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Sammanfattning 

Denna uppsats behandlar ämnet policyprocesser och policyutveckling. Enligt John W. Kingdon 

skapas policy inte på det sätt som vi oftast tänker oss. Rationellt, logiskt beslutsfattande där policy 

utformas genom att identifiera problem, ta fram förslag på lösningar och välja den lösning som är 

bäst utifrån det problem som upptäckts är enligt Kingdon inte en korrekt bild av hur policy blir till. 

Istället menar han att policy ofta inte alls kommer till för att lösa problem, utan skapas och drivs 

igenom av högst oklara orsaker. Policy skapas istället innan något problem som den kan kopplas till 

uppdagas. I motsats till att finna lösningar till problem när de dyker upp, har s.k. 

policyentreprenörer färdiggjorda förslag som kan kopplas till det problem som är aktuellt för 

tillfället. Kopplingen mellan policy och problem blir alltså artificiell, skapad med syfte att driva 

igenom ett policyförslag. 

Kingdon menar också att inga idéer för policy är nya, utan att gamla förslag ständigt kommer 

tillbaka och blir populära igen, men i ny form. Det ”nya” policyförslaget kan då kopplas till ett helt 

annat problem, en koppling som tidigare inte gjordes. Eftersom kopplingen mellan problem och 

policy enligt Kingdon är skapad eller oavsiktlig, kan policy kopplas till problem som den inte var 

avsedd att lösa från början. Detta skiljer sig ifrån vanlig policyutveckling, som snarare innebär 

finslipning eller förändring för att hantera oförutsedda konsekvenser som orsakats av policyns 

utformning. 

För att testa om Kingdons antagande om att existerande policy kan anpassas till att lösa problem 

den inte var avsedd för, har en innehållsanalys av riksdagsmotioner genomförts. Undersökningen 

tittar på förändringar i utformningen av policy mellan två tidsperioder för att fastställa om policyn 

har förändrats på ett sätt som överensstämmer med Kingdons teori. Undersökningen har fokuserat 

på riksdagsmotioner ifrån de borgerliga partierna (M, Fp, Kd & C) som gäller underlättande för 

ombildning från hyresrätt till bostadsrätt. Undersökningen finner att en koppling till segregation 

görs i den senare tidsperioden, en koppling som inte finnes i den tidigare perioden. Kopplingen är 

anmärkningsvärd, eftersom boendesegregation till synes inte har något uppenbart samband med 

policyområdet. En undersökning av historien kring den svenska politiken runt boendesegregation 

genomförs för att försöka finna en koppling mellan dessa områden, samt finna en förklaring till 

varför kopplingen gjorts på senare tid, men inte tidigare.  

Förändringen i policy ger stöd för Kingdons teori och hans antagande att policy skapas separat ifrån 

de problem som de kopplas till. 

 

 

Nyckelord: Multiple Streams, policyutveckling, boendesegregation, innehållsanalys 
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1 Inledning 

 

”Often, the participants are not solving problems at all. They have not specified 

their goals very precisely and have not identified their problems with great care. 

They often seem to push for given proposals, developing information about the 

problems they are supposedly solving along the way as a means of justifying their 

position.” 

– John W. Kingdon 2011, s.78 

 

Citatet är taget ur Agendas, Alternatives and Public Policies, där den s.k. Multiple Streams-teorin 

presenteras. Kingdon menar med detta att policy inte alls skapas på något rationellt, lättbegripligt 

sätt. Han går så långt som att hävda att policy inte skapas med någon anknytning till problem 

överhuvudtaget. Problemen fungerar mest som legitimering av politikers och policyskapares 

ståndpunkter och har egentligen inte någon naturlig koppling till den policy som de förespråkar. 

Vidare påstår Kingdon att inga idéer till policyförslag är nya, utan att gamla förslag återkommer 

gång på gång. Förslaget fraseras om, sätts i kombination med något annat eller kopplas till ett helt 

nytt problem. Återigen verkar det som om kopplingen mellan problem och policy är av tämligen 

godtycklig karaktär.  

Stämmer detta påstående verkligen? Kopplingen mellan policy och problem borde vara central för 

policy som problemlösare, i annat fall skulle det mest vara en slump om policy alls påverkade något 

problem i endera riktning. Om policy skapas och omformas snarare för att göra den attraktiv för 

andra att driva igenom än för att lösa samhälleliga problem, vad har vi då politik till? Vad får det för 

konsekvenser att policy och problem har en så pass vag koppling till varandra? Går det att lösa 

problem med policy som inte är ämnad att lösa det specifika problemet? Frågorna är många, men de 

föregriper alla den fråga som denna uppsats ämnar besvara: Stämmer Kingdons påstående? 

Antagandet som Kingdon gör innebär att policy skapas innan något problem som policyn ska lösa 

har dykt upp. Kopplingen mellan problem och policy skapas därför i efterhand, vilket gör det 

osäkert om policyn alls kommer att lösa det problem som den är avsedd att lösa. Antagandet att 

policy skapas innan den egentligen har ett applikationsområde bygger på tanken att inga idéer är 

nya. Istället menar Kingdon att gamla idéer, i detta fall idéer på policyförslag, återkommer och blir 

populära på nytt. Inga policyförslag blir alltså ”nya” i egentlig mening, utan återkommer endast, 

men i ny tappning. I denna nya tappning menar Kingdon att policyförslaget kan kopplas till andra 

problem än den kopplats till tidigare. På detta vis kan policy så att säga sträckas ut, så att den täcker 
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problemområden den inte tidigare täckte in. Frågan är om det faktiskt är så? Om inga idéer är nya 

borde inte heller några idéer på policy vara nya. Då återstår endast att anpassa redan existerande 

policy till nya problem. Fungerar det så? Kan gammal policy kopplas till nya problem?  
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1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att testa ett antagande som Kingdon gör i sin bok Agendas, Alternatives 

and Public Policy (2011). Antagandet bygger på tanken att inga idéer är nya och innebär att 

policyförslag är skapade på förhand och kopplas till problem i efterhand. Detta innebär bl.a. att 

redan existerande policy kan få ett ändrat syfte och kopplas till problem som den inte alls var tänkt 

att lösa från början. För att testa detta ämnar jag besvara följande frågeställning: 

 

 Stämmer antagandet att policy kan kopplas till problem det inte kopplats till tidigare? 

 

Detta är en frågeställning som skulle kunna bevaras med ett minimalistiskt Ja eller Nej. Jag ämnar 

dock ge ett något utförligare svar än så. Frågeställningen har dock en fördel: Det resultat som 

kommer av en undersökning som har denna sortens fråga (Ja/Nej-fråga) som grund är tydligt och 

rakt.  
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1.2 Disposition 

Efter en korfattad inledning följer en presentation av uppsatsens syfte och frågeställning. Därefter 

följer ett metodavsnitt, där ett resonemang förs kring kvantitativ respektive kvalitativ metod. Här 

presenteras även innehållsanalys som vetenskaplig metod samt en kort genomgång av relevanta 

begrepp.  

Under rubriken Multiple Streams presenteras det teoretiska ramverk som uppsatsen utgår ifrån och 

som styr frågeställning och analys. I det efterföljande kapitlet redogörs för operationaliseringen av 

undersökningen, en inledande undersökning av regeringspropositioner redovisas samt den 

undersökning av riksdagsmotioner som utgör huvuddelen av det empiriska materialet. Resultaten av 

undersökningen redovisas sedan i tabeller under rubriken Resultat. I efterföljande kapitel analyseras 

resultaten.  

Efter analyskapitlet görs en kort redogörelse för boendesegregation som begrepp och politiken 

kring boendesegregation i Sverige sedan 1930-talet med målet att söka efter en förklaring på varför 

boendesegregation kopplats till bostadsrättsombildning på senare tid. Uppsatsen avslutas med 

slutsatser och avslutande diskussion kring vad resultaten antyder. 
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2 Metod 

I denna undersökning har ett kvantitativt angreppssätt valts framför mer kvalitativ metod. 

Kvalitativa studier är förenade med en del problem som jag i möjligaste mån försöker undvika, 

framför allt gällande reliabilitet. Kvalitativa metoder är utmärkta för mer djuplodande studier med 

komplexa frågeställningar. De kan även fånga faktorer som inte låter sig mätas i siffror på ett 

kvantitativt sätt. Denna studie är dock inte ute efter att fånga sådana faktorer, eller att få en djupare 

förståelse för t.ex. varför policy förändras som den gör. Nackdelen med kvalitativa studier är att det 

kan vara svårt att få till bra repeterbarhet. Denna sorts metod kräver också att utföraren är mycket 

medveten om sin egen inverkan på metoden. Det finns stor risk att den som genomför t.ex. en 

intervju försöker, medvetet eller omedvetet, styra vilka svar som ges. Det är en balansgång mellan 

att få svar på den fråga man ställer och att få det svar man vill ha som intervjuare. Som man frågar 

får man svar, heter det ju och det kan ibland göra att relevant information utelämnas eller blir 

missvisande (Bryman 2002, s.257-268). 

