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Abstract 

 

The aim of this study is to see whether or not the so called Million Homes Programme, that 

was established in 1965 with the aim to build one million residencies within a ten year span, 

could have had alternative paths of development and outcomes and whether or not those 

outcomes would have affected segregation in Sweden to the same degree that many consider 

the programme to have done today.  

To study this, the theoretical framework of historical institutionalism will be used, 

more specifically with the help of an analytical tool within that framework that is called “path 

dependence” where the purpose is to identify critical junctures, at which actors, through 

influence from institutions, significantly limit the choice of actions by actors at a future point 

in the process. Furthermore, the study will be performed by means of analysing texts, 

specifically state public reports from 1965, 1975 and 1990. 

The results of the study show that there is a degree of path dependence in the Million 

Homes Programme, although the degree is not as great as expected. The urbanization and 

struggle of balance between state and municipalities in city planning are the main factors that 

enable a certain path dependence. However, more material must be analysed in order to 

establish a stronger degree of path dependence. The study is able to confirm that the Million 

Homes Programme could have developed alternatively and had different outcomes, but it is 

not possible to confirm whether or not those outcomes would have affected or significantly 

changed the segregation that is seen in Sweden today.  

 

Key words: segregation, million homes programme, housing policy, historical 

institutionalism, path dependence, critical juncture, political focus point, institution, 

efficiency mechanism, legitimacy mechanism, power mechanism 
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1. Inledning 

I inledningen förklaras den samtida samhällsproblematik som utgjorde upprinnelsen till 

denna uppsats och dess syfte, följt av den frågeställning som uppsatsen avser försöka besvara. 

Sedan redogörs det kortfattat för de avgränsningar som har varit tvungna att implementeras 

till följd av rådande begränsningar i tid såväl som  utrymme. Slutligen sammanfattas 

resonemanget bakom uppsatsens struktur kortfattat i en disposition. 

1.1. Valet av studieområde 

När svenskar tänker på innebörden av ordet “segregation” är sannolikt sinnebilden av detta 

densamma för de flesta, nämligen de segregerade områden utanför storstäderna som de 

senaste decennierna har vuxit fram i landet. Gottsunda, Rinkeby, Rosengård, Biskopsgården 

m.fl är alla bekanta områden för den som har läst eller tittat på nyheterna under de senaste 

decennierna. Sällan är rubrikerna positiva: utanförskap och kriminalitet varvas med hög 

arbetslöshet, låg inkomst och skolresultat som är under genomsnittet. Graden sysselsättning i 

många av dessa områden är betydligt lägre än riksgenomsnittet: 66,7% i riksgenomsnitt 

gentemot 49,5% i de de utsatta områdena och 47,2% i de särskilt utsatta områdena. Statistik 

från Statistiska Centralbyrån (SCB), som refererat till i en rapport från Polisen, visar att ca 

40% inte har tillräckligt med godkända betyg i dessa orter för att komma in på gymnasiet, i 

jämförelse med rikssnittet på 12,83% (Polisen 2017, s. 12). Få statistiska punkter talar med 

andra ord. till dessa områdens fördel. Vad kan förklara att det har blivit så? 

Genom att jämföra Boverkets karta på miljonprogramsområden, specifikt de 

bestående av storskaliga höghusområden, och en bild på en karta från Polisens rapport  

“Utsatta områden - social ordning, kriminell struktur och utmaningar för polisen” (Bild 1 

2017, s. 8) blir det mer än tydligt att en stor andel av utsatta och särskilt utsatta områden i 

Sverige idag är områden som restes under det så kallade miljonprogrammet. Således är det 

ingen större överraskning att den allmänna åsikten idag är att miljonprogrammet ledde till en 

segregation och samhällsklyfta som är märkbar än idag. Särskilt märkbart blir det förstås i de 

mest medialt uppmärksammade områden utanför storstäderna. 

Det intressanta för denna studie är dock inte det faktum att miljonprogrammet delvis 

ledde till segregation, eller ens hur det ledde till segregation, utan snarare varför det ledde till 

just segregation? Vad hände i processen med att ta fram en ny bostadspolitik som 30-40 år 

senare hade fått konsekvensen av ett flertal av områdena nu är utsatta områden utanför 

storstäderna? Syftet med denna studie kommer vara att försöka bidra till ett svar på detta 
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område - kan vi genom historien spåra oss till ett förstående av hur denna segregation kom att 

uppstå och varför trenden verkar vara så pass svår att vända? Hade det kunnat utvecklats på 

ett annorlunda sätt och i sådant fall, vilket? Detta är intressant att studera ytterligare då 

konsekvenser av något ofta ter sig ganska självklara efter att mycket tid har passerat, men 

sällan studeras det huruvida konsekvenserna hade behövt uppstå till att börja med och vilka 

alternativen var, om det fanns några. 

1.2. Syfte och frågeställning 

Mer förtydligat kan man säga att studien syftar till att utforska vilka “dörrar som stängdes” 

under processen att ta fram denna bostadspolitik, och försöka avgöra huruvida dessa dörrar 

hade kunnat leda miljonprogrammet ned på en annan och mer lyckad stig. För att undersöka 

detta krävs att studien återbesöker tiden som miljonprogrammet utvecklades och bedrevs på, 

d.v.s 1960- och 1970-talet. Det krävs dessutom att en eller flera forskningsfrågor formuleras 

som tydliggör vad denna uppsats vill försöka besvara. Denna uppsats kommer förhålla sig till 

två forskningsfrågor, som lyder som följer; 

- Går det att urskilja andra alternativ för hur miljonprogrammets nybyggnation av 

storskaliga höghusområden bedrevs? 

- Går det att urskilja huruvida dessa alternativ hade lett till annorlunda eller 

förminskade konsekvenser  för segregationen i sådana områden? 

Genom att förhålla sig till dessa två frågor är förhoppningen att studien skall kunna bidra till 

såväl aktuell som framtida forskning på området. 

1.3. Avgränsning 

Av tidsskäl avgränsar sig denna studie till att endast undersöka den tidsperiod från att 

riksdagen tog beslut om miljonprogrammet år 1965 fram till att nybyggnationen var helt 

genomförd år 1975, samt material från samma intervall utöver en utredning från 1990 som 

främst beskriver konsekvenserna på segregationen från denna tid. Det hade vid en större 

undersökning varit intressant att undersöka material längre bak i tiden än från när beslutet 

togs. Vidare så avgränsar sig studien också av tidsskäl till att endast undersöka denna period 

av svensk bostadspolitik. Vid en mer omfattande studie hade det funnits potential att göra en 

komparativ studie med exempelvis andra länder där liknande problemområden existerar. För 

att förtydliga syftar också uppsatsen med ordet “segregation” främst på etnisk segregation sett 

till att det är den som står i fokus i de förorter och bostadsområden som är relevanta för denna 
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studie. Detta då andelen utlandsfödda är störst i dessa förorter samt växer också snabbast där 

(Boverket, 2010). 

