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Repliker

”Lyssna på forskningen – den visar
avregleringens problem”

PUBLICERAD 15:34

REPLIK DN DEBATT 17/10. Vi motsätter oss kraftfullt
att forskningen stödjer de teser om avreglering som
Fredrik Kopsch driver. I forskningen finns ett
överflöd av exempel på avregleringens sociala och
ekonomiska �öljdproblem både i Sverige och
internationellt, skriver 87 �öreträdare �ör 21 bostads-
och stadsutvecklingsrelaterade forskningsämnen
vid 12 universitet och högskolor.

Läs senare

Fastighetsekonomen Fredrik Kopsch argumenterar i sin nya
SNS-rapport för att ytterligare uppluckra hyresgästers rättigheter
för att lösa den svenska bostadskrisen. Detta är i sig inget nytt
resonemang, men det blir lite pikant när Kopsch avslutar med att
uppmana ansvariga politiker att ”lyssna på forskningen”.

Vi, 87 företrädare för 21 bostads- och stadsutvecklingsrelaterade
forskningsämnen vid 12 universitet och högskolor, känner oss
påkallade att ställa oss upp och kraftfullt dementera: kom inte
med dessa påståenden i våra namn!

Vi bestrider föreställningen om att ”forskningen” på
något sätt skulle tala enstämmigt i dessa frågor – och
framför allt motsätter vi oss kraftfullt att den stödjer de teser som
Kopsch driver. För det finns ändå en grad av samsyn över
ämnesgränserna, bara inte i den riktning som Kopsch vill
påskina.

På 1990-talet avreglerades den svenska bostadspolitiken radikalt.
Det gamla systemet var ekonomiskt ansträngt och avvecklades
därför, men ersattes inte av något nytt. Redan några år senare
kunde det konstateras att detta var början på en utdragen
bostadskris, framför allt i storstadsområdena. På detta följde
sedan fler vågor av avregleringar. Problemen kvarstår, och har i
viss grad förvärrats.

Vissa av dessa
avregleringsivrare sitter på
ledarredaktioner och
tankesmedjor, andra är
baserade på akademiska
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lärosäten, och gång på gång
upprepar de samma visa,
trots att deras retorik och idé
�ör länge sedan borde ha nått
vägs ände �ör alla utom de
djupast ideologiskt
övertygade.
Trots att stegvisa avregleringarna på bostadsmarknaden hittills
inte lett till något annat än fördjupade sociala och ekonomiska
klyftor, hör vi återigen en bekant melodi: problemet är att vi inte
har avreglerat tillräckligt – om vi bara avreglerar lite till så
kommer det att bli bättre! Vissa av dessa avregleringsivrare sitter
på ledarredaktioner och tankesmedjor, andra är baserade på
akademiska lärosäten, och gång på gång upprepar de samma
visa, trots att deras retorik och idé för länge sedan borde ha nått
vägs ände för alla utom de djupast ideologiskt övertygade.

Det finns här inte utrymme att gå i detaljerad polemik
med de specifika argument som Kopsch framför i
artikeln och rapporten. Samtidigt beror inte vår ovilja att gå
in i en sakargumentation med Kopsch enbart på platsbrist. Den
radikala avreglering som Kopsch förordar anser vi utgör helt fel
utgångspunkt i en bostadspolitisk debatt, eftersom all diskussion
då kommer att onyanserat kretsa kring frågan ”för eller emot
avreglering”, vilket fördummar samtalet. I stället behöver vi
börja diskutera vad som konkret kan göras för att lösa den
nuvarande bostadskrisen med utgångspunkt i det existerande
breda forskningsläget på området.

Oavsett våra skilda forskningsområden är vi alla överens om en
sak: det finns inte någon vetenskaplig konsensus kring att mer
avregleringar kommer att leda till en mer rättvis och fungerande
bostadsmarknad som bättre svarar upp mot människors behov
och önskemål – särskilt inte för socialt och ekonomiskt utsatta
grupper. Tvärtom.

Ett antal världsstäder –
inklusive New York, London,
Paris och Berlin – har nyligen
gått samman och
undertecknat en deklaration i
vilken de kräver att stater
återreglerar avreglerade
fastighetsmarknader �ör att
säkerställa en fungerande
bostads�örsörjning.
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Därför har ett antal världsstäder – inklusive New York, London,
Paris och Berlin – nyligen gått samman och undertecknat en
deklaration i vilken de kräver att stater återreglerar avreglerade
fastighetsmarknader för att säkerställa en fungerande
bostadsförsörjning. Många andra städer har följt i deras fotspår.
Skulle det inte vara konstigt om Sverige nu gick i motsatt
riktning, och avreglerade ytterligare?

Vi, undertecknande av denna artikel, håller i alla fall
med Kopsch om en sak: lyssna på forskningen! I den
finns ett överflöd av exempel på avregleringens sociala och
ekonomiska följdproblem både i Sverige och internationellt.
Bostadsfrågan är komplex och saknar ’quick fixes’, men inom den
existerande bostads- och stadsutvecklingsforskningen finns ändå
många idéer om hur vi kan börja tackla akuta utmaningar som
trångboddhet, hemlöshet, boendesegregation och skenande
boendekostnader. Låt oss utgå ifrån denna mångfald i stället för
den diskrediterade föreställningen om att mer avregleringar är
lösningen. 
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87 företrädare för 21 bostads- och stadsutvecklingsrelaterade
forskningsämnen vid 12 universitet och högskolor

Ⓒ Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt

Stellan Lundström, professor i fastighetsekonomi, KTH:
”Feltänkt om hyresregleringen”

Marie Linder, förbundsordförande för Hyresgästföreningen:
”Ekonomiska skolboksteorier inte löser bostadsbristen”
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