Eftersom denna studie ämnar göra en jämförelse mellan två tidsperioder för att se om policy 

utvecklar sig som teorin förutsäger, har just intervju som metod en ytterligare svaghet: Man tvingas 

förlita sig på den intervjuades minne, vilket jag inte anser vara helt tillförlitligt efter 10-20 år, 

oberoende av vem som intervjuas.  Tidsperspektivet är i princip oundvikligt, eftersom studien med 

utgångspunkt i Kingdons teori jämför äldre policyförslag med nya. Därför har policydokument ifrån 

två perioder valts som empiriskt material för undersökningen. Text förändras inte med tiden som 

minne gör.  

Jag anser en kvantitativ metod vara lämplig med tanke på det empiriska materialet och den 

frågeställning jag ämnar besvara. Eftersom materialet är relativt omfattande blir arbetsmängden inte 

oöverstiglig med kvantitativ metod. Frågeställningen är av Ja/Nej-natur, vilket gör att det saknas 

behov av en mer djuplodande analys. I materialet eftersöks förändring inom ett specifikt område, 

vilket gör kvantitativ metod mer effektiv samtidigt som syftet med undersökningen uppfylls. 

 

2.1 Innehållsanalys 

Som metod för undersökning har innehållsanalys valts. Innehållsanalys är ett effektivt sätt att 

hantera stora mängder data och är därför lämpligt att använda på den empiri som undersöks. Andra 

fördelar med innehållsanalys är att det är relativt enkelt och därmed har hög repeterbarhet eller 

reliabilitet. Det är också en metod som väl uppfyller det syfte som undersökningen är ämnad för.  
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2.2 Angreppssätt 

Enligt Neuendorf är innehållsanalys en mycket bred metod som går att anpassa relativt mycket 

beroende på vilken sorts undersökning som önskas genomföras. Breda, svepande undersökningar 

likväl som djuplodande datainsamling med smalare fokus går att åstadkomma med innehållsanalys 

(Neuendorf 2002). Olika angreppssätt ger olika resultat. Det finns flera olika sätt att närma sig 

denna metod, exempelvis psykometrisk analys, som försöker diagnosticera och dra slutsatser om 

författare genom att tolka deras texter (Neuendorf 2002, s.54-55).  

Aktuellt för denna uppsats är s.k. deskriptiv innehållsanalys. Detta innebär starkt fokus på analys av 

det material som undersöks och slutsatser som uteslutande bygger på de data som samlats in. 

Neuendorf tar upp ett exempel som gäller undersökandet av sexuellt material i TV-program. 

Grunden till undersökningen ligger i oro över hur en ökning av sexuellt material i TV påverkar 

tittarna, särskilt ungdomar, men slutsatserna bygger uteslutande på resultaten av studien (Neuendorf 

2002, s.53). Studien kommer alltså till som ett svar på en oro ifrån allmänheten, men resultaten och 

slutsatserna utifrån dem färgas inte av denna oro. Det är insamlad data som styr analys och 

slutsatser, inget annat. Jag har funnit detta angreppssätt vara det mest lämpliga för min studie. 

 

2.3 Begrepp och tillvägagångssätt 

Min undersökning bygger på vetenskaplig metod presenterad i Kimberly A. Neuendorfs bok The 

Content Analysis Guidebook från 2002. 

 Innehållsanalys kan genomföras på flera olika sätt och behandla många olika sorters data. 

Grundläggande för all innehållsanalys är dock att välja enheter och identifiera populationen. Sedan 

väljs relevanta variabler för undersökningen, beroende på vad som är målet med undersökningen. 

Variablerna kodas sedan, d.v.s. tolkas, i enheterna och sammanställs i kategorier (Neuendorf 2002). 

Detta sker genom användandet av en kodbok, som innehåller instruktioner för kodare hur materialet 

ska tolkas, och ett kodningsformulär, där uppgifterna fylls i. 

Nedan följer några i sammanhanget relevanta begrepp och dess innebörd: 

Enheter - Enheten är det som avses mätas med innehållsanalys. Enheterna är det som avgör 

populationens begränsning ifrån vilken data hämtas. Enheterna kan vara i princip vad som helst i 

media (text, bild el. ljud) som är kvantitativt mätbart, som t.ex. ett ord i en text, antalet felsägningar 

i ett uppläst tal eller obscena gester under ett avsnitt i ett TV-program (Neuendorf 2002). 

 

Population - Population är det begrepp som används för att beskriva vilket material undersökningen 

använder sig av (Neuendorf 2002). Populationen kan t.ex. bestå av artiklar inom ett visst ämne 
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inom en särskild tidning. Detta skiljer sig från enheten, som i undersökningen kan vara hur 

forskningen ifråga framställs. 

 

Sampling - Neuendorf skiljer på två olika sorters sampling: Slumpmässig och icke-slumpmässig 

sampling. Slumpmässig sampling beskrivs som en process där enheter dras ur en hatt och alla 

enheter har lika stor chans att bli undersökt. Målet är att få fram ett så representativt urval av 

populationen som möjligt (Neuendorf 2002). 

Vid icke-slumpmässig sampling väljs enheter utifrån tillgänglighet eller vilka enheter som anses 

lämpliga av undersökaren. Detta är en vanlig om än inte rekommenderad strategi, då sådana 

samplingar sällan kan sägas vara representativa och ge generaliserbara slutsatser för hela 

populationen (Neuendorf 2002).  

 

Variabler - En variabel är någonting klart definierbart och mätbart som varierar från enhet till enhet. 

Det kan vara saker som kön, partitillhörighet, ålder eller andra mätbara data som är relevanta för 

undersökningen (Neuendorf 2002). 

 

Kategorier - Kategorierna är de rubriker som enheterna delas in under när de redovisas. 

Kategorierna måste vara ömsesidigt uteslutande, en enhet kan inte befinna sig i två kategorier 

samtidigt (Neuendorf 2002). 

 

Census-analys - Detta begrepp innebär att en analys av hela populationen som man arbetar med 

genomförs, till skillnad från en mer begränsad analys som använder sig av sampling ur 

populationen. På detta vis slipper man problemen med representativitet som kan uppstå i studier 

som använder sig av sampling (Neuendorf 2002). 

 

2.4 Källkritik 

I detta avsnitt resonerar jag kring de källor som används i uppsatsen. Både det textmaterial som 

används till teoretisk grund, metod och undersökt material gås igenom. 

Till det teoretiska kapitlet används Kingdons teori om multipla strömmar. Denna teori är, som 

tidigare nämnts, inte okontroversiell. Den har också vissa svagheter som inte bör bortses ifrån. För 

det första bygger ramverket på Garbage Can-modellen, en modell som fått utstå en del tämligen 

kraftig kritik inom det samhällsvetenskapliga samhället. Även problem med saker som att förutsäga 

policyfönster, förklara vad som avgör idéers tillfälliga popularitet och huruvida strömmarna 

verkligen är självständiga ifrån varandra har ifrågasatts (Sabatier 2007, s.79-83). Jag ämnar inte ta 

upp eller besvara den kritik som finns på de få sidor jag har utrymme på, utan vill endast påpeka att 
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denna teori inte står över kritik, utan är att betrakta som just det: En teori. Jag anser ändå att MS-

teorin erbjuder falsifierbara antaganden och är tillräckligt väl underbyggd empiriskt för att vara värd 

att ägna uppmärksamhet åt. 

Gällande Kimberly Neuendorfs bok som används till grund för mitt metodkapitel, anser jag detta 

vara en utmärkt källa. Den är välrenommerad och författaren har själv lång erfarenhet av 

innehållsanalys som vetenskaplig metod. Jag anser därför detta vara en stabil grund att bygga min 

metod på. 

Undersökningen som genomförs fokuserar på riksdagsmotioner. Motionerna är hämtade direkt ifrån 

Svenska riksdagens hemsida i sin helhet. De är alltså förstahandskällor och har inte tolkats, 

översatts eller skrivits om på något vis. Jag anser därför detta vara högst pålitliga källor. Detsamma 

gäller propositionerna, som hämtats från samma avsändare.  

Övriga källor som refereras till är okontroversiella och pålitliga, publicerade på större förlag i 

undervisningssyfte. Jag ser ingen anledning att ifrågasätta dessa källor.  
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3 Multiple Streams 

Denna uppsats utgår ifrån John W. Kingdons Agendas, Alternatives and Public Policy (2011). 

Kingdons verk står för ett nytt sätt att se på policy och hur policy kommer till. Detta gör att 

Kingdons bok är en aning kontroversiell, eftersom den underkänner andra, mer konventionella 

förklaringar kring policyprocesser. Det är också detta som gör Kingdons teori så intressant, den 

bjärta kontrasten mot vedertagen policyteori och ifrågasättandet av grundläggande antaganden (som 

att policy är till för att lösa problem). Jag uppfattar detta som bra för vetenskapen och uppskattar att 

det finns mer än ett synsätt att förhålla sig till när det kommer till policyanalys.  