1.4. Disposition 

Studien är indelad i sex kapitel. Det inledande kapitlet ger en sammanfattande bild av 

problemområdet och bakgrunden till beslutet att studera just det området samt formulerar ett 

syfte och en frågeställning. Det efterföljande kapitlet behandlar bakgrunden till studieobjektet 

samt beskriver tidigare forskning på området som är kopplad till samma teoretiska ramverk 

som denna studie kommer att nyttja. I det tredje kapitlet beskrivs sedan det teoretiska 

ramverket i större detalj tillsammans med en förklaring om vilka analytiska verktyg som 

kommer att nyttjas i samband med detta. Det fjärde kapitlet ger en bild av vilken metod som 

uppsatsen tillämpar i samband med analysen av det forskningsmaterial som samlats in. Det 

femte kapitlet beskriver processen av att analysera materialet innan det slutligen mynnar ut i 

ett resultat. Det sjätte och sista kapitlet kommer sedan avsluta studien med slutsatser om 

studiens resultat, kritisk reflektion över studiens genomförande och resonemang om potentiell 

framtida forskning på området. 

 

2. Bakgrund och tidigare forskning 

Detta kapitel kommer att bestå av en kortare genomgång av hur miljonprogrammet kom att 

framställas som policy under tidigt sextiotal för att sedan gå igenom hur programmet sedan 

det fullföljdes har kommit till användning fram till idag. Policy definieras här som något som 

implicit och explicit beskriver innehållet i politiken som bedrivs (Bäck m.fl, 2015, s. 279). 

Sedan kommer tidigare forskning på miljonprogrammet och svensk bostadspolitik att tas upp 

i kontext till hur ämnet kommer att behandlas i denna uppsats. Med termen “bostadspolitik” 

åsyftas all politik som bedrevs under tidsperioden som studeras som riktade in sig på att 

reformera eller på annat vis påverka bostadsmarknaden och dess aktörer. 

2.1. Miljonprogrammet och dess uppkomst 

I efterdyningarna av andra världskriget uppenbarades det faktum att Sveriges behov av 

bostäder hade ökat kraftigt i samband med en intensifierad urbaniseringstakt och ett ökat 

välstånd som i sin tur ledde till krav på högre bostadsstandard. Tillsammans ledde detta till 

långa bostadsköer där familjer kunde stå i kö i över tio år utan en bostad, något som 

uppfattades som synnerligen pinsamt för de regerande Socialdemokraterna som under 50- 

och 60-talet var präglade av sin satsning och syn på en stark välfärdsstat. Bostadsmarknaden 
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var ytterligare påfrestad av att den relativt höga bidragsnivån minskade priset på såväl 

produktionen som konsumtionen av bostäder och slutligen också av det faktum att 

hyresnivåerna på gamla lägenheter var avsevärt lägre än på nyproduktioner, vilket ledde till 

att incitamenten för existerande hyresgäster att cirkulera på marknaden var få. (Hall & Vidén, 

ss. 302-303) 

 För att lösa detta begynnande problem så snabbt som möjligt hade riksdagen redan 

1957 tillsatt en bostadsbyggnadsutredning som 1965 mynnade ut i ett betänkande kallat 

“Höjd bostadsstandard”. Där konstaterades att det skulle behöva produceras cirka 1.5 

miljoner bostäder mellan 1960-1975 för att såväl kompensera för tidigare undermålig volym 

av bostäder och samtidigt möta det kommande ökade behovet (SOU 1965:32, s. 167). Detta 

innebar i genomsnitt att det skulle behöva produceras en miljon bostäder från det året det 

slutgiltiga betänkandet publicerades och beslutet fattades, d.v.s. 1965, fram till 1975. Till 

följd av detta tog det inte särskilt lång tid innan den mer konkreta termen 

“miljonprogrammet” blev standardformuleringen för det expansiva bostadsprogrammet.  

 Denna storsatsning sammanföll med en allmänt ekonomiskt expansiv era av svensk 

politik som möjliggjorde större statlig finansiering, så till den grad att årtalen 1961-1975 kom 

att kallas för “rekordåren” sett till hur mycket som byggdes. Konstruktionen av bostäderna 

under miljonprogramsåren sammanföll därför och gjordes också möjlig av detta faktum, då 

det innebar generösa statliga lån och en nyindustrialisering av konstruktionskapitalet  som 

möjliggjorde en sådan pass storskalig och konstant konstruktion av sådan skala. (Hall & 

Vidén, s. 303) 

 När konstruktionen av bostäderna väl inleddes framstod efter ett par år ett mönster av 

storskaliga, monotona lägenhetskomplex och småhus i periferin till storstäderna som drog till 

sig kritik från såväl folk som opinionsbildare i media (Ibid, s. 303). Detta trots att de verkliga 

höghusområdena först mot slutet av miljonprogrammet byggdes i större omsträckning än 

låghus, d.v.s. hus med tre våningar och lägre (Boverket, 2014). Oavsett detta kom dessa 

förstnämnda områden att få den större mediala uppmärksamheten; visuell monotoni, 

ödegivna angränsande områden och brist på transport till och från dessa områden satte de mer 

och mer i fokus för kritiker runtom i landet. Mot början av 1970-talet började också 

bostadsbristen vända till ett överskott av bostäder, vilket ytterligare förvärrade kritiken. (Hall 

& Vidén, ss. 303-304) Troligen var det en bidragande faktor att det fr.o.m. 1967 hade börjat 

byggas fler hus som var högre än tre våningar till den grad att det 1971 byggdes fler sådana 

hus än småhus, vilket alltså sammanföll relativt nära det att det uppstod ett överskott snarare 

än underskott av bostäder. När miljonprogrammet slutligen hade genomförts år 1974 hade 
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bostadsbristen varit bortbyggd sedan tre år tillbaka. Den totala slutsiffran på mängden 

bostäder byggda under denna något unika period av svensk bostadspolitik landade slutligen 

på 1 005 578 bostäder. (Boverket, 2014) 

