Sverige, så finns det en stor andel av befolkningen som 

inte är helt beroende av sina egna inkomster för tillgång till en bostad. Man kan dock observera att 

allmännyttan, dels har kommit att bli mer residualiserad, och samtidigt har riktat bostadsförsörjningen 

mot en mer välbeställd målgrupp. Genom de sociala hyreskontrakten, samt olika former av bidrag (om 

allmännyttan godtar bidragen som en inkomst), så finns det möjlighet för en del att få en bostad 

oberoende av sina inkomster. Dock hamnar den grupp som inte kan nå upp till kraven för en 

hyreslägenhet inom allmännyttan, men som samtidigt har ett jobb och en lön, utanför i systemet 

(Grander, 2017). Dessa kan bli tvingade att söka ett socialt hyreskontrakt trots att de egentligen skulle 

kunna få ett förstahandskontrakt. Detta skapar ett tryck på socialtjänsten och till dels allmännyttan att 

fördela fler sociala hyreskontrakt, och riskerar att brisera systemet. Enligt Hoekstras (2003) modell 

kan vi se att Sverige rent historiskt skulle vara ett typexempel på ett land med “stor 

dekommodifiering”, alltså ett karaktärsdrag som hamnar under den socialdemokratiska 

välfärdsregimen. Idag kan den universella bostadsförsörjningen sägas ha naggats i kanten, och det är 

enligt vår bedömning tveksamt om man egentligen kan säga att systemet med sociala hyreskontrakt 

helt tagit över rollen inom bostadsförsörjning så till den grad att försörjningen fortfarande är 

universell. Systemet med sociala hyreskontrakt kan inte heller anses vara gjort för en sådan bred 

målgrupp, som dem som finns i systemet idag. Allbolagen och avkastningskraven har därmed 

förändrat den svenska allmännyttan och sociala bostadsmodellen i grunden.  

 

Nederländernas placering i Hoekstras (2003) modell kan sägas platsa bättre inom den 

socialdemokratiska välfärdsregimen, med en relativt stark dekommodifiering. Inkomsttaken har sänkts 

för tillgång till “social housing” (Elsinga & Lind, 2013, s.966; Kadi & Musterd, 2015, s. 252). Dock är 

taket relativt högt fortfarande, och det finns ingen begränsning på besittningsrätten till bostaden om 

inkomsterna ökar. Detta gör att en relativt bred målgrupp kan få tillgång till “social housing”. Detta 

kan jämföras med den svenska modellen som i retoriken innebär “en bostad åt alla”, men som i 

verkligheten, åtminstone på den primära bostadsmarknaden inte lever upp till det budskapet. 

Nederländerna har även en form av finansiering som utmärker den jämfört med i Sverige, där 

bostadsorganisationerna stöttar varandra i finansieringen, samt får garanterade lån av staten. Skulle de 

privata bolagen bestämma sig för att ta överhand då det gäller sociala hyreskontrakt i Sverige så skulle 

allmännyttans unikt sociala roll nästan vara obefintlig. 

 

I England är dock dekommodifieringen relativt låg. Det är svårt att få tillgång till “social housing”, då 

köerna är långa, och dessa bostäder är endast till för de allra mest resurssvaga. England kan här sägas 

passa in i den liberala välfärdsregimen, enligt Hoekstras (2003) modell.  
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Stratifiering (stratification) 

Stratifiering inom bostadssektorn kan sammanfattas som på vilka kriterier en bostadsfördelning sker. 

Exempel är inkomst eller social status. Man kan även koppla stratifiering till den selektiva ”social 

housing”-modellen och dualiteten med marknaden där endast inkomst är den stratifierande faktorn 