Vad är då policy? Kingdon definierar (public) policy som ett antal processer som innebär att en 

agenda bestäms, alternativ till beslut tas fram, ett val bland dessa görs och implementering beslutas 

(Kingdon 2011). Enkelt beskrivet är policy beslutsfattande inom statsapparaten. Begreppet är dock 

inte begränsat till detta, institutioner som FN eller EU producerar också policy. För att bredda 

begreppet kan sägas att policy är politiskt beslutsfattande. Detta innefattar de processer som 

Kingdon ställer upp ovan. För denna uppsats räcker denna definition. 

Fler författare än Kingdon har skrivit om MS-teorin (t.ex. Zahariadis, Sabatier eller Rönnbäck), 

men eftersom de i sin tur utgår ifrån Kingdons teori så blir deras arbeten en form av sekundärkällor. 

Jag har därför valt att enbart utgå ifrån ovan nämnda verk, som jag anser vara en utmärkt och fullt 

tillräcklig förstahandskälla. 

Teorin om Multipla Strömmar är ett ramverk som beskriver hur policy i politiska system kommer 

till. Teorin beskriver processen som tre strömmar; politik-, problem- och policyströmmen, som är 

oberoende av varandra. Vid olika tillfällen kan strömmarna kopplas samman av en s.k. 

policyentreprenör (Kingdon 2011, s.18). Dessa tillfällen kallas för policyfönster och ger 

policyentreprenörer möjligheten att driva sitt förslag till beslut. 

När policyfönstret väl öppnas behöver en hel del förberedelse ha gjorts för att förslaget ska kunna 

drivas igenom, annars riskerar förslaget att falla när policyfönstret stängs igen. Det krävs alltså 

mycket tid och energi av en policyentreprenör för att vara framgångsrik (Kingdon 2011, s.204-205). 

 

3.1 De tre strömmarna 

Policyskapandeprocessen beskrivs som tre av varandra oberoende strömmar som kopplas samman i 

ett policyfönster.  
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De tre strömmarna   

Nedan följer en kort beskrivning av vad Kingdons teori innehåller. 

 

3.1.1 Problemströmmen 

Denna ström innehåller de problem som dyker upp som politiker och förvaltning förväntas lösa. 

Problem kan uppmärksammas av flera olika anledningar: Återkommande mätningar av t.ex. döda i 

trafiken kan göra att politiker känner sig nödda att ta tag i problemet (Kingdon 2011, s.90-94). En 

katastrof, som t.ex. kraftverksolyckan på Three Mile Island, kan leda till starkt fokus på bl.a. 

säkerhet kring kärnkraft eller satsningar på alternativa energikällor. Ett annat sätt för en fråga att 

hamna på agendan är att feedback på ett redan existerande program reser frågor kring t.ex. 

kostnadseffektivitet (Kingdon 2011, s.100-103). T.ex. kan en skolreform ha fått oförutsedda effekter 

som behöver behandlas. 

Vad som hamnar på den politiska agendan beror delvis på det aktuella läget, men också på de 

folkvalda ledarna. Den amerikanska presidenten har exempelvis tämligen stora möjligheter att ge ett 

visst problem extra uppmärksamhet. Detta betyder dock inte att han/hon kan ignorera andra frågor 

helt, trots att de kanske inte är intressanta i dennes ögon, men viss makt ligger ändå hos denne och 

andra folkvalda att påverka vad som tas upp på den politiska agendan (Kingdon 2011, s.21-30). 

Kingdon menar att ”…a top down model of the executive branch seems to be surprisingly accurate”  

(Kingdon 2011, s.31) när det kommer till att sätta den politiska agendan för dagen, d.v.s. vilka 

frågor som tas upp av de folkvalda. 

Eftersom det i viss mån är de folkvalda som styr agendan är det också avgörande vad som ses som 

ett problem av dem. Kingdon skriver: ”A mismatch between the observed conditions and one’s 

conception of an ideal state becomes a problem.” (Kingdon 2011, s.110). Det är alltså de folkvaldas 

värderingar som styr vilka frågor som hamnar på agendan. När en indikator, kris eller annan faktor 

visar att en situation har uppstått och denna situation överensstämmer med vad en eller flera 

folkvalda betecknar som ett problem, så tas detta alltså upp på agendan. Indikatorer och dylikt 
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avslöjar alltså inte ett problem i sig, utan visar endast att en viss situation uppstått.  

Vad politiker uppfattar som ett problem kan påverkas av vad t.ex. deras väljare tycker. Politiska 

påtryckningar hör till politikströmmen, som tas upp nedan. 

 
3.1.2 Politikströmmen 

I denna ström återfinns faktorer som ”national mood” (Kingdon 2011, s.146), politiska 

grupperingar, valresultat och förändringar inom administrationen (i svenska förhållanden innebär 

detta förändringar inom regeringen). Detta är alltså saker som skapar politisk press eller politiskt 

svängrum (Kingdon 2011, s.145-164).  

När Kingdon nämner ”national mood” så innebär detta bl.a. folkopinion. Kingdon talar om bred 

politisk mottaglighet hos allmänheten som gör att vissa idéer är lättare att driva igenom än andra. 

Man kan jämföra uttrycket med ”politisk klimat” eller andra tämligen ospecifika uttryck, men i 

grund och botten handlar det om allmänhetens vilja eller ovilja inför olika politiska beslut. Detta 

uttrycks genom olika medel som intervjuer, opinionsmätningar eller andra breda undersökningar 

(Kingdon 2011, s.145-147). 

Organiserade politiska grupper har också visst inflytande över vad som värderas högt och lågt på 

den politiska agendan. Politiker är inte okänsliga för politisk press utan håller helst reda på vad 

specialfrågegrupper anser i olika fall (Kingdon 2011, s.163). Goda svenska exempel är LO eller 

intressegrupper som t.ex. Motormännen och Jägareförbundet. Oavsett om politikerna ämnar följa 

eller gå emot gruppen ifråga, så håller de helst reda på var gruppen står och hur stark den är politiskt 

(Ibid.). 

Politisk press kan påverka vad som hamnar högre eller lägre på den politiska agendan när problemet 

väl har hamnat där. Ta exemplet med varg: Det finns en eller flera grupper (Jägareförbundet t.ex.) 

med starkt inflytande över hur mycket varg som bör jagas i Sverige. Det kan finnas starkt stöd inom 

en grupp att bedriva skyddsjakt, men eftersom frågan inte ligger på agendan, så har deras grupp 

svårt att få gehör. Gruppen kan inte utan att få skjuts av en händelse i problemströmmen driva upp 

sitt problem på de folkvaldas agenda. När en händelse inträffar och politikerna uppmärksammar 

problemet, så kan gruppens ord väga tungt och ha en avgörande effekt på hur kraftiga åtgärder som 

vidtas och hur snabbt beslutet fattas. Faktorerna i politikströmmen har alltså inte som uppgift att 

vrida folkvaldas uppmärksamhet till en viss situation, utan kommer i spel först när ett problem är ett 

faktum som ligger på agendan (Kingdon 2011, s.145-153). 
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3.1.3 Policyströmmen 

Policyströmmen är där de alternativ till lösningar på problem som dyker upp genereras. I denna 

ström återfinns många byråkrater och administrativ personal samt expertis i specialfrågor. Även 

politiker kan förekomma. Vad som förenar dessa människor är deras intresse för en specifik fråga. 

Det är dessa personer som formar ett s.k. ”Policy community” (Kingdon 2011, s.117). Deras uppgift 

är, till skillnad från att påverka vilka saker som tas upp på den politiska agendan, att ta fram förslag 

på åtgärder för att lösa det aktuella problemet.  

Kingdon beskriver förslagsskapandet som en sorts soppa där idéer kan gro, kombineras med andra 

förslag, förfinas, diskuteras, förkastas eller slipas ytterligare för att till slut bedömas som värdigt att 

läggas som förslag på lösning (Kingdon 2011 s.116-117).  

Förslagsutformandet är ofta utsatt för s.k. fragmentering (Kingdon 2011, s.118). Detta innebär att de 

som jobbar med förslag kring en specifik fråga, säg trafiksäkerhet på motorvägar, kan ha mer eller 

mindre kontakt med andra grupper, som jobbar med andra frågor. Även om frågor är närliggande, 

kan det finnas en klar uppdelning mellan grupper som jobbar med olika frågor. En risk med detta är 

att förslag utformas oberoende av varandra och därmed skulle kunna komma att hamna i konflikt 

(Kingdon 2011, s.119-121). 