2.2. Miljonprogrammet idag 

Innan miljonprogrammet inleddes var den svenska bostadspolicyn formulerad på ett sådant 

sätt att målet främst var att undvika ett underskott såväl som överskott på bostäder - det 

viktiga var att hålla bostadsmarknaden i balans. När marknaden tack vare den ökade 

byggnationstakten under miljonprogrammet började närma sig den balansen behövdes det 

därför nya policyinriktningar som skulle fokusera på eventuella nya problem när underskottet 

väl var bortbyggt. Därför lanserades år 1970 den s.k. Boendeutredningen, som kunde 

konstatera att ett av problemen var att de större nybyggda områdena utanför storstäderna hade 

en alltför homogen utstrålning. (Andersson, Bråmå & Holmqvist 2010, s. 245) En av 

anledningarna till detta var bland annat att bostadsområdena var rätt binära i sin natur; 

antingen byggdes enbostadshus i form av bostadsrätter eller så byggdes det flerbostadshus i 

form av kooperativ och hyresrätter. (Ibid, s. 237) Boendeutredningen satte därför upp en ny 

policy för den framtida bostadsmarknaden i syfte att skapa ett mer heterogent klimat, en så 

kallad “social mix”, för att minska den socioekonomiska och demografiska segregationen. 

Detta var inte bara av sociala skäl utan också av ekonomiska skäl - mer heterogena kvarter 

skulle innebära en mer balanserad efterfrågan på offentliga tjänster och på så vis undvika att 

efterfrågan gick i vågor från år till år eller decennium till decennium. Tanken med detta var 

att sänka de kommunala utgifterna för den lokala servicen. Policyn skulle komma att främst 

implementeras med hjälp av finansiella medel; bostadsbidrag, subventioner och bostadslån 

som gjorde att inflytandet över hur, vad och var man byggde blev större. (Ibid, s. 245) Med 

tiden visade det sig dock att “social mix”-policyn prioriterades lägre än politikers inställning 

till att eftersträva individens fria vilja då att det uppstod en viss oro att det skulle kunna 

uppfattas som diskriminering att prioritera vissa samhällsgrupper över andra.. På så vis blev 

“social mixing” mer av ett alternativ än en policy i bostadsbyggandet. (Ibid, s. 246). 

Sannolikheten att detta alternativ skulle komma att nyttjas minskade också över tiden i och 

med hur den svenska bostadsmarknaden sedan började avregleras och ansvaret sedermera 

överlämnades från statlig till kommunal nivå (Ibid, s. 247). 

 Drygt tio år efter att miljonprogrammet avslutats så inleddes det som skulle komma 

att bli början på en långsiktig och än idag aktuell invandringsvåg till Sverige. Främst gällde 

denna invandring folkgrupper från bl.a. Iran, Irak, Libanon, Syrien, Turkiet och Eritrea. I det 
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kommande decennieskiftet började det också komma en ansenlig mängd individer från 

Somalia och från öststater så som Kosovo sett till oroligheterna som utbröt där vid samma tid 

(Migrationsverket, 2018). Således uppstod det en helt ny demografisk grupp i behov av 

bostäder och som dessutom inte hade beaktats under rekordårens tid av bostadsbyggande och 

policyskapande. Samtidigt som allt detta pågick publicerades en rapport vid namn “Välfärd 

och segregation i storstadsregionerna” där det konstaterades att redan innan invandringen från 

dessa länder hade ökat hade de perifera storstadsområdena från miljonprogramsåren gått i en 

annan riktning än övriga bostäder som byggdes samtidigt. Bostadsrätter i innerstaden växte 

fram och gamla bostadsrättsområden sanerades samtidigt som förorterna slets ned och hade 

ett större avstånd in till städerna. Detta gjorde dessa orter till s.k. genomgångsområden för de 

som hade färre resurser än den genomsnittlige familjen; nyinflyttade från landsbygden, 

låginkomstfamiljer och invandrargrupper (SOU 1990:20, s. 66). Sanningen idag är dock en 

annan - samma genomgångsområden är idag benämnda som utsatta områden, d.v.s. ett 

geografiskt begränsat område som karaktäriseras av en lägre än genomsnittlig 

socioekonomisk status och där kriminella har en viss inverkan på samhället. Utöver detta 

finns det även “särskilt” utsatta områden som i ännu större bemärkelse präglas av parallella 

samhällsstrukturer, extremism och kriminalitet. Slutligen finns även riskområden som 

riskerar att kategoriseras som något av det ovannämnda (Polisen, 2017, ss. 10-11). 

2.3. Tidigare forskning 

Det finns flertalet studier som kretsar kring att analysera bostadspolitik och 

integrationspolitik med hjälp av stigberoende som ett analytiskt verktyg. Det som däremot 

inte visat sig existera till samma grad är studier som specifikt rör miljonprogrammet, eller 

överlag studier som fokuserar på att genom stigberoende trycka på konsekvenserna inom ett 

annat politiskt område än det där beslutsprocessen tagit rum (i detta fall alltså 

konsekvenserna på integrationen till följd av den förda bostadspolitiken). 

 Den forskare som främst dyker upp i tidigare forskning gällande stigberoende och 

bostadspolitik är Bo Bengtsson (2010)  som tillsammans med Hannu Ruonavaara tar upp det 

faktum att det är ett sällsynt fenomen att kombinera stigberoende och studier av 

bostadspolitik och dess policyskapande. De menar dock att det är fullt möjligt och syftar till 

en tidigare utförd komparativ studie på alla nordiska länders bostadsmodeller där 

stigberoende nyttjats som ett analytiskt verktyg i syfte att studera skillnaderna i ländernas 

bostadsmodeller. Där det hade varit ett rimligt antagande att länder med snarlika politiska 

landskap skulle ha ganska liknande bostadsmodeller så visade det sig här att länderna på 
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många sätt skiljde sig åt i sin bostadspolitik (s. 197). Trots detta hade dock alla länder 

genomgått samma faser av strukturell omvandling på grund av industrialiseringen, andra 

världskriget, privatiseringar m.m. Genom att analysera dessa processer individuellt via tre 

mekanismer som drivkraften bakom institutionalisering; effektivitet, legitimitet och makt, 

samt via kontrafaktisk analys, d.v.s. vad hade kunnat hända vid punkt B om det inte vore för 

punkt A så kunde man i studien urskilja att det fanns ett ganska starkt stigberoende. Med 

andra ord så kunde man genom att bedriva en kontrafaktisk analys urskilja alternativ som 

hade kunnat ske i alla länder vid punkt B om det inte vore för det som skedde vid punkt A. 

Det som skedde mellan punkt A och punkt B kunde man sammanfatta i att de tre 

mekanismerna, till varierande grad beroende på vilket land, samverkat för att 

institutionalisera processen vilket ledde till att andra handlingsalternativ eliminerades. (s. 