(Hoekstra, 2003). Man kan även koppla stratifiering till exempelvis hyreskrav. Ur ett ekonomiskt 

perspektiv kan vi se en förändring i den svenska bostadssektorn där låginkomsttagare och resurssvaga 

grupper oftare får söka sig till sociala boendelösningar. Den sociala stratifieringen är dock inte särskilt 

framträdande i Sverige utöver de ekonomiska faktorerna, med ett viktigt undantag. Vi ser en ökad 

segregering och en residualisering inom allmännyttan, med en koncentration av resurssvaga, samt de 

med utländsk bakgrund i det kvarvarande allmännyttiga bostadsbeståndet (Salonen, 2015b). Det har 

också framkommit i intervjun med ÖBO att många av dem som söker socialt hyreskontrakt också har 

varit nyanlända, och sysselsättningsgraden i denna grupp är i många fall låg. I och med allmännyttans 

affärsmässighet och avkastningskrav har bostadsmarknaden riktats mer mot de som har råd, och som 

uppfyller de strängare kraven för ett förstahandskontrakt. I vissa fall är de enda alternativ som finns att 

tillgå, att antingen söka sig till en privat hyresvärd med mindre stringenta krav, vilka i vissa fall är 

oseriösa så kallade “slumvärdar” (Boverket, 2014, s. 29), eller att hyra lägenheter i andra hand på den 

illegala andrahandsmarknaden (Boverket, 2017b). Detta är en bild som även bekräftades i intervjun 

med ÖBO, där det nämndes att man arbetat mot illegal andrahandsuthyrning av lägenheter. Det finns 

ingen direkt status-faktor som avgör vilken bostad man får tillgång till idag, enligt den 

korporativistiska välfärdsregimen. Men man kan faktiskt tänka sig att en relativt hög inkomstfaktor 

påverkar vilken sorts boende man kan få. Många allmännyttiga bostäder har köpts upp av dem som har 

råd och det minskade antalet allmännyttiga bostäder är mer residualiserat. Detta gör att man kan säga 

att Sverige har gått mer mot den liberala välfärdsregimen inom området stratifiering.  

 

Nederländerna med sin socialt inriktade “social housing”, genom bostadsorganisationer, har en så 

kallad selektiv eller dualistisk fördelning av bostäder. “Social housing”-bostäderna har en maxhyra, 

medan den privata hyresmarknaden präglas kraftigt av den liberala välfärdsregimen där 

hyressättningen är mer oreglerad (Hoekstra, 2003, s. 65-66). Man riktar sig därigenom till olika 

grupper inom olika delar av bostadssektorn. Det finns både fördelar och nackdelar med detta system, 

men man kan se det som en positiv aspekt att det fortfarande finns en relativt inkluderande modell för 

resurssvaga grupper, även om köerna är långa. En annan aspekt är att man kan välja att bo kvar inom 

“social housing” även då ens inkomster har ökat. Detta är något som man enligt Kadi & Musterd 

(2015) dock har funderat på att förändra. Man har vidare som mål att 30% av nybyggnationer skall 

vara “social housing” (Kadi & Musterd, 2015, s.258).  

 

I England är tillgången betydligt mindre än efterfrågan efter en massiv utförsäljning (Whitehead, 

2014), kraftigt präglad av “Right-To-Buy”-policyn och därigenom den liberala välfärdsregimen. Man 
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har olika satsningar för att skapa fler bostäder åt mindre bemedlade, men dessa kan kritiseras för att 

inte fylla den lucka som bostadsorganisationernas “social housing” tidigare har fyllt. Exemplet är så 

kallad “affordable housing” som ofta har ansetts vara långt ifrån en billig lösning (Whitehead, 2014, 

s.108), med 80 % hyressättning, vilket kan bli dyrt exempelvis i städer som London.  

 

Generella mål inom bostadspolicy (General housing policy objectives) 

Denna punkt behandlar vilka övergripande mål samhället har för bostadsförsörjningen över tid. 

Exempelvis är en universell eller selektiv modell ett tecken på olika generella mål, och vem som skall 

förse medborgare med bostäder, och på vilket sätt det skall ske spelar också in. Sverige har som 

nämnts tidigare traditionellt sett haft “goda bostäder åt alla” som generell policy, i och med den 

universella karaktären på bostadsförsörjning inom allmännyttan. Man kunde bygga nya hyresbostäder, 

sätta hyresnivåer utefter bruksvärdessystemet som garanterade en rimlig prisnivå i hela Sveriges 

bostadsbestånd, och man fick subventioner från staten. Allt detta samtidigt som man inte hade något 

krav på en avkastning. I och med nya allbolagen har detta ställts på ända. Det intryck vi fick i 

intervjun med en tjänsteman på ÖBO var att man, iallafall inom just ÖBO, fortsätter att kämpa för att 

leva upp till det sociala ansvar som man tidigare haft i kommunen. Det har dock nödvändigtvis fått en 

annan karaktär, och man kan konstatera att sociala hyreskontrakt hamnar främst på allmännyttan, och 

det kan vara en betungande grupp individer, men samtidigt är hyran garanterad av socialtjänsten och 

det finns därigenom mindre ekonomiska risker för allmännyttan.  