Policyströmmen är den ström som verkar minst i anslutning till de övriga strömmarna. Kingdon 

framställer processen som mycket pragmatisk, lösningar måste framförallt vara genomförbara både 

tekniskt och politiskt för att få utrymme i den grupp som arbetar med frågorna. Gruppen jobbar 

således inte med att försöka skapa politisk press eller uppmärksamhet inom området i detta skede. 

Under rubriken Om idéer ges en närmare beskrivning om vad som krävs för att en policy ska få stöd 

inom sitt policy community. 

 

3.2 Policyentreprenören 

Policyentreprenören är en nyckelspelare i Kingdons ramverk. Det är denna person som satsar mest 

tid, pengar och energi på att driva sitt förslag och sin lösning till beslut. En policyentreprenör 

behöver inte ha någon särskild titel eller position inom regering eller förvaltning, men har vissa 

egenskaper som möjliggör framhävandet av deras fråga: 

1. Inflytande 

2. Kontakter 

3. Uthållighet 
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De första två egenskaperna är nära kopplade till varandra. Entreprenören behöver insyn, kontakt 

och inflytande över de som arbetar med hans/hennes fråga, annars saknas medel att driva någon 

politisk fråga överhuvudtaget. Den tredje punkten handlar om att envist hålla fast vid och fortsätta 

driva sin fråga, oavsett hur läget ser ut för tillfället. När tillfället väl kommer för att driva igenom 

den aktuella frågan till beslut så behöver ett omfattande förberedande arbete ha gjorts för att bereda 

vägen (Kingdon 2011, s.180-181). Därför krävs mycket resurser, som tid och energi, men även 

annat, som rent monetära resurser, för att driva en politisk fråga framgångsrikt. 

 

3.3 Policyfönster 

Ett policyfönster är en tidsperiod som är gynnsam för förändringar i en viss policy. Händelser i 

politik- och problemströmmen som beskrivits ovan öppnar policyfönster och möjliggör förändring. 

Det är dessa fönster som policyentreprenörerna väntar på och förbereder sig för (Kingdon 2011, 

s.203).  

Vissa policyfönster är oförutsägbara medan andra, som t.ex. regeringens budgetproposition, 

återkommer regelbundet. Gemensamt för dessa är att de policyfönster som öppnas tenderar att vara 

tämligen små. Tidsperioden som möjliggör förändring är kort, ibland bara några dagar, och när 

fönstret stängs är tillfället förbi. Då finns inget annat att göra än att vänta till nästa tillfälle (Kingdon 

2011, s.203-204). 

Kingdon beskriver hur policyfönster kan användas av entreprenörer på följande vis: 

”Open windows present opportunities for the complete linkage of problems, 

proposals, and politics, and hence opportunities to move packages of the three 

joined elements up on decision agendas. One particularly crucial coupling is the 

link of a solution to something else. Advocates of pet proposals watch for 

developments in the political stream that they can take advantage of, or try to 

couple their solution to whatever problems are floating around at the moment.” 

 – Kingdon 2011, s.204 

Det är denna koppling mellan problem och lösning som denna uppsats ämnar undersöka. 

 

3.4 Om idéer 

En förutsättning för att en policyentreprenör ska kunna ligga och vänta på policyfönster är 

förberedelse. Eftersom policyfönster är kortvariga, krävs att de lösningar som presenteras redan är 

framtagna och klara att implementeras. Detta innebär att eftersom policyfönster kan vara 
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fullständigt oförutsägbara, så behöver policyförslag utformas redan innan det problem som de ska 

lösa har dykt upp. Precis så menar Kingdon att det går till (Kingdon 2011, s.71-77). 

Lösningar tas helt enkelt inte fram på ett rationellt sätt. Kingdon diskvalificerar modeller som 

menar att problem uppdagas, utreds och sedan tas om hand med för problemet skräddarsydda 

lösningar (Kingdon 2011, s.77-79). Istället tas förslag fram av ”policy communities” som har som 

uppgift att generera, sortera ut och finslipa policyförslag som ligger i linje med allmän opinion, är 

tekniskt genomförbara och uppfyller en del andra krav, innan de läggs fram till beslutsfattare 

(Kingdon 2011, s.131-139). I dessa policy communities kan även policyentreprenören ingå, men 

han/hon behöver inte ha en central roll. Policyentreprenören har kontakt och för ett utbyte med de 

som genererar förslag på policy, men driver oftast inte utvecklingen inom denna grupp. Indelningen 

är dock inte helt tydlig, policyentreprenören har ibland en styrande roll och deltar även i 

framtagningen av förslag. Vilket förslag som till sist släpps ifrån gruppen beslutas gemensamt, en 

policyentreprenör har mycket svårt att driva ett förslag som saknar stöd inom ”sitt” policy 

community. En policyentreprenör kan således inte helt själv välja vilket av de genererade förslagen 

som denne kommer driva. 

Enligt Kingdon så är inga idéer på policyförslag nya. Han underbygger detta med tre argument:  

1) Idéer kan komma var som helst ifrån. Att ta fram policyförslag involverar ett mycket stort antal 

människor. Alla dessa människor interagerar på olika sätt, diskuterar, utbyter idéer och inspirerar 

varandra. Kingdon försökte hitta ursprunget till olika policyförslag, men fann att den ungefärliga 

födelseplatsen för en idé varierade starkt från fall till fall. Han menar också att ingen har monopol 

på en idé, eftersom ingen enstaka person på egen hand skapar och driver en viss policy (Kingdon 

2011, s.71-72). Detta föranleder nästa argument:  

2) Spårande av ursprung leder till evig regress. Även om det går att hitta ett ungefärligt ursprung 

inom ett ”policy community” så börjar inte idén där. Förslag har ofta lagts vid tidigare tillfällen, 

ofta flera gånger. Ett förslags egentliga ursprung är alltså, konkluderar Kingdon, omöjligt att finna 

(Kingdon 2011, s.72-73). 

Det sista argumentet, 3) Ingen leder någon annan, innebär att ingen grupp är dominant som idéers 

ursprungskälla. Data som Kingdon sammanställt visar att idéer över tid är lika populära hos ledare 

som förvaltningspersonal eller expertgrupper, utan några noterbara skillnader i tid. Ingen grupp 

ligger alltså konsekvent före någon annan i att föredra en viss lösning eller lyfta en viss fråga 

(Kingdon 2011, s.73-76). 

Inga idéer är alltså helt nya. Vad som förändras är hur populär en viss idé är för tillfället. Kingdon 

skriver: 
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”Ideas, proposals, or issues may rise or fall in favor from time to time… Proposals 

may not come back in the same form; rather, they are recast, combined with 

something else, or attached to a problem different from the one they started with.” 

– Kingdon 2011, s.141-142 

Det är därmed fullt möjligt, till och med norm, att gamla förslag blir populära igen och kan 

användas för att lösa problem som de inte alls var skapade för från början. Det är detta 

undersökningen kommer att fokusera på. Kingdon menar att policyförslag kan kopplas till problem 

de inte hade med att göra tidigare. Han menar också att argument för att införa policy snarare 

kommer till i efterhand, mer för att berättiga införandet av sin policy än för att faktiskt åstadkomma 

en lösning på ett problem. För att testa om gammal policy kan kopplas till problem de inte varit till 

för att lösa tidigare studeras riksdagsmotioner inom policyområdet hyresrättsomvandling (d.v.s. 

ombildning av hyresrätter till bostadsrätter). 

 

3.4.1 Om strömmarnas oberoende 

Kingdons antagande att policy skapas separat från ett problem är grundläggande för den teori han 

presenterar. Antagandet är nämligen en förutsättning för att de strömmar som beskrivs faktiskt är 

oberoende av varandra. Just denna del av MS-teorin har rönt en del kritik, eftersom det förutsätter 

att politiker överhuvudtaget inte försöker lösa problem genom policyskapande eller 

policyomformning. Kingdons svar på kritiken är att problemlösande inte utesluts, men policy 

skapas av flera andra anledningar också. Processen som beskriver hur policyförslag väljs ut efter att 

de uppfyllt ett antal krav (Kingdon 2011, s.131-139) appliceras på alla policyförslag, oavsett vad 

dess huvudsyfte är. Därför menar han att strömmarna ändå är att anse som i stort sett frikopplade 

ifrån varandra (Kingdon 2011, s.227-228). 

Undersökningen som genomförs i denna uppsats kan således anses testa huruvida 

problemströmmen och policyströmmen faktiskt är oberoende av varandra på det sätt som påstås. 