198) Notera att uppsatsen kommer att behandla koncepten stigberoende, kritiska vägskäl, 

kontrafaktisk analys samt de tre mekanismerna närmare i teorikapitlet. 

 Utöver denna studie m.fl. finns också ett större antal studier gällande stigberoende och 

integrationspolitik, t.ex. “Multiculturalism and welfare state integration: Swedish model path 

dependancy” av Karin Borevi (2013) och “Mångfaldens dilemman - medborgarskap och 

integrationspolitik”, en bok även den skriven av Bo Bengtsson tillsammans med Gunnar 

Myrberg och Roger Andersson (2016). Dessa bägge studier fokuserar på stigberoende som 

analytiskt verktyg i samband med att studera välfärdsstater och  bedriven integrationspolitik. 

Dock så kommer denna uppsats fokusera främst på att analysera bostadspolitik via 

stigberoende och genom detta urskilja huruvida det kan sammankopplad till 

integrationstillståndet i Sverige idag. Därför blir inte dessa av lika stor vikt då det de facto 

inte kommer att bedrivas någon analys på själva integrationspolitiken. 

3. Teori 

Studien kommer ta ta avstamp i den vetenskapliga, teoretiska grenen historisk 

institutionalism och främst ett analytiskt verktyg från samma gren kallat stigberoende. Detta 

är det teoretiska ramverk som bäst möjliggör att spåra en process rent historiskt i syfte att 

studera alternativ och handlingsvägar som aldrig kom till användning.  Detta teoretiska 

kapitel kommer inleda med att beskriva det grundläggande konceptet institutionalism i en 

historisk kontext, från vilket stigberoende som teoretiskt och analytiskt verktyg tar avstamp. 

Sedan kommer stigberoende, kritiska vägskäl och de mekanismer som verkar inom ramarna 

för stigberoende att avverkas i större detalj för att skapa en mer specifik förståelse för hur 
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denna uppsats ämnar kunna utföra en analys samt presentera ett resultat utifrån detta 

teoretiska ramverk. 

3.1. Historisk institutionalism 

Historisk institutionalism är en teori inom samhällsvetenskapen som benämns som sådan då 

den fokuserar på två aspekter av aktörers handlingar och politiska processer, givetvis historia 

och institutioner. Teorin är delvis inriktad på historia då det menas att politiska processer 

skall ses som processer som sker och måste förstås över en längre tid. Utöver detta  fokuserar 

teorin på institutioner då, enligt teorin, alla politiska processers nutida innebörd har sin 

utgångspunkt i just institutioner, d.v.s. skrivna och oskrivna regler, normer och strukturer. 

Den enkla slutsatsen man kan dra från hur dessa två samspelar inom ramarna av denna teori 

är att aktörer, deras intressen  och politiska processer, såsom att ta fram nya reformer och 

policies, alltid kommer utsättas oväntade och ibland oönskade konsekvenser till följd av 

institutioners tröghet och oförmåga att förändras. Detta skapar dessutom en viss fördröjning 

mellan det att beslut tas och det att eventuella konsekvenser uppstår. (Pierson 1996, ss. 126-

127). Fioretos, Falleti och Sheingate (2016) menar också i  att historisk institutionalism 

möjliggör analyser av hur aktörer såväl som politiska processer kan påverkas av institutioner 

över tid. Förenklat menas att en kan, genom att belysa vissa punkter igenom hela den 

politiska processen, studera utkomsten av policyförändringar och politisk makt med hänsyn 

till historiens betydelse men också till specifika vägskäl i processen - med andra ord “study 

forests as well as trees” (ss. 2-3). 

 Historisk institutionalism var inledningsvis en teori ämnad för större studier såsom 

staters ursprung, konsekvenser av krig och konflikter samt ekonomiska kriser men har på 

sistone nyttjats för ett flertal typer av studier på flera nivåer där institutioner spelar en 

ansenlig roll; internationell, nationell och lokala nivåer är alla relevanta att studera utifrån 

denna teori (Ibid, s. 2) Teorin är dock mycket bred och kräver därför analytiska verktyg för 

att kunna konkretisera på alla givna nivåer. De vanligast förekommande verktygen för sådana 

analyser är stigberoende och konceptet kritiska vägskäl, som förklaras närmare nedan. 
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3.2. Stigberoende 

Stigberoende är ett verktyg för analys och teoribildande där man försöker identifiera på vilket 

sätt och genom vilka mekanismer som institutioner har haft sin påverkan på en process och 

därmed på utfallet, vilket är den mest grundläggande idéen bakom det teoretiska ramverket 

historisk institutionalism och som därmed också gör stigberoende till ett uttryck för 

institutionalisering inom ramarna av denna teori. Det som en gång institutionaliseras lever 

sedan sitt eget liv och begränsar handlingsutrymmet för aktörer som  befinner sig i 

ekonomiska eller politiska processer. (Bengtsson & Borevi 2016, ss. 19-20) Institutioner i 

detta fall definieras oftast i breda termer som formella eller som sociala sådana, där det 

förstnämnda är skrivna regler och lagar medan det sistnämnda syftar till oskrivna regler och 

normer, m.a.o. en gemensamt bestämd förståelse av hur saker och ting är och ska vara i 

verkligheten (Ibid, s. 20). Peter A. Hall (refererad till i Sorensen 2013, s. 20) argumenterar 

dock för en särskild typ av definition av institutioner när det gäller stigberoende inom 

samhällsplaneringsprocessen. Denna definition lyder att institutioner består av “de formella 

regler, samtyckande procedurer och standardiserade utföranden som strukturerar förhållandet 

mellan individer inom en politisk eller ekonomisk enhet” varpå det sistnämnda syftar till de 

flertal antaganden om hur saker fungerar och vad som är accepterat och de värderingar och 

normer man delar. Således kommer detta även vara definitionen av “institution” som denna 

uppsats hänvisar till, vilket direkt också påverkar innebörden av “institutionalisering”, det vill 

säga att göra något till institution. 