 

Man kan vidare fråga sig huruvida socialtjänsten är lämpad att jobba med och hantera så pass många 

sociala hyreskontrakt. Detta har traditionellt sett inte varit deras primära uppdrag, och det finns heller 

inte definierat i socialtjänstlagen (SoL) att det skall vara deras uppdrag att agera 

förstahandskontraktsinnehavare. 

 

Sveriges traditionellt sett universella bostadsförsörjningsmodell har till dels utmanats i dagens läge. 

Man kan tala om en implicit “social housing” genom sociala hyreskontrakt, och utmärkande för 

“social housing” är just det att det är en del av en dualitet mellan en primär och sekundär marknad, och 

det är vidare en selektiv modell. Detta innebär att man måste uppfylla kriterier för att få tillgång till en 

allmännyttig bostad, och det är den grupp som inte klarar dessa kriterier som hamnar på den sekundära 

marknaden. Vi undrar om utvecklingen kan vara ett led i att erkänna den svenska bostadsmodellen 

som en selektiv sådan, med en mer reell “social housing”, där vidare också marknadshyror råder, och 

där fler kommer att behöva stöd för att få tillgång till en bostad. Marknadshyror skulle också kunna 

leda till många fler sociala hyreskontrakt och mer bostadsbidrag. Något som talar emot detta är det 

stigberoende som Hoekstra (2003) tar upp i samband med en redogörelse för Esping-Andersen 

typologier, och som även nämns i Bo Bengtsson (2017, s. 46). Att förändra bostadssektorn nämns som 
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en mycket trög process, då stigberoendet enligt Bengtsson (2017) är extra starkt i fråga om 

bostadspolitiken. Detta beror bl.a. på bostäders livslängd, och att bostäder har en social betydelse för 

de boende. Byggandet av bostäder är också en kapitalstark bransch vars regelverk många aktörer har 

ett intresse av att hålla förutsägbara, exempelvis då de är belånade och banken behöver en säkerhet på 

sina investeringar (Bengtsson, 2017, s. 48). Enligt Bengtsson (2017, s. 59) är det oftast en kris som 

resulterar i att ett stigberoende bryts. Ifråga om typologierna så kan det därmed konstateras att Sverige 

har gått mer mot den liberala välfärdsregimen, men med vissa karaktärsdrag kvar från den 

socialdemokratiska. 

 

I Nederländerna har man gått mot en mer selektiv “social housing” som accepterar en mindre grupp 

med kriterier som inkomsttak. Denna modell skulle kunna anses vara mer motiverad i Nederländerna, 

då man inte ser den extrema situation kring exempelvis stigmatisering, segregering och residualisering 

som exempelvis finns i England. Det är dock en risk man tar, om än en påtvingad sådan, av 

konkurrenslagstiftning från EU. Att människor kan bo kvar i “social housing” även då deras inkomster 

har ökat kan anses positivt ur perspektivet om residualisering och segregering. Precis som i fallet med 

Sverige så har den sociala bostadssektorn förändrats efter EU-lagstiftning, och man ser här att 

Nederländerna går mer mot en avsmalning av den selektiva sociala bostadsmodellen, vilket indikerar 

en förändring mot den liberala välfärdsregimen.  

 

I England ligger fokuset fortfarande på den privata marknaden inom den primära bostadsförmedlingen, 

och att tillhandahålla “social housing” för de allra mest resurssvaga, även detta i linje med den liberala 

välfärdsregimens typiska karaktär. Parallellt med detta har olika insatser gjorts på “social housing” 

genom åren, som exempelvis “Decent-Homes-”-programmet och senare “Affordable housing”. Målet 

är att tillhandahålla subventionerade boenden, med något lägre hyror, och att öka nivåerna av 

bostadsbidrag till de allra mest behövande.  