 

 

Koppling mellan problem- och policyström 
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Denna uppsats är långt ifrån först med att ta upp ämnet huruvida strömmarna i Kingdons teori är 

oberoende av varandra eller inte. Sedan teorin presenterades 1984 har detta varit ett mer eller 

mindre aktuellt ämne. Både kritiker (t.ex. Mucciaroni; Bendor, Moe & Schott) och tillskyndare (t.ex 

Zahariadis; Stone; Edelman) har testat och argumenterat kring ämnet. Denna uppsats är endast ett 

litet tillskott i den debatten. För större insyn i diskussionen kring MS-teorin, se Sabatiers Theories 

of the Policy Process (2007) s.79-83 samt Kingdons Agendas, Alternatives and Public Policies 

(2011) s. 222-230.  
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4 Operationalisering 

Jag har valt att göra en tämligen enkel, deskriptiv innehållsanalys. Jag har valt att utföra en census-

analys av en väl avgränsad population bestående av riksdagsmotioner. Begränsningarna till 

populationen består i motioner som behandlar ämnet ”underlättande av ombildning från hyresrätt 

till bostadsrätt” inlämnade av de borgerliga partierna (M, Fp, C och Kd) under två tidsperioder som 

sammanfaller med när dessa partier satt i regering (1990-1993 & 2005-2010). Totalt består 

populationen av 31 stycken motioner, 14 under period 1 och 17 stycken under period 2. Mitt 

kodningsformulär består i en enda fråga som besvaras med ett Ja eller ett Nej: ”Kopplar motionen 

sin åtgärd till segregation och/eller integration?”. Med detta ämnar jag att visa på skillnader mellan 

motioner i de olika tidsperioderna. 

 

4.1 Vetenskapliga överväganden 

Vad gäller den valda metodens vetenskaplighet hyser jag inga större tveksamheter. Innehållsanalys 

är som sagt starkt beroende vad man gör av den, därmed har användaren stort inflytande över saker 

som reliabilitet, validitet och träffsäkerhet (Neuendorf 2002).  Vad som är viktigt är medvetenhet 

om dessa begrepp och väl genomtänkta, medvetna val i relation till dessa. Detta sker inte alltid när 

innehållsanalys genomförs, vilket har lett till att innehållsanalys har fått ett något naggat rykte. 

Innehållsanalys har därmed fått ett felaktigt rykte om sig att vara alltför simpelt och därmed 

vetenskapligt opålitligt (Neuendorf 2002).  

Reliabilitet och validitet har tagits stor hänsyn till vid denna undersökning. Jag lägger mycket vikt 

vid att faktiskt mäta vad som är relevant för min frågeställning, inget annat. Jag försöker göra 

tydliga definitioner av vad det är som eftersöks och hålla mig inom ramarna för dessa definitioner. 

Gällande reliabiliteten har mycket möda lagts på att tydligt dokumentera vad som gjorts, hur och 

varför. Det är mycket viktigt att studien är både generaliserbar och repeterbar med liten felmarginal.  

Undersökningen kan kritiseras för att sakna god träffsäkerhet (”accuracy”). Validiteten är god, 

studien mäter det den är avsedd att mäta, men den kan anklagas för att sakna djup. Variabeln som 

används stipulerar endast en Ja/Nej-fråga, vilket inte ger data som går att använda för någon djupare 

analys. Ingen bedömning kring t.ex. styrkan i kopplingen mellan segregation och 

bostadsrättsombildning görs, endast en bedömning om kopplingen finns eller inte. Detta beror på 

flera saker. För det första är jag, som ofta sker inom innehållsanalys, ensam kodare. Jag är också 

ensam bedömare av den information som jag kodat. Detta är inte ett rekommenderat arbetssätt 

(Neuendorf 2002), men inte heller ovanligt. För att öka objektiviteten och reliabiliteten har jag 

därmed försökt göra bedömningen så lite komplex som möjligt. Jag menar att ett enkelt 
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”antingen/eller”-förhållande åstadkommer detta. För det andra så saknas behov av en mer komplex 

bedömning. Jag anser inte att validiteten i undersökningen tar skada av variabelns enkla natur. 

Undersökningen frågar sig om kopplingen som eftersöks finns där eller inte, att undersöka hur 

mycket eller hur stark kopplingen är fyller inget syfte för just denna studie. Kingdon gör ett 

antagande, d.v.s. att policy kan kopplas till problem de inte kopplats till tidigare. Det är detta 

antagande som avses testas med undersökningen. Eftersom antagandet inte ställer en mer komplex 

fråga än att den kan besvaras med ett ja eller ett nej, ser jag ingen anledning att genomföra en 

undersökning som besvarar mer än just det. 

Jag har, vid den första jämförelsen mellan propositioner, valt att använda mig av icke-slumpmässig 

sampling. Det innebär att jag ur en population begränsad av tidsramar och policyområdet 

”Underlättande för ombildning från hyresrätt till bostadsrätt”, valt ut en proposition ifrån varje 

tidsperiod (1990-1993 samt 2005-2010) och ställt emot varandra. Detta har gjorts för att visa på att 

en förändring har skett, men eftersom antalet propositioner i populationen är så litet (endast sju 

stycken inom det aktuella policyområdet och tidsramarna) har jag valt att inte använda mig av 

propositioner som grund för min undersökning. Valet att använda två propositioner baseras på att de 

är, till skillnad från motioner, text som ligger till grund för beslut inom regeringen. De är också 

aningen längre och ofta tydligare formulerade i sin argumentation. Därför anser jag att 

sannolikheten att hitta eventuella skillnader i policy är större vid jämförelse mellan propositioner än 

mellan motioner. Det lilla antalet propositioner i ämnet jämfört med motioner gör också att 

samplingsstorleken minskar kraftigt, vilket av praktiska skäl är att föredra. 

Mitt val av fall till denna studie har flera orsaker. Jag har ett personligt intresse för bostadspolitik 

och har således goda förkunskaper i ämnet. Jag vet alltså att detta fall lämpar sig väl för denna typ 

av undersökning, eftersom jag har vissa förkunskaper i hur policyutvecklingen sett ut de senaste 

åren. Ämnesvalet är också relativt aktuellt, den senare tidsperioden ligger nära i tiden och 

införandet av den senaste policyn är bara några år gammal. Det är alltså ett fruktsamt fall för det 

undersökningen avser mäta. Metoden är dock inte begränsad till att enbart användas till detta eller 

starkt liknande fall, andra policyområden skulle också kunna användas och undersökas. Detta skulle 

också kunna leda till andra resultat, vilket i sig är intressant. Jag kan dock endast dra slutsatser ifrån 

de resultat som min undersökning visar. 

 

4.2 Inledande undersökning 

Vad som undersöks är förändring i policys problemsyftning. Detta sker utifrån hypotesen ”Policy 

kan appliceras på problem som den egentligen inte är skapad för.” Genom att jämföra och leta efter 

skillnader i samma policy från olika tidsperioder bör det gå att avgöra om en policys 



 22 

applikationsområde har förändrats. Detta sker genom att leta efter problem som avses lösas som helt 

enkelt inte fanns där senaste gången policyn var aktuell. Kingdons teori säger att gamla 

policyförslag kan kopplas till nya problem, därför är det rimligt att söka efter samhälleliga problem 

i policytexterna och jämföra om något problem dykt upp i en senare upplaga, som inte nämndes i 

den tidigare versionen. Frågan som ställs blir alltså: ”Kopplas det senare policyförslaget till ett 

problem som det inte kopplats till tidigare?” 

För att testa om detta är en rimlig frågeställning jämförs två propositioner gällande underlättande 

för ombildning från hyresrätt till bostadsrätt. Den ena propositionen lades fram 1992, den andra 

2006. Båda propositionerna föreslår åtgärder som underlättar för ombildning från hyresrätt till 

bostadsrätt: Proposition 1991/92:160 föreslår bl.a. att enkel majoritet (istället för kvalificerad) ska 

råda vid omröstning gällande ombildning och att även kommuner ska omfattas av skyldigheten att 

erbjuda hyresgästerna att ombilda till bostadsrätter vid planerad försäljning. Proposition 2006/07:61 

innebär bl.a. att den s.k. tillståndsplikten avskaffas, som inneburit att en myndighet måste godkänna 

ombildningar innan de får genomföras. 

Proposition 2006/07:67 nämner ”en sund bostadsmarknad” och menar att en mindre reglerad 

marknad skulle leda till större rörlighet på bostadsmarknaden (Prop. 2006/07:61).  Den äldre 

propositionen talar om den ”den enskildes” möjligheter att välja. Även här nämns ökad rörlighet på 

bostadsmarknaden som argument (Prop. 1991/92:160). Så långt syns vissa likheter, alltså. I stora 

drag verkar författarna se en alltför reglerad bostadsmarknad som ett problem (jmf Kingdon 2011: 

”A mismatch between the observed conditions and one’s conception of an ideal state becomes a 

problem.” s.110). 

Dock syns på sidan 13 i proposition 2006/07:61 något som inte återfinns i den tidigare 

propositionen: I ett remissvar från HSB kopplas regeländringarna ihop med boendesegregation. 

HSB menar att blandning av upplåtelseformer är viktigt för att bryta boendesegregation i samhället 

och att det är varje samhälles uppgift att arbeta mot det. HSB konstaterar sedan att de nuvarande 

reglerna inte verkar för integration på ett för dem önskvärt sätt. 