 Stigberoende kan alltså ses som ett uttryck för institutionalisering, då institutioners 

tröghet och relativa oförmåga att förändras gör att man sällan kan avvika från den stig man 

påbörjat att följa i en politisk process. I metodologiska termer tar sig stigberoende uttryck i att 

det som har hänt vid en viss punkt, som vi kallar punkt A, påverkar besluten som skall 

komma att ske långt senare vid punkt B, till den grad att vissa alternativ aldrig ens övervägs 

på grund av det som skedde vid punkt A. Av denna anledning kallas punkt A för ett “critical 

juncture”, eller ett kritiskt vägskäl medan punkt B kallas för en politisk fokuspunkt där den 

sistnämnda ofta sammanfaller med ett eller flera viktigare beslut i processen och där 

alternativ och restriktioner görs explicita. (Bengtsson & Borevi, s. 20) Giovanni Capoccia 

och R. Daniel Kelemen (2007) menar också att ett kritiskt vägskäl kan, inom analys som har 

att göra med institutioner, definieras mer noggrant som en punkt i historien i en politisk 

process där strukturella influenser (ekonomiska, kulturella, ideologiska etc.) på politiska 

handlingar minskas eller mildras för en kort period och som sedan följs av två konsekvenser; 

det öppnar sig en mängd fler alternativ för aktörerna i processen, men konsekvenserna på det 
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föredragna resultatet blir också mycket mer avgörande. Just kritiska vägskäl utgör också en 

mycket viktig del av stigberoende som analytiskt verktyg då man i stigberoende tenderar att 

spåra historien “baklänges”, d.v.s. först identifiera den politiska fokuspunkten och sedan det 

kritiska vägskälet. Capoccia och Kelemen argumenterar också för att kritiska vägskäl bäst 

analyseras genom “counterfactual analysis”, direkt översatt till kontrafaktisk analys. (s. 343) 

Kontrafaktisk analys kan enklast beskrivas som att etablera vilka alternativ som inte längre 

fanns vid den politiska fokuspunkten på grund av besluten som togs vid det kritiska 

vägskälet. Vilka alternativ eliminerades, och varför (Bengtsson & Ruonavaara 2010, s. 196)? 

 Slutligen bör även det som händer mellan punkt A och punkt B diskuteras, nämligen 

stigberoendets mekanismer, d.v.s. de mekanismer som bidrar till att man inte “viker av från 

stigen” och som gör institutioner ytterligare svåra att förändra. Bengtsson och Borevi pratar 

om tre typer av mekanismer; effektivitet, legitimitet och makt. Effektivitetsmekanismen syftar 

till att de institutioner som är etablerade vid det kritiska vägskälet förväntas innebära större 

ekonomiska intäkter och mindre kostnader än andra alternativ. T.ex. kan systemskiften 

medföra stora transaktionskostnader varpå man hellre låter det förbli oförändrat. 

Legitimitetsmekanismen syftar till att den normgivande logik som ligger bakom etablerade 

institutioner kan ha uppnått en hög grad av legitimitet bland såväl beslutsfattare som för 

samhället och dess omgivning. Slutligen syftar maktmekanismen till hur institutioner 

förstärker vissa intressen medan den försvagar andra genom att makt tenderar att fördelas på 

ett sådant sätt. Detta påverkar i sig möjligheterna att förändra institutionen - 

maktfördelningen är således avgörande för hur lätt- eller svårrubbad en institution kommer att 

vara. (Bengtsson & Borevi, s. 20) 

 

4. Metod 

Detta kapitel kommer att beskriva metodiken som denna uppsats kommer att använda sig av i 

förhållande till analysen och materialet som skall analyseras. Det inleds med en kort 

beskrivning av typen av metodik som kommer användas, följt av en beskrivning av materialet 

och dess urval samt en beskrivning av hur det ska genomföras. 

 

 

4.1. Kvalitativ textanalys 

Det första beslutet man ställs inför gällande metod inför en uppsats är huruvida uppsatsen 

skall vara av kvalitativ eller kvantitativ natur. En kvantitativ undersökning har som uppdrag 
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att finna lagbundna samband som går att generalisera och förklara i syfte att fastställa 

kausalitet mellan orsak och verkan. Detta gör man genom att pröva hypoteser mot bakgrund 

av ett på förhand utvalt teoretiskt ramverk, m.a.o. genom ett deduktivt förhållningssätt. För 

att kunna generalisera sina resultat krävs det också slumpmässiga urval av en större mängd 

individer där resultaten är kvantifierbara, d.v.s. går att omvandla till numeriska värden. 

(Teorell & Svensson 2007, s. 10) En kvalitativ undersökning är däremot ett försök att förstå 

verkligheten ur människors egna perspektiv, där man ofta betraktar ett eller ett fåtal fenomen 

i syfte att forma nya insikter baserat på empirin, m.a.o. genom ett induktivt förhållningssätt. I 

en sådan typ av undersökning består empirin av ett fåtal fall som forskaren valt ut själv 

baserat på sin egen subjektiva uppfattning om vad som lämpar sig att studera närmre. 

Forskningen bedrivs i form av t.ex. tolkning av texter, djupintervjuer eller fallstudier och 

resultaten beskrivs sedan i närmast berättelseliknande form. (Ibid, s. 11) 

 Denna uppsats syftar till att studera en process av att utveckla ett nytt bostadsprogram 

för Sverige under 60- och 70-talet i syfte att kunna förklara till vilken grad ett stigberoende 

finns, identifiera de kritiska vägskälen, mekanismerna som reglerade processen och därmed 

kunna förklara varför konsekvenserna blev som de blev. Därför är ett kvalitativt angreppssätt 

det som lämpar sig bäst för denna studie: ett subjektivt urval av ett enskilt fall där inga hårda 

data finns och där texttolkning kommer att vara det primära metodologiska verktyget för att 

få fram ett resultat. 

 Då tolkning av texter kommer att vara den primära metoden för analys kommer 

uppsatsen att utgå ifrån en s.k. kvalitativ textanalys för sina resultat. Tanken med 

textanalysen är att utläsa hur aktörerna resonerade kring vissa alternativ och beslut samt 

försöka utläsa varför vissa beslut togs över andra, samt att få en helhetsbild över processen 

och tydliggöra tankestrukturer hos aktörerna. Alltså är det viktigaste här inte att förstå 

texterna i sig utan resonemangen hos aktörerna bakom texterna, varpå studien blir 

aktörcentral snarare än idécentral. För detta krävs att författarna bakom texten har en aktiv 

del i själva processen och spelar en roll i vilka beslut som tagits och vilka som alternativ som 

eliminerats längs vägen. Esaiasson et al. (2012) skriver i “Metodpraktikan” att en kvalitativ 

textanalys maximerar sin nytta när analytiska verktyg finns tillhanda (s. 103), varpå 

uppsatsens övergripande frågeställning är en. Utöver den kommer dock ett flertal frågor 

tillkomma som förhåller sig mer till materialet som skall studeras. Frågorna är också 

formulerade i koppling till stigberoende som teoretiskt verktyg, där svaren på frågorna 

tillsammans utgör en helhetsbild av graden av stigberoende. Dessa är utformade enligt nedan: 
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- Kan man uttyda en politisk fokuspunkt från materialet? 