 

Bostadsfördelning (Housing allocation) 

Denna punkt berör hur och vem som får tillgång till bostäder. Här ser vi en tydlig förändring i den 

svenska välfärdsstrukturen. Detta kan i stort kopplas till nya allbolagen, och även till teorin om NPM, 

och de val samt ansvar som tillfaller allmännyttan. Man har ett krav på avkastning och den enda reella 

inkomsten är hyrorna i bostadsbeståndet. Detta gör att man inte vågar ta risken att ge 

förstahandskontrakt till personer med lägre inkomster, inga referenser eller tillfälliga eller 

tidsbegränsade anställningar. Fördelningen av bostäder inom allmännyttan går därför till dem med 

relativt stark betalningsförmåga, parallellt med dem som får sociala hyreskontrakt. Anledningen till att 

inkomstnivåerna inom allmännyttan har blivit lägre menar vi kan bero på att folk bor kvar sedan före 

nya allbolagen implementerades. I många områden kan också de mer bemedlade ha flyttat vidare till 
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andra bostäder. Det finns många positiva aspekter i den svenska modellen med sociala hyreskontrakt, 

om man arbetar så som framkommit i intervjun med ÖBO. Att man i Sverige har möjligheten att 

fördela de sociala hyreskontrakten i hela beståndet, inom både allmännyttan och på den privata 

marknaden, gör att denna typen av boende blir mindre utpekande. Effekter som stigmatisering, och 

segregering kan motarbetas, om de allmännyttiga bolagen använder möjligheten att sprida de sociala 

kontrakten. Vidare nämnde intervjupersonen på ÖBO att det inte var alla kommunala bolag som 

fördelade de sociala hyreskontrakten. Om så är fallet, exempelvis därför att man har för få bostäder för 

att kunna göra sådana medvetna val så kan man snabbt konstatera att vägen till ren “social housing” i 

princip är väldigt kort, om alla sociala hyreskontrakt skulle hamna i samma område. “Social housing” 

genom kontrakt får en annan innebörd, och att fortsätta med att argumentera för att Sverige skall ha en 

universell bostadsförsörjning utan “social housing” blir inte en lika realistisk utgångspunkt. Det är 

komplicerat att placera Sverige bland de tre välfärdsregimerna i Hoekstras (2003) modell i det här 

fallet. Klart är att man har gått från en socialdemokratisk regim, mot en mer liberal sådan. Om 

marknadshyror skulle komma att bli verklighet så finns det mycket få inslag av den 

socialdemokratiska välfärdsregimen kvar i Sverige, inom bostadssektorn.  

 

Trots att den svenska allmännyttan har blivit mer självständig, exempelvis genom att man inte tar emot 

några bidrag, så är de organisationer som är kopplade och styrda av den kommunala politiken. Man 

skulle kunna argumentera för att Nederländernas och Englands bostadsorganisationer är något mer 

frikopplade från staten, dock tar man i England emot subventioner och bidrag. En viktig fråga har varit 

huruvida det är ekonomiskt möjligt att bygga hyresbostäder för låginkomsttagare, ett område på vilket 

subventioner för bostadsbyggande har diskuterats. Klart är att enligt Hoekstras modell (2003), som är 

konstruerad utefter Esping-Andersens (1989) teorier om välfärdsregimer så är det staten som 

fortfarande har ansvaret för de flesta välfärdstjänster i Sverige, snarare än familjen/andra 

organisationer, eller marknaden. Gränsen har dock blivit grumlig i det att allmännyttan idag verkar 

affärsmässigt på marknaden.  

 

Situationen i Nederländerna har vi tidigare berört när det gäller bostadsfördelningen. Den viktigaste 

punkten kan vara det inkomsttak som finns för tillgång till “social housing” (Elsinga & Lind, 2013, s. 

967). Detta infördes därför att många drog fördel av de låga hyrorna inom “social housing”, trots att de 

hade haft råd att betala en normal hyra. En effekt av detta kan ha blivit att “social housing” blivit 

mindre stigmatiserat, och att man under årens lopp sprängt in bostäderna i övriga bostadsområden. 