Det verkar alltså som om policyn att underlätta för ombildning från hyresrätter till bostadsrätter har 

kopplats till ett nytt problem: Boendesegregation. 

 

4.3 Nya frågor 

Det verkar som om Kingdons hypotes stämmer; Policyer kan kopplas till problem de inte var 

ämnade för från början. Resultatet är dock inte generaliserbart, de undersökta policydokumenten (2 

av 7) är alldeles för få för att några slutsatser ska kunna dras utifrån en jämförelse dem emellan. 
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Även om en census-analys genomfördes, skulle det inte ge en tillräckligt bred empirisk bas att stå 

på, eftersom innehållet i propositionerna endast delvis kan användas för att uppfylla uppsatsens 

syfte: Propositioner innehåller mycket tekniska instruktioner och definitioner för att underlätta för 

implementeringen av det beslut som fattats. Propositioner kan vara mycket långa, men allt 

textmaterial är helt enkelt inte relevant för undersökningen. Vad som behövs är policydokument i 

större mängd som behandlar samma ämne och som fokuserar mer på att presentera argument för 

införandet av sin policy. Ett logiskt steg att ta är att titta på riksdagsmotioner, som finns i ymnigare 

kvantiteter än propositioner samt innehåller mindre formalia som inte går att använda i denna 

undersökning.  

Det är också befogat att titta närmare på kopplingen till boendesegregation som problem. Hur görs 

kopplingen? Vad är det som gör att ombildning till bostadsrätt eventuellt kan kopplas till 

boendesegregation? En genomgång av utredningar kring boendesegregation skulle också kunna ge 

en fingervisning om vad som har hänt som påverkat den nya kopplingen. Det skulle kunna vara så 

att ny forskning kommit fram till att blandning av upplåtelseformer kan vara ett effektivt sätt att 

bryta boendesegregation efter att den första proposition som undersökts publicerades. Jag 

återkommer till detta senare i uppsatsen. 

 

4.4 Undersökning av riksdagsmotioner 

Undersökningen som genomförts tittar på motioner från de fyra borgerliga partierna Centerpartiet, 

Folkpartiet, Kristdemokraterna och Moderaterna. Dessa fyra partier är valda av två skäl. Dels är det 

dessa partier som nu sitter i regering. De har också suttit i regering tidigare, det har alltså funnits ett 

samarbete dem emellan under lång tid.  

Som underlag används motioner från riksdagens hemsida, där alla riksdagsmotioner publiceras 

elektroniskt. Detta är alltså min population. Ytterligare begränsningar behövs för att inte kasta ett 

alltför stort nät. Därför har tidsperioderna 1990-1993 samt 2005-2010 valts ut. Detta har gjorts av 

två skäl: 1) De propositioner som jämförts inledningsvis kommer ifrån dessa perioder; och 2) de 

fyra partier som undersöks satt i regering vid dessa tidpunkter och hade därmed starkt inflytande 

över den rådande bostadspolitiken. Även policyområdet har begränsats. En undersökning som söker 

efter motioner gällande bostadspolitiken generellt skulle ge en mycket hög andel irrelevanta 

enheter. Undersökningen fokuserar därför på policy gällande underlättande för ombildning ifrån 

hyresrätter till bostadsrätter. I denna definition ingår motioner som förespråkar lättade regler för 

ombildning. Förslag som t.ex. skattelättnader, som rent tekniskt skulle kunna räknas som ett 

underlättande för ombildning eftersom det minskar kostnaderna för det, tas alltså inte med i denna 

undersökning. 
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4.4.1 Sökverktyg och arbetsmetod 

Vid sökning efter motioner används riksdagens hemsidas sökmotor för att underlätta urvalet. Under 

rubriken Motioner används sökordet ”Bostadsrätt” för att få en så bred träffyta som möjligt, men 

ändå sortera bort irrelevant data. Sökningen görs riksdagsår för riksdagsår, parti för parti.  

Exempelvis ger inställningen ”Riksdagsår: 2006/07, Parti: Moderaterna, Sökord: Bostadsrätt” tre 

(3) träffar. Av dessa finnes en (1) motion vara relevant för undersökningen. 

Varje motion som listas vid sökning läses igenom ytligt för att först avgöra om motionen är relevant 

för undersökningen. Detta görs genom att jämföra motionen mot den avgörande begränsningen för 

undersökningen: 

 

 Motionen måste innehålla förslag på en regeländring som underlättar för ombildning till 

bostadsrätt från hyresrätt. 

 

Utifrån detta kriterium bedöms motionernas relevans för undersökningen. Innehåller motionen inte 

det som begränsningen kräver sorteras motionen bort. De motioner som blir kvar går vidare till 

bedömning i kodningsformuläret. 

 

4.4.2 Kodning av motioner 

Mitt kodningsformulär består som sagt i en enda variabel: 

 

 Motionen måste innehålla orden segregation och/eller integration i argumentationen för 

sitt policyförslag. 

 

 Det måste finnas en direkt koppling mellan policyförslaget och argumentet. 

 

När kodningen är klar delas motionerna in i två kategorier: Motioner som kopplar segregation 

och/eller integration till ombildning av hyresrätter till bostadsrätter och motioner som inte gör det. 

Jag låter alltså den koppling som kommit fram i min undersökning av propositioner styra vad som 

eftersöks och söker därmed inte efter någon annan förändring i policy som kan tänkas dyka upp. 

 

4.4.3 Variabeldefinition 

Ovan nämnda variabel, att det måste finnas en direkt koppling mellan bostadsrättsombildning och 
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brytande av boendesegregation, är en aning komplex. Bedömningen underlättas dock av att det 

måste finnas en direkt koppling mellan åtgärdsförslaget och t.ex. segregationsproblem. Förslaget att 

underlätta för ombildning från hyresrätt till bostadsrätt ska vara en lösning på problem gällande 

bristande integration eller ökad segregation. Det räcker alltså inte att de två ämnena enbart nämns 

inom samma motion. Motioner kan vara långa och behandla flera olika ämnen separat. Kopplingen 

är därför essentiell för att undvika missvisande resultat. 
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5 Resultat 

Nedan presenteras undersökningens resultat. Enligt teorin så kan gamla policyförslag kopplas till 

nya problem, trots att policyförslaget inte var utformat för det problemet från början. Om så har 

skett i detta fall, bör det synas i en jämförelse mellan resultaten nedan. 

 

5.1 Tabeller 

Den första tabellen som presenteras gäller perioden 1990-1993. Tabellen visar motioner gällande 

underlättande av ombildning från hyresrätter till bostadsrätter som de borgerliga partierna lämnat in 

under denna period. 

5.1.1 Partimotioner och dess koppling till segregation/integration (1990-1993) 

Tabell 1 

Resultaten visar att under de tre år som undersökningen gjorts finns ingen som helst koppling 

mellan underlättande för ombildning till bostadsrätt och brytande av segregation. 

Nästa tabell visar samma undersökning under perioden 2005-2010. 

5.1.2 Partimotioner och dess koppling till segregation/integration (2005-2010) 

Tabell 2 

I denna tabell syns tydligt att en förändring har skett. I ungefär hälften av alla motioner som lämnats 

in görs en koppling mellan underlättande av ombildning från hyresrätt till bostadsrätt och brytande 

av segregation.  

 

Parti 
 

Antal funna motioner 
Motioner som  

kopplar till 

segregation/integration 

Centerpartiet  2 0 

Folkpartiet 5 0 

Kristdemokraterna 0 0 

Moderaterna 7 0 

Totalt 14 0 

 

Parti 
 

Antal funna motioner 
Motioner som  

kopplar till 

segregation/integration 

Centerpartiet  1 1 

Folkpartiet 6 5 

Kristdemokraterna 5 2 

Moderaterna 5 1 

Totalt 17 9 
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6 Analys 

Vid en jämförelse mellan tabellerna är det lätt att se att en förändring i applikationsområdet för 

policyn skett. Ingen koppling mellan segregation eller integration till bostadsrättsombildning görs i 

den första perioden, men i den senare perioden syns en tydlig tendens att göra den kopplingen. Ca 

hälften av alla motioner från den senare perioden gör en koppling till segregation eller integration, 

vilket är en avsevärd ökning. Någonting måste alltså ha hänt mellan dessa två perioder som gjort att 

en förändring i policyns applikationsområde blivit aktuell. 

Detta betyder att Kingdons hypotes att policy kan kopplas till problem den inte tidigare kopplats till 

verkar stämma. Ingen omnämning i vare sig propositioner eller motioner från den tidigare perioden 

gällande segregation finns, men lite mer än ett årtionde senare förekommer den här kopplingen i 

vartannat fall. Vad som anstiftat denna förändring visar inte resultaten, men det är en definitiv 

bekräftelse på att sådana här ”manövrar” med policy är fullt möjliga. Detta är mycket starka indicier 

på att Kingdons teori stämmer. 