- Kan man uttyda ett kritiskt vägskäl där alternativa handlingssätt har uteslutits från 

materialet? 

- Kan man uttyda vilka institutionerna är som påverkat vid det kritiska vägskälet från 

materialet? 

- Vilka mekanismer (effektivitet, legitimitet, makt) ligger till grund för dessa 

institutioner baserat på materialet? 

 

Dessa frågor kommer att besvaras enbart utifrån vad man kan hitta och utläsa från 

materialet, vilket på så vis leder till att undersökningen till stor del kommer vara baserad på 

vad som finns i materialet. Därför är det viktigt att det material som används är skapat av 

aktörer som är relevanta för den faktiska processen, för att på så vis undvika att basera 

analysen på material från aktörer som ej hade en del i att ta beslut eller framställa/eliminera 

alternativ under processens gång. 

Med denna metodik tillämpad för studien följer också vikten av att följa de fyra 

källkritiska kriterierna. Sett till att en kvalitativ textanalys ofta används för att analysera 

händelseförlopp är det viktigt att man väljer analytiskt material med äkthet, närhet i tid och 

rum, tendens samt beroende. Äkthet handlar helt enkelt om att källan är utvald med visshet 

om att den inte är förfalskad eller fabricerad. När äktheten är klarlagd är det viktigt att 

bedöma källornas närhet till det faktiska händelseloppet som studeras samt källans närhet rent 

rumsligt - var källans författare med i rummet eller är källan i sig en del av 

händelseförloppet? Detta är att ta hänsyn till närhet i tid och rum. Sedan bör inte källan 

uppvisa någon tendens, det vill säga brist på sanningshalt eller att det finns en viss filtrering 

av verkligheten. Slutligen är det viktigt att en källa är “sitt eget sanningsvittne” eller inte 

beroende av andrahandskällor eller andra former av utsagor för att etablera något som 

sanning, det vill säga att källan inte innehar ett beroende till andra källor. (Teorell & 

Svensson 2010, ss. 104-106) 

Slutligen innebär också valet av metod att analysen kommer att ske i samband med en 

beskrivning av materialet, för att på så vis förtydliga hur vissa analytiska slutsatser dras 

baserat på materialet. Det är förstås möjligt att beskriva de relevanta detaljerna från materialet 

separat och sedan ha ett mer konkret analytiskt kapitel, men för att underlätta för läsaren 

kommer denna studie beskriva materialets innehåll för att  i samband med detta förklara hur 

det är relevant för analysen och resultatet. 
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4.2. Material och urval 

Denna studie avgränsar sig till att studera statliga offentliga utredningar från åren 1965-1975 

samt en från 1990 som behandlar just segregation i förhållande till miljonprogrammet. Detta i 

syfte att fånga tidsspannet som miljonprogrammet bedrevs under men också av praktiska skäl 

då det inte funnits tid att täcka ett alltför stort tidsspann. Då processen kommer spåras “bakåt” 

i tiden måste en avgränsning finnas på hur långt bak man kan spåra för att säkerställa att hela 

intervallet hinner undersökas, varpå nämnda årtal har valts. Specifikt består materialet av 

material från statliga offentliga utredningar,  så kallade SOU:s. Den första av dessa är daterad 

till 1965, “Höjd Bostadsstandard”, och är ett slutbetänkande från den sk. 

Bostadsbyggnadsutredningen som utnämndes av det dåvarande socialdepartementet år 1959 

(SOU 1965:32, s. 1). Sedan kommer ett slutbetänkande från 1975 kallat SOU 1975:51, 

“Bostadsförsörjning och Bostadsbidrag”, att inkluderas och som publicerades gemensamt av 

Boendeutredningen och Bostadsfinansutredningen. Slutligen kommer en senare SOU från 

1990 att inkluderas vid namn SOU 1990:20, “Välfärd och segregation i storstadsregionerna” 

som är en utredning som Storstadsutredningen fick i uppdrag att göra. Detta är den första 

SOU:n som gick hitta som behandlade segregation i miljonprogramsområdena och som 

publicerades efter att invandringen  till Sverige på 1980-talet hade påbörjats. 

 Dessa källor har valts ut med hänsyn till de fyra källkritiska kriterierna som 

etablerades i föregående delkapitel om kvalitativ textanalys. Dels är det sånär etablerat att 

källorna innehar full äkthet då det är inskannade original av de offentliga utredningarna så 

som de publicerades på 60- och 70-talet. Deras närhet i tid och rum är även den odiskutabelt 

godkänd sett till att källorna i princip kan ses som en del av själva händelseförloppet som 

skall analyseras, d.v.s. processen att driva igenom miljonprogrammet. Huruvida källorna 

uppvisar någon tendens eller inte är i detta fall högst svårbedömt - om än osannolikt - sett till 

att det är beroende på vad för typer av bedömningar som gjorts i utredningarna och vem som 

har gjort bedömningarna. Det är inte helt osannolikt att det kan ha funnits något skäl för 

någon av utredarna att överdriva behovet av t.ex. bostäder för att det potentiellt funnits ett 

egenintresse i att göra så, men sett till att utredarna bedrivit utredningen tillsammans och 

offentligt med expertis från flera olika fält får ändå sannolikheten till tendens beskrivas som 

oerhört låg. Slutligen är källorna högst osannolikt beroende av andra källor eller utsagor, 

detta då dessa utredningar är till för att just etablera något som fakta (t.ex. att behovet av 

bostäder de kommande tio åren är ca en miljon totala bostäder). 

 I samband med detta kapitel bör viss kritisk reflektion redogöras för, som senare 

kommer att tas upp i större detalj i delkapitlet om kritisk reflektion. Detta material var det 
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material som till största del möjliggjorde en analys av något som skedde så långt bak i tiden 

sett till dess tillgänglighet, bristen på tillgänglighet av annat material samt närhet i tid och 

rum till de faktiska händelserna. Med det sagt är materialet sällan explicit med hur aktörerna 

faktiskt funderade och tänkte - mycket av texten är baserat på fakta, statistik och tidigare 

utredningar och undersökningar som redogör för det faktiska läget vid tillfället. Detta gör att 

det aldrig riktigt uttrycks i materialet huruvida aktörerna uppfattade att de “stängde dörren” 

för vissa handlingsvägar eller alternativ och inte heller huruvida aktörerna uppfattade att de 

var begränsade i sina alternativ och sätt att agera. Detta gör att det blir i allra högsta grad en 

tolkningsfråga huruvida det går att urskilja en politisk fokuspunkt eller ett kritiskt vägskäl, 

men för att möjliggöra en analys av materialet måste sådan tolkning ske. Huruvida detta 

påverkar resultatet kommer givetvis att diskuteras senare i studien. 