Fördelen med ett inkomsttak är givetvis att “social housing”-bostäderna nu tillfaller dem som 

verkligen är i behov av ett subventionerat boende. Vidare har man diskuterat i Nederländerna att 

anpassa hyrorna till inkomstnivåerna hos de boende, för att frigöra fler lägenheter till de resurssvaga 

(Elsinga & Lind, 2013). Politiker har också föreslagit att en ny skatt skall införas, vilken skulle tvinga 
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bostadsorganisationerna att höja hyror till i princip marknadsnivåer. Detta gör enligt Elsinga & Lind 

(2013) att systemet kommer att mer likna den svenska modellen.  

 

De nya satsningar man gör i England handlar bl.a. om så kallade “Affordable housing” och “Decent-

Homes”-programmet (Whitehead, 2014, s. 111). I samband med upprustning av det minskande “social 

housing”-beståndet så ökar hyresnivåerna. Hyresnivåerna inom “Affordable housing” är i vissa städer 

också relativt höga. Historiskt har hemlösa och resurssvaga hushåll fått prioritet i köerna till “social 

housing” (Whitehead, 2014). Idag har den privata marknaden tagit över en del av detta ansvar, främst 

för hemlösa (Whitehead, 2014). Samtidigt har besittningsrätten försvagats för de boende inom “social 

housing”, vilket tidigare har varit ett starkt skydd för de boende. Detta genom tidsbestämda hyresavtal. 

Att ha tidsbestämda “social housing”-kontrakt kan anses vara problematiskt, och alldeles särskilt om 

kontraktet inte heller kan omvandlas till ett förstahandskontrakt. I denna situation kan man riskera att 

hushåll måste flytta flera gånger, och en stabilitet som är viktig försvinner i dessa individers liv. 

Intervjupersonen på ÖBO nämnde också att i de fall som stora barnfamiljer med sociala hyreskontrakt 

tvingas flytta av olika anledningar så ger detta ofta mycket negativa effekter. Det är vidare intressant 

att den privata marknaden har tagit över en del av det sociala ansvaret från bostadsorganisationerna i 

England, i form utav bostadsförsörjning/härbärge till hemlösa, en typisk indikation på en liberal 

välfärdsregim där marknaden ses som lösningen på samhällets sociala problem. Parallellt med denna 

utveckling kan bostadsorganisationerna stärka sin profil genom att rikta arbetet mot de hushåll som 

befinner sig i en annan situation. Dock är det fortfarande ett arbete med resurssvaga grupper, där en 

stor del av alla hyrorna betalas med bostadsbidrag från staten (Whitehead, 2014).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



38 
 

SLUTSATSER 

En av uppsatsens frågeställningar handlade om varför man i Sverige använder systemet med sociala 

hyreskontrakt istället för ”social housing”. Anledningarna till att det inte finns några planer på ett 

regelrätt “social housing” i Sverige är många. Främst kan man se att det är en modell som på olika sätt 

håller på att förändras i de länder som ingår i den komparativa analysen, och utvecklingen har till dels 

varit negativ med stigmatisering eller segregation som följd. Stigberoendet i Sverige gör att många 

fortfarande vill hålla fast vid “Goda bostäder åt alla”-modellen och universell bostadsförsörjning. Det 

finns exempelvis ett uttalat motstånd mot ren “social housing” inom partipolitiken idag (Sondell, 

2018). Det får konstateras att systemet med sociala hyreskontrakt har fördelar, därför att man har 

möjligheten att påverka den sociala mixen i samhället genom att fördela sociala hyreskontrakt i ett 

bestånd. Det finns många negativa aspekter med segregation, både för rika och fattiga, då möten 

mellan olika människor i samhället generellt sett brukar se som ett sundhetstecken. Miljonprogrammet 

är ett exempel på bostadsområden där segregation och stigmatisering har blivit ett faktum, och även 

om den typen av bostäder inte är aktuella att bygga igen så behövs ett nytt bostadsbyggande för att 

tackla efterfrågan idag. Man räds för att bygga bostäder som endast är tillägnade “social housing”, 

även om pressen ökar på socialtjänsten att styra över bostadsförhållanden för en växande grupp, något 

som inte har varit fallet före år 2011 i lika hög grad. Den universella välfärden inom bostadssektorn, 

samt stigberoendet från den socialdemokratiska välfärdsregimen sätter Sverige i ett komplicerat läge 

där realiteten, med ett ökande behov av sociala bostadsinsatser är skilt från de system som historiskt 

varit en självklarhet. Då så pass få sociala hyreskontrakt faktiskt omvandlas till förstahandskontrakt, 

samtidigt som bördan på systemet ökar, så kan man ställa sig frågan om det är en fungerande struktur, 

eller helt enkelt en nödlösning. Parallellt med detta sker en residualisering inom allmännyttans 

bostadsbestånd. 