Det är också ett tecken på att Kingdons teoretiska ramverk om Multipla Strömmar går att applicera 

på svensk politik och policyskapande, åtminstone delvis. Valideringen av denna fråga, så långt den 

nu är validerad, öppnar för test av andra delar av Kingdons teori. 

Det intresserar mig att policyns område förändrats på detta vis. Vad beror det på? Varför har policyn 

förändrats på det här viset och vid denna tidpunkt? En titt i svensk bostadspolitik och utredningar 

bör ge svar.  
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7 Boendesegregation 

Begreppet boendesegregation har flera dimensioner. Segregation kopplas ofta till integration, men 

de två begreppen är inte att betrakta som motsatser (Boverket 2005a). Segregation innebär en fysisk 

åtskillnad i rummet mellan olika befolkningsgrupper i samhället, till skillnad från integration, som 

snarare betonar sociala strukturer och deltagande i samhället (Boverket 2004). Boendesegregation 

fokuserar alltså på var olika befolkningsgrupper bor och hur bostaden står i relation till inkomst, 

ålder, familjestorlek o.s.v. 

Boendesegregation delas oftast in i tre kategorier: Demografisk, socioekonomisk och, på senare tid, 

etnisk boendesegregation. Den första kategorin fokuserar på demografiska skillnader, såsom 

åldersgrupper, kön, hushållstyp o.s.v. Socioekonomisk boendesegregation behandlar olika inkomst-, 

yrkes- och socialgrupper. Den sista och senaste kategorin tar upp dimensioner som etnicitet, ras, 

religion, kultur o.s.v. (Hyresgästföreningen 2008, Boverket 2007, SCB 2007).  Många gånger 

sammanfaller kategorierna, t.ex. har ett starkt samband mellan etnicitet och socioekonomisk 

tillhörighet fastställts (Boverket 2007). Undersökningar visar att många icke-etniska svenskar och 

invandrare från olika länder bor i samma område. Dessa områden är ofta mycket hyresrättstäta och 

allmännyttan, kommunala bostadsbolag, innehar ofta en hög andel av lägenheterna (Boverket 

2010). 

Boendesegregation är starkt kopplat till bostadsbeståndet och vilken typ av bostäder som finns 

tillgängliga. I Sverige är bostadsbeståndet i stora drag uppdelat efter boendeform och storlek. Detta 

har bl.a. lett till att människor med små ekonomiska medel hamnat i samma bostadsområde, medan 

mer välbärgade invånare bosatt sig på annat håll. Detta sammanfaller med vilka boendeformer som 

finns tillgängliga var: små hyresrätter ligger i ett område, medan större villor ligger i ett annat. Detta 

kallas för segmentering (Boverket 2005b). Segmenteringen har effekt på saker som möjlighet att 

göra boendekarriär inom sitt eget område (Ibid.) eller vilka barn som går i samma skola (SCB 

2007). Eftersom skolors upptagningsområden är geografiskt bestämda har det bl.a. lett till att många 

barn med invandrarbakgrund hamnar i samma skola. 

En av de stora orsakerna som pekats ut till den kraftiga boendesegregationen i Sverige, särskilt vad 

gäller etnicitet, är miljonprogrammet (Boverket 2005b, Boverket 2010, Hyresgästföreningen 2008). 

Dessa områden består ofta i tämligen små, numera ofta nedgångna hyresrätter (Boverket 2005b). 

Det är också dessa områden som oftast associeras med boendesegregation rent allmänt. Dock är ofta 

områden med stor andel etniska svenskar ännu mer segregerade, men eftersom dessa områden inte 

ses som ”problemområden” så förs debatten sällan med den dimensionen (Hyresgästföreningen 

2008). 
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Boendesegregation är i stort sett inte att betrakta som ett problem i sig, men det kan medföra en rad 

problem för samhället. Ofta diskuteras risken för utanförskap och att människor alieneras ifrån det 

demokratiska samhället (Hyresgästföreningen 2008). I ett samhälle som skiljer människor rent 

fysiskt finns det en stor risk att en ”Vi och De”-mentalitet får fäste, vilket kan skada den 

demokratiska funktionen och påverka om alla människor behandlas med lika värde och respekt. 

Segregationen har en direkt inverkan på möjligheterna för olika människor att integreras (Boverket 

2005a) och bör således tas på allvar. 

 

7.1 Bostadspolitik och segregation 

Segregation idag uppfattas i stort som ett storstadsproblem, eftersom det är i städerna som 

boendesegregationen är som allra tydligast (Hyresgästföreningen 2008). Det är också i städerna som 

politiken kring integration och boendesegregation har haft fokus de senaste årtiondena, med särskild 

koncentration på s.k. ”utsatta områden” (Boverket 2005a, s.25-26).  

Boendesegregation var dock uppmärksammad redan på 1930-talet. Olika stadsdelar hade 

innevånare från olika sociala klasser och olika rykte, starkt liknande den urbana situationen idag. 

Politiken fokuserade dock på sociala villkor och boendestandard vid den här tiden, med Gunnar och 

Alva Myrdal som starka talesmän för snabba, kraftiga åtgärder för upprustning 

(Hyresgästföreningen 2008). 1933 sjösattes ”Bostadssociala utredningen”, som blev grund för en ny 

bostadspolitik. Denna politik frångick riktade insatser för att stödja de mest utsatta till att ha som 

mål att höja boendestandarden för alla (Ibid.). 

Under 60-talet började ett stort antal invandrare av olika anledningar, främst arbete, immigrera till 

Sverige. Därmed började också etnisk boendesegregation uppmärksammas mer, eftersom detta nu 

blev ett tydligare problem (Ibid.) 1965 inleddes det tioåriga miljonprogrammet som syftade till att 

kraftigt öka antalet hyreslägenheter i Sverige. Allmännyttan stod allt som oftast för byggandet av 

dessa lägenheter, som tog sig uttryck i stora byggnadskomplex som, med dagens mått mätt, 

innehåller lägenheter av ganska ringa storlek (Boverket 2010). 

Under slutet av 60-talet inleddes en utredning för att ta reda på hur problemen med 

boendesegregationen skulle hanteras politiskt. ”Invandrarutredningen” blev klar 1974 och 

rekommenderade bl.a. att problemen skulle adresseras inom ramen för den generella 

bostadspolitiken, men gav inga konkreta förslag på åtgärder (Hyresgästföreningen 2008). Detta 

kompletterades dock av Boendeutredningen (1970-74), som menade att den fysiska åtskillnaden av 

boendeformer var att betrakta som ett problem. Således skulle blandning av boendeformer 
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eftersträvas, för att åstadkomma en ”allsidig hushållssammansättning” (Ibid., s.8). 1975 

färdigställdes miljonprogrammet och blev snabbt hem för många invandrare (Boverket 2010). 

Från det tidiga 1970-talet sjönk sysselsättningsnivån för invandrare kraftigt, vilket gjorde att deras 

valmöjligheter kringskars. Detta innebar att många nyanlända invandrare saknade möjlighet att 

bosätta sig någon annanstans än i allmännyttans lägenheter. Detta i kombination med att 

kommunerna hade behov att fylla sina lägenheter är en av orsakerna till den segregerade situation 

som vi har idag (Ibid.). 

Flera projekt har startats för att försöka få bukt med segregationsproblemen sedan 

miljonprogrammet färdigställdes. Under 80-talet låg fokus främst på att skapa attraktiva bostäder 

och politiken koncentrerade sig på de rent fysiska aspekterna av bostadsområdena. Detta 

förändrades under det följande årtiondet, då sociala insatser istället blev det rådande arbetssättet 

(Boverket 2005a). Det senaste projektet kallas för Storstadssatsningen och försöker samordna 

insatser från flera olika departement och institutioner för att stödja särskilt utsatta områden i olika 

kommuner (Ibid.). 

 

7.2 Sammanfattning 

Boendesegregation är ett komplext problem nära kopplat till integration. Det har varit mycket svårt 

att hitta åtgärder som effektivt minskar effekterna av segregationen och på det hela taget verkar 

ingenting som gjorts ha fungerat särskilt väl. Boendesegregationen ökar fortfarande. 

Intressant är att beslutet att blanda upplåtelseformer kom redan 1974. Tanken att blanda 

hushållstyper för att motverka segregation är alltså ganska gammal i svensk bostadspolitik. 

Olyckligtvis var miljonprogrammet då redan så långt gånget att det var omöjligt att undvika stark 

koncentration av allmännyttiga hyresrätter på de platser de byggts. Det var alltså omöjligt att genom 

nybygge ”späda ut” effekterna av detta, både för att det saknades efterfrågan, men också för att 

lägenheterna är byggda i stora komplex. 
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8 Slutsatser och avslutande diskussion  

Med utgångspunkt i de resultat jag fått fram drar jag slutsatsen att Kingdons hypotes, att policy kan 

kopplas till problem de inte kopplats till tidigare, stämmer. Detta implicerar att även antagandet att 

policy skapas redan innan några ”verkliga” problem kopplats till det är korrekt, men inga avgörande 

bevis för det antagandet kan utläsas ifrån den undersökning som genomförts. För att dra några 

sådana slutsatser behövs ytterligare studier. 