4.3. Genomförande 

Materialet har bearbetats i omvänd kronologisk ordning, det vill säga. att processen inleddes 

med den senaste SOU:n och avslutades med den tidigaste. Detta är för att kunna bedriva s.k. 

kontrafaktisk analys såsom den beskrevs i teorikapitlet om stigberoende, där det konstateras 

att man först måste identifiera punkt B i processen för att kunna förstå vilka alternativ som 

där var uteslutna p.g.a. punkt A. Varje SOU har bearbetats i syfte att finna relevanta kapitel 

och avsnitt men också särskilda nyckelord, för att på så vis hitta segment i texten som 

uttrycker potentialen för att kunna beskriva och identifiera den s.k. politiska fokuspunkten 

eller det kritiska vägskälet (det kan förstås också finnas ett flertal kritiska vägskäl). Dessa 

nyckelord består av ord som insinuerar att aktörerna stod vid en form av vägskäl i processen, 

såsom “beslut”, “alternativ” och “val” men också ord som insinuerar att det kan ha funnits 

aningar om framtida konsekvenser, till exempel “segregation”, “utanförskap”, “inkomst” med 

flera. På så vis har ett försök gjorts att identifiera punkt A och sedan spåra sig tillbaka till 

punkt B, det kritiska vägskälet, och genom att identifiera det också redogöra för vilka 

institutioner som till synes var i verkan vid det tillfället och vilka mekanismer som påverkade 

dessa. 

 

 

5. Analys och resultat 

Detta kapitel kommer att bestå av en löpande analys av det utvalda materialet i omvänd 

kronologisk ordning i syfte att i tur och ordning identifiera och analysera den politiska 

fokuspunkten, det kritiska vägskälet, etablerade institutioner och de bakomliggande 
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mekanismerna som påverkar institutionerna. Sedan kommer den helhetsbild av graden av 

stigberoende som analysen framhäver att sammanfattas i en resultatdel.  

5.1. Den politiska fokuspunkten 

Frågan som ämnar behandlas här är alltså huruvida vi kan uttyda en politisk fokuspunkt från 

det insamlade materialet. Den politiska fokuspunkten, även kallad punkt B, utgörs av den 

punkt i processen där alternativ och restriktioner i beslutsfattningen görs explicita. Med andra 

ord så förstår aktörerna vid denna punkt vilka begränsningar som har satts på deras 

handlingsförmåga i processen p.g.a beslut som har tagits långt tidigare. 

5.1.1. SOU 1990:20  

I denna analytiska process kommer den politiska fokuspunkten att börja spåras i SOU 

1990:20 kallad “Välfärd och segregation i storstadsregionerna”. Det är dock inte osannolikt 

att den politiska fokuspunkten uppstått tidigare än vid tidpunkten detta publicerades, varpå 

studien kommer att spåra sig bakåt i tiden för att se om så är fallet. Denna SOU är ej heller 

författad av samma aktörer som var aktiva i processen av att utveckla miljonprogrammet, 

men icke desto mindre kan aktörerna som författat denna SOU inse eller ha aningar om att 

begränsningar har satts på deras och andras handlingsförmåga av beslut som togs längre bak i 

tiden av andra aktörer. 

Inledningsvis konstaterar rapporten att fokus kommer att ligga på 

boendesegregationen med fokus på resurser och demografi (SOU 1990:20, s. 26). Författarna 

menar att detta är på grund av den dåvarande boendekostnadsutvecklingen, bostadsbristen, 

den snabba omvandlingen av bostäder från hyresrätter till bostadsrätter och att spelreglerna 

på bostadsmarknaden har förändrats. Utöver detta utgår författarna från att resultaten av 

undersökningen kommer peka på en ökande segregation sett till resurser. (Ibid, s. 28) Det 

konstateras även att den snabba expansionen under miljonprogrammet “tillförde storstäderna 

ett starkt element av demografisk segregation” där låginkomsttagare, främst bestående av 

invandrare, ungdomar och nyligen inflyttade från landsbygden, utgör de som tenderar att 

stanna kvar i området eller cirkulera mellan liknande områden medan höginkomsttagare 

“byter upp sig”. (Ibid, s. 32).  

I kapitlet som behandlar socioekonomisk segregation diskuteras specifikt det faktum 

att många av förorterna från miljonprogramsåren har kommit in i en negativ spiral där miljön, 

förslitningen och avstånden till städerna ökar risken för att platserna därför anses mindre 

attraktiva och får en dålig status, där de med kapital flyttar vidare och endast de resurssvaga 

stannar kvar. Därför menas att dessa områden löper risk att bli utsatta för en “tilltagande 
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koncentration av resurssvaga”. Det nämns också att man med “resurssvaga” menar människor 

som inte har de kunskaper och färdigheter som krävdes för att “tolka marknaden och 

tillvarata sina rättigheter i bostadsköerna”. Utöver detta nämns också “senioritet på 

marknaden” som en faktor, d.v.s att de som har varit inne på bostadsmarknaden längst bor i 

de mest attraktiva områdena till lägst pris. Det nämns också att de som är mest utsatta i denna 

kategori är de som är utrikesfödda (Ibid, s. 66). Just utrikesfödda tas senare upp i ett annat 

delkapitel som en kategori bestående av en grupp med sämre resurser, bl.a. just för att de är 

överrepresenterade med människor som har en kortare tid än genomsnittligt på 

bostadsmarknaden samt sämre kontaktnät, varpå de också är överrepresenterade i de mindre 

attraktiva bostadsområdena. I synnerhet gäller denna överrepresentation i 

miljonprogramsområden, där de utrikesfödda vid tillfället utgjorde 2,5x större andel än 

normalt i samtliga storstadsområden tillsammans (Ibid, s. 81). Slutligen konstateras att den 

ökande segregationen inte gäller som helhetsbild för svenska storstäder, utan att det helt 

enkelt är miljonprogramsområden som skapar en förvridning av helhetsbilden då övriga 

storstadsområden har utvecklats i en motsatt riktning (Ibid, s. 91). 