 

En annan av uppsatsens frågeställningar handlade om vilket system som är bäst för att lösa den sociala 

bostadsförsörjningen och minska segregationen. Sverige har inte en universell bostadsförsörjning idag 

fullt ut, men vi har inte heller “social housing”. Olika allmännyttiga bolag löser sina uppgifter på olika 

sätt och vi riskerar att se, eller ser redan, en mycket varierad grad av socialt ansvarstagande inom olika 

kommuner. Det kan konstateras att ÖBO enligt undersökning i denna uppsats är en förebild när det 

gäller arbetet med sociala hyreskontrakt och det sociala ansvaret enligt nya allbolagen. Man skulle 

kunna hävda att sociala hyreskontrakt är en form av “social housing”, där kontrakt upplåts som en del 

av ett blandat bostadsbestånd, vilket skapar möjligheter för att förhindra segregering. Besittningsrätten 

är svag, dock finns alltid möjligheten att omvandla andrahandskontraktet till ett förstahandskontrakt. 

Det är å andra sidan en modell som sätter extra press på socialtjänsten, exempelvis genom de 

kostnader för uppföljning av de sociala insatserna kring sociala hyreskontrakt som är en del av 

upplägget. Men det är i många avseenden en bättre modell för det svenska samhället, exempelvis i en 
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jämförelse med Englands “social housing”. Man kan tänka sig att ett rent “social housing” i Sverige 

skulle skapa en väldigt utpekande, stigmatiserande och segregerande bostadsmodell, just eftersom 

traditionen och stigberoendet inte finns sedan tidigare. I Nederländerna är premisserna annorlunda. 

Man har inte den stigmatisering kring att bo i “social housing” som exempelvis finns i England. Detta 

kan liknas vid det faktum att det inte finns någon särskild stigmatisering i Sverige kring att bo i 

allmännyttan. Att allmännyttan har förändrats får anses vara en kärnfråga när det kommer till social 

bostadsförsörjning i Sverige.  

 

I Sverige ser vi idag en dualitet där man å ena sidan skärper hyreskraven - vilket skapar en resurssvag 

grupp utan bostäder, som givetvis måste huseras på någons bekostnad, och å andra sida tar man emot 

fler sociala hyreskontrakt - vilket kan sägas gå ut över den primära bostadsmarknadens tillgång på 

bostäder. Om principen är att man skall få möjligheten att ta över sitt sociala hyreskontrakt, och göra 

om det till ett eget förstahandskontrakt så är detta en mycket bra modell som skapar incitament för 

medborgare att leva och verka i samhället och sitt boende på ett sunt sätt. I värsta fall är den 

uppföljning som sker en demoraliserande faktor som gör att människor utan några andra uppenbara 

problem än en resurssvaghet tvingas gå in i ett system som innefattar övervakning och uppföljning av 

socialtjänsten, vilket också kan tära på socialtjänstens resurser i onödan.  
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DISKUSSION 

Slutligen kan det konstateras att Sverige aldrig har använt uttrycket “social housing”, men det system 

man har är i allt väsentligt socialt, även om det inte finns någon direkt lösning för just resurssvaga 

kontra missbrukare, psykiskt sjuka eller hemlösa individer i samhället. Ett stort ansvar ligger samtidigt 

på varje enskild kommun och allmännyttigt bostadsbolag, att leva upp till nya allbolagen, och 

eventuellt verka socialt utöver det. Balansgången mellan att klara den sociala bostadsförsörjningen och 

kravet på avkastning gör det problematiskt för allmännyttan att leva upp till den universella 

bostadsmodellen som präglat Sverige sedan efterkrigstiden.  