Min hypotes, att ny forskning som visar att blandning av boendeformer kan bryta 

boendesegregation tillkommit mellan de tidsperioder som undersökts, visar sig vara felaktig. 

Svensk bostadspolitik hade redan på 70-talet målet att blanda hushållstyper, vilket är långt innan 

proposition 1991/92:160 kom till. Det verkar alltså som om andra anledningar ligger bakom 

förändringen av problemdefinieringen. 

Kingdons teori om Multipla Strömmar visar sig vara applicerbar, åtminstone i det här avseendet, på 

svensk regerings- och riksdagspolitik. Fler och bredare undersökningar behövs dock för att fastslå 

om Kingdons teori har validitet utanför den amerikanska demokratins gränser. Denna undersökning 

testar endast en liten del av det omfattande och komplexa ramverk som Kingdon konstruerat. 

Vad innebär det då att policy kan ”byta” problem? Att nya kopplingar kan göras, beroende på vilket 

problem som är populärt för tillfället? För att vara lite tråkig, så behöver det inte nödvändigtvis 

betyda någonting. Det kan vara så att en policy har påverkan på flera problem samtidigt, men 

beroende på vilka argument som är fördelaktiga i det rådande politiska klimatet, så kan tonvikten på 

vad policyn är till för anpassas. Policyn kopplas alltså inte rent tekniskt till nya problem, kopplingen 

finns redan där. Det handlar istället om vilka dimensioner av policyn som politiker väljer att belysa 

i sin argumentation. Jag finner detta vara det mest troliga, åtminstone med utgångspunkt i den 

policy som jag undersökt. 

Det skulle förstås kunna vara så att policy skapas fritt från problemanknytning och att 

policyentreprenörer sedan försöker para ihop problem och policy på ett övertygande sätt. Denna 

artificiella anknytning till problem leder dock till en ganska svår fråga: Varför skapas policy? Om 

policy endast har en skapad koppling till ett eller flera samhällsproblem, vad har vi då policy till? 

Jag har fått intrycket, och Kingdons teori stödjer detta, att politiker inte alls arbetar med 

problemlösning. Istället drivs politik i stor utsträckning av värderingar och ideologi, och det 

sammanfaller tillfälligtvis med samhälleliga problem. Ta problemen med boendesegregation t.ex., 

och policyn att underlätta för bostadsrättsombildning. Det är lätt att se resonemanget, att 

ombildning av hyresrätter i problemtyngda områden skulle kunna bryta segmenteringen där. Där 

slutar kopplingen, dock. Finns det efterfrågan på bostadsrätter i miljonprogramsområden? Görs 
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något särskilt för att rikta in sig på sådana områden? Är det allmänhetens vilja att få bostadsrätter 

tillgängliga i sådana områden? Det är svårt att se någon längre tanke bakom förslagen, med 

boendesegregation i åtanke. Kopplingen till segregationen verkar istället fungera som en sorts alias 

för en policy som syftar till något annat: Att forma samhället efter de värderingar och ideal som styr 

politikers agerande. 

Om det är så att policy skapas först och paras med problem sedan så måste det finnas något annat 

som driver policyskapandet. Med utgångspunkt i Kingdons teori så är min gissning att ideologi är 

det som styr. Man skulle kunna säga att politiker vill forma samhället, medan förvaltningspersonal 

vill lösa problem. Fler studier behövs dock för att belägga denna hypotes. 

För att återkomma till min hypotes gällande ny forsknings inverkan på policy, så ligger det bortom 

denna uppsats att förklara varför förslaget att blanda boendeformer har återuppstått. Kanske är det 

som MS-teorin förklarar det, att vissa idéer helt enkelt förlorar sin lyster under vissa perioder, för 

att sedan återkomma med förnyat intresse. Varför detta sker ges dock ingen förklaring på.  

Kingdons teori erbjuder flera intressanta uppslag till testbara hypoteser. Jag rekommenderar starkt 

en genomläsning av hans verk Agendas, Alternatives and Public Policy från 2011. Kingdon 

aspirerar på att ge en helhetsförklaring på hur policy kommer till och i mitt tycke lyckas han mycket 

väl med det. Den korta förklaring av MS-ramverket som denna uppsats tillhandahåller täcker bara 

de absoluta grunderna för teorin och är, tycker jag, otillräckligt för att helt förstå vidden av 

policyprocessen i politiska system.  

Avslutningsvis vill jag lägga tonvikt vid att det är mycket allvarligt om Kingdons teori stämmer. 

Om policy saknar en naturlig anknytning till samhällsproblem är det svårt att se att politik kan lösa 

några problem alls. Om målet inte är att lösa problem så är det osannolikt att stora strukturella 

problem, såsom boendesegregation, någonsin kommer att få en lösning. Ifall problem bara används 

som ”ursäkt” för att införa en policy så riskerar det att underminera hela det demokratiska systemet 

i längden: Politiker kan bli anklagade för att fara med osanning, om det visar sig att de policys som 

de förespråkar inte alls har den effekt på samhället som utlovats, och egentligen inte ens är menade 

att ha det. Resurser avsedda att ta itu med allvarliga samhällsproblem riskerar att slösas bort, 

eftersom de ”lösningar” som föreslås endast har lösa kopplingar till de bakomliggande orsakerna. 

Detta är naturligtvis bara spekulationer, studien är inte tillräcklig för att slå fast att så faktiskt är 

fallet inom all politik. Men tänk om. 
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Hämtad från 

http://www.hyresgastforeningen.se/Om_Oss/ladda_hem/rapporter/Documents/0017_Del_3_Boende

segregation_i_Sverige_juli_2008.pdf 

 

Barn, boendesegregation och skolresultat, Statistiska Centralbyrån 2007 

Hämtad från http://www.scb.se/statistik/_publikationer/le0102_2006a01_br_be51st0702.pdf 

 

9.2.2 Propositioner 
Proposition 1991/92:160 om övergång från hyresrätt till bostadsrätt, m.m. 

Hämtad från http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=37&dok_id=GF03160 

 

Proposition 2006/07:61 Vissa bostadspolitiska åtgärder 

hämtad från http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=37&dok_id=GU0361 
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9.2.3 Motioner 
Motion 1990/91:Bo225 Åtgärder för lägre boendekostnader 

 

Motion 1990/91:Fi608 Sparande och decentraliserat ägande 

 

Motion 1990/91:Bo252 Bostadspolitiken  

 

Motion 1990/91:N33 med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt  

 

Motion 1990/91:Fi610 Enskilt ägande och sparande 

 

Motion 1990/91:Fi229 Den ekonomiska politiken 

 

Motion 1990/91:Bo402 Valfrihet i boendet 

 

Motion 1990/91:Bo20 med anledning av prop. 1990/91:92 Förslag till ny bostadsrättslag, m.m. 

 

Motion 1990/91:Bo411 De boendes ställning 

 

Motion 1990/91:Bo2 med anledning av prop. 1990/91:34 Ny bostadsfinansiering, m.m.  

 

Motion 1991/92:Bo9 med anledning av prop. 1991/92:160 Övergång från hyresrätt till bostadsrätt, 

m.m. 

 

Motion 1992/93:Bo415 Förbudet mot dubbelupplåtelse av bostadsrätt 

  

Motion 1993/94:Bo240 Bostadspolitiken  

 

Motion 2005/06:Bo335 En bostadspolitik för framtiden  

 

Motion 2005/06:Bo214 Bostadskonsumenter och egenmakt  

 

Motion 2005/06:Sf383 Egenmakt, arbete och jämlikhet – liberal integrationspolitik  

 

Motion 2005/06:T498 Södertörn 

 

Motion 2005/06:Bo298 En liberal bostadspolitik   

 

Motion 2005/06:N443 Stockholm – stad och region i världen  

 

Motion 2005/06:Bo336 Enklare bostadsägande för unga och låginkomsttagare 

 

Motion 2005/06:Bo338 Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande 

 

Motion 2005/06:Bo337 Boendeintegration 

 

Motion 2005/06:Sf389 Mångfaldspolitik  

 

Motion 2005/06:Bo315 Kommunernas bostadspolitik  

 

Motion 2005/06:Bo276 Bostadspolitik 
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Motion 2005/06:Bo300 Ägande, fysisk planering m.m.  

 

Motion 2006/07:C290 Stopplagen  

 

Motion 2007/08:N379 Stockholmsregionen 

 

Motion 2009/10:C357 Enkel majoritet vid bostadsrättsombildning 

 

Motion 2010/11:C363 Enkel majoritet vid bostadsrättsombildning 