 

En annan viktig faktor är den generella bostadsbristen. Om inte fler hyresbostäder byggs så kommer 

antagligen inte den sociala bostadsförsörjningsfrågan heller att lösas på ett bra sätt. Risken är då att det 

skapas en opinion för “social housing”, då man ser att läget är akut. Då det ofta hävdas att det inte går 

att bygga bra hyresbostäder för låginkomsttagare, då byggkostnaderna måste täckas upp, och därmed 

hyrorna höjas, så kan man anse att det kanske krävs något ytterligare slags incitament från statens sida 

i denna fråga. Detta för att kunna göra en satsning som garanterar en blandad bebyggelse och som inte 

skapar enklaver med resurssvaga, eller segregering. Man talar många gånger om blandad bebyggelse 

(Tunström, 2009), och att man skall förtäta städer, genom att spränga in nya byggnader i befintliga 

bostadsområden. Detta anses ofta vara den mest hållbara lösningen för att skapa en socialt 

diversifierad och levande stad. Att blanda allmännyttan och därmed sociala hyreskontrakt med andra 

bostäder är något som också bör ske i framtiden. 

 

Man skulle kunna tänka sig en situation där systemet med sociala hyreskontrakt imploderar, eller där 

behovet blir för stort för allmännyttan och socialtjänsten att hantera. I detta läge hade man med fördel 

sett att även privata hyresvärdar kunde acceptera fler sociala hyreskontrakt. Om “social housing” 

eventuellt skulle implementeras i framtiden så kunde man argumentera för att exempelvis bygga 

bostäder och sedan låta människor bo kvar efter att deras inkomster har ökat, som i Nederländerna, 

vilket också kan skapa en social mix ifråga om inkomst. Man talar i Sverige exempelvis om lokala 

bostadskarriärer där människor som bor i ett utsatt område skall ha möjligheten att byta upp sig till ett 

bättre boende inom samma bostadsområde, då deras inkomster har ökat, just för att behålla den 

socioekonomiska mixen (Gustavsson & Elander, 2013). Istället ser man att inkomst- och 

referenskraven har ökat inom allmännyttan för att på det sättet få in ett nytt klientel, samtidigt som den 

generella inkomstförändringen bland de boende inom allmännyttan är negativ (Grander, 2017).  

 

Bostäder får betecknas som en viktig ingång för jobb, integration och social inkludering. Det är en 

viktig del av välfärdssamhället. Ur ett annat perspektiv inbegriper det svenska välfärdssamhället flera 

andra aspekter, som exempelvis deltagande på arbetsmarknaden. Om fler hade jobb så skulle fler 
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kunna komma in på den primära bostadsmarknaden samt betala hyran själva, färre sociala insatser som 

sociala hyreskontrakt skulle behövas, samtidigt som skatteintäkterna skulle öka. Man skulle i detta 

scenario kunna tänka sig att en positiv effekt skulle kunna leda till att fler kan göra lokala 

bostadskarriärer, och vidare kanske att man kan renovera lägenheter, samtidigt som de boende kan bo 

kvar efter renoveringen.  

 

Viktiga aktörer i bostadssektorns framtid är givetvis politiker. Malin Sondells (2018) masteruppsats 

om riksdagspartiernas inställning till “social housing” ger intressanta inblickar i hur man från 

politikers håll ser på frågan. Sondell (2018) har sonderat terrängen för hur inställningen är till “social 

housing” medan vår uppsats har försökt utvärdera hur den sociala bostadsförsörjningen faktiskt ser ut i 

frånvaron av “social housing”. Vårt fokus på Sverige har kompletterats med en europeisk utblick och 

detta är givetvis perspektiv som kan utvidgas med komparativa analyser av ytterligare länder utöver 

Nederländerna och England. I dessa analyser kan den modell av Hoekstra (2003) som vi har använt i 

vår uppsats med fördel användas igen, då det kan bidra till att ge inblickar i likheter och skillnader 

mellan länder. Dock har modellen endast tre välfärdsregimer representerade vilket gör att inte alla 

länder kan sägas tillhöra den ena eller andra välfärdsregimen helt utan undantag. Eventuellt är detta en 

konsekvens av samhällets utveckling sedan Esping-Andersens (1989) typologier skapades, och ett nytt 

politiskt samhällsklimat.  
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Bilaga 1 

Informationsbrev 

Örebro 2019-05-02 

 

Information med anledning av intervju - ÖBO 

 

Hej, 

Vi är två universitetsstuderande, Jens Reinsfelt och Martin Söderberg, som just nu håller på med vår 

kandidatuppsats i kulturgeografi, vid institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap 

på Örebro universitet. Kontaktuppgifter till dig har vi fått från vår lärare Eva Gustavsson, 

universitetslektor här på Örebro universitet. Vi hoppas att du eller någon annan representant från 

ÖrebroBostäder har möjlighet att ställa upp på en kort intervju för frågor angående allmännyttans nya 

roll och sociala ansvar i dagens samhälle.  

  

Syftet med uppsatsen är att undersöka varför Sveriges sociala bostadsförsörjning ser annorlunda ut än 

många andra europeiska länders bostadsmodeller, där “social housing” är rådande. Vi vill även 

fördjupa oss i allmännyttans roll i en svensk kontext, där sociala hyreskontrakt är den rådande 

modellen för bostadsförsörjning åt de mest resurssvaga grupperna. 

 

Vi är intresserade av hur ÖrebroBostäders uthyrningspolicy kan ha påverkats av den så kallade “nya 

allbolagen” (SFS 2010:879, lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag), och hur denna 

lagstiftning kan ha påverkat allmännyttans sociala arbete, i spåren av krav på affärsmässighet. Vi är 

vidare mycket intresserade av sociala hyreskontrakt och hur dessa fördelas geografiskt i kommunen. 

 

Att medverka i denna intervju är givetvis helt frivilligt, och du har möjlighet att när som helst avbryta 

din medverkan. 

Svaren/informationen som framkommer genom intervjun kommer endast att användas för uppsatsens 

syfte, och inget annat. Svaren kommer att spelas in digitalt för att sedan transkriberas. När 

kandidatuppsatsen är klar och godkänd kommer all insamlad data att förstöras.  

 

Vi uppskattar att intervjun kommer att ta ca 45 min till en timme. Vi är flexibla då det gäller plats för 

intervjun, men vi genomför gärna intervjun så tidigt som möjligt och helst före den 17:e maj 2019. 

 

MVH 

Jens Reinsfelt och Martin Söderberg 

Samhällsplanerarprogrammet 

Örebro universitet  
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

 

Den nya allbolagen och krav på blivande hyresgäster 

 

1. Har den nya allbolagen, från 2011 om att kommunala bostadsbolag måste agera affärsmässigt, 

förändrat ert sociala arbete på något sätt? Skulle du säga att ni tar lika mycket, mindre eller 

större socialt ansvar idag? 

 

2. Har ni på senare år förändrat er policy, eller kraven på blivande hyresgäster då det gäller 

inkomst, referenser, eller dylikt? 

 

• Har du uppfattningen att fler blir nekade ett hyreskontrakt inom ÖBO, än tidigare? 

 

• Kan en sådan ökning eller minskning ha förändrat antalet sociala hyreskontrakt som ni 

tillhandahåller 

 

• Har ni olika krav på hyresgäster för tillträde i olika bostadsområden? 

 

Sociala hyreskontrakt och segregation 

 

3. Hur många sociala hyreskontrakt fördelar ni ungefär per år? 

 

• Har ni något avtal med Socialtjänsten om att ett visst antal lägenheter i beståndet 

reserveras för sociala hyreskontrakt? 

 

4. Har ni någon policy för i vilka bostadsområden ni ger ut sociala hyreskontrakt? 

 

• Kan ett bostadsområdes socioekonomiska struktur eller demografi påverka ett beslut 

om vart man ger ut sociala hyreskontrakt? 

 

• Fördelas de sociala hyreskontrakten över hela bostadsbeståndet, eller främst i vissa 

bostadsområden? 

 

5. Har ni sociala hyreskontrakt i åtanke vid nybyggnationer, och finns några lägenheter 

reserverade för detta ändamål? 

 

6. Upplever du att systemet med sociala hyreskontrakt fungerar? 

 

Social housing 

 

7. Tror du att ett system med renodlad social housing skulle leda till mer segregation eller 

stigma, än det rådande systemet med sociala hyreskontrakt? 

 

Avslutande fråga 
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8. Vi vet att ni är med och driver allaktivitetshuset Tegelbruket, och ni har även varit engagerade 

socialt i upprustningen av Vivalla. Vilka andra sociala åtgärder jobbar ni med på daglig basis? 

 