Huruvida detta utgör ett starkt underlag för en politisk fokuspunkt kan diskuteras då 

det inte finns något explicit konstaterande om begränsningar i handlingsförmåga eller 

alternativ som det är för sent för att nyttja när det gäller den ökande segregationen i 

miljonprogramsområdena. En får däremot ha i åtanke att sådana begränsningar sällan 

konstateras på ett sådant explicit sätt. Det går däremot att läsa in en förmedlad bild av 

miljonprogrammet som att ha haft oanade konsekvenser och att dessa beror på en saknad 

beredskap gällande vissa faktorer, så som prisförändringar på bostadsmarknaden samt en 

ökad mängd människor med färre resurser. Dessutom saknade dessa människor senioritet på 

en marknad där hyresrätterna konverterades och minskade i antal och där de bostäder som 

fanns kvar utanför miljonprogramsområden till stor del var otillgängliga för denna 

socioekonomiska grupp. Således är det inte osannolikt att denna brist på beredskap är på 

grund av tidigare beslut gällande t.ex. förberedelse inför en ökad grad resurssvaga personer, 

prisstegringar på marknaden och det faktum att hyresrätter tilläts konverteras till bostadsrätter 

till den grad att de kvarvarande tillgängliga hyresrätterna för denna grupp var i 

miljonprogramsområdena. Det som kan konstateras, sett till graden av medvetenhet om 

problemen, är att den politiska fokuspunkten inte kom senare, utan antingen utgör denna 

utrednings slutsatser den punkten eller så uppstod den än tidigare än så här. 
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5.1.2. SOU 1975:51 

Denna SOU kallad “Bostadsförsörjning och bostadsbidrag” utgör slutbetänkandet av boende- 

och bostadsfinansutredningarna och publicerades i princip samtidigt som miljonprogrammet 

avslutades. Tanken med SOU:n var att komma med förslag och konstruktiv kritik gällande 

hur man bäst skall bedriva bostadspolitiken inför det kommande decenniet. Det är möjligt att 

en politisk fokuspunkt finns att urskilja här sett till att miljonprogrammet hade avslutats och 

det är möjligt att vissa konsekvenser och begränsningar i att hantera dessa redan hade kunnat 

uppdagas. 

 Det konstateras tidigt i betänkandet att det är viktigt att kommuner, bostadsföretag 

och organisationer med inflytande verkar för att nya upplåtelser av bostäder bidrar till en 

varierad sammansättning av befolkningen i området, d.v.s. att dessa beaktar fördelning efter 

ålder, inkomst och etnicitet (SOU 1975:51, s. 50). Behovet av reformer tas också upp, främst 

reformer som syftar till att ge hushåll med svaga resurser bättre förutsättningar att införskaffa 

bostäder av god kvalitet och att “öka hyresgästernas inflytande på sin egen bostadssituation”. 

De menar också att dessa insatser främst krävs från kommunalt håll men också även från 

bostadsföretag, och att man inte kan förlita sig på marknadskrafter för att motverka 

segregationen, med en varning om att sådana krafter snarare kan ha motsatt effekt. (Ibid, ss. 

56-57). En omfördelning av bostadsbidragen förespråkas också i syfte att motverka 

segregation (Ibid, s. 58).  

Senare, i kapitlet om bostadssegregation, menar författarna att det ökade utrymmet för 

marknadsmekanismer att spela ut sig är en av de främsta orsakerna till en ökad segregation 

(Ibid, s. 116). Senare i samma kapitel sammanfattas några av de punkter som anses utgöra 

orsakerna till bostadssegregationen. Det som tas upp är främst “samhällets ekonomiska 

utveckling och den politik som förts beträffande inkomsternas fördelning...” samt en ökad 

ålder, ökade bostadspriser och de boendes sociala bakgrund (Ibid, s. 121). Senare redogörs 

det även för den etniska segregationen, där det konstateras att invandrare skapar kluster i 

områden med billiga hyresrätter då de saknar resurser för kontantinsats till bostadsrätter. 

Författarna menar också att invandrare ofta följer konjunkturcykler varpå det “periodvis” 

uppstår koncentrationer av invandrare i vissa bostadsområden. Slutligen konstateras att det 

rimligen är samma typ av politiska lösningar för den etniska segregationen som det är för 

segregationen i Sverige i sin helhet. (Ibid, s. 129) 

Sammanlagt ger inte denna SOU någon bild av en medvetenhet eller föraning om de 

problem som skulle komma framöver gällande hur segregationen faktiskt skulle utvecklas, 

och inte heller nämns förorterna eller etnisk segregation i samma omfattning som ren 
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klassegregation diskuteras. Det går inte heller att urskilja huruvida författarna uppfattar någon 

form av begränsning i handlingsalternativ på grund av beslut som har tagits tidigare i 

processen, framförallt beslut gällande just miljonprogrammet som knappt nämns i de avsnitt 

som behandlar bostadssegregering. Problemen läggs fram som framtida problem som med 

rätt politik, bestående av ändrad inkomstfördelning och reglerade marknadsmekanismer, 

kommer att lösa sig och där invandrargrupper inte alls särskiljs från övriga socioekonomiska 

grupper. Författarnas bruk av ordet “periodvis” när det gäller områden med koncentrerade 

kluster av invandrare indikerar också att det inte fanns någon medvetenhet om hur det 

scenariot skulle utveckla sig längre fram i tiden. Således är det svårt att argumentera för att 

författarna hade insikt i sina egna begränsningar att agera gentemot problemet, då det knappt 

verkade finnas en medvetenhet om problemet. Således får vi, baserat på detta material, 

konstatera att det är rimligare att den politiska fokuspunkten finns inom materialet för SOU 

1990:20, där en kan utläsa att författarna är medvetna om problemet men också sina 

begränsningar i att tackla problemet då det består av irreversibla politiska beslut och 

händelser, såsom ökad invandring, konvertering av hyresrätter och egentligen sättet 

konstruktionen av miljonprogramsområdena bedrevs på. Således kan man se det som att 

begränsningarna i aktörernas handlingar konstateras, om än implicit. Denna studie kommer 

därför utgå ifrån det materialet som politisk fokuspunkt i den fortsatta analysen. 

5.2. Det kritiska vägskälet 

Här ämnar analysen besvara huruvida det går att urskilja ett kritiskt vägskäl utifrån 

materialet. Det kritiska vägskälet utgör alltså punkt A, punkten där aktörer av en eller annan 

anledning stänger dörren till andra handlingsvägar och alternativ, varpå det också explicit 

begränsar handlingsförmågan för aktörerna vid punkt B, den politiska fokuspunkten. För att 

identifiera det kritiska vägskälet undersöks huruvida det går att urskilja en punkt där 

kulturella, ekonomiska, ideologiska och andra strukturella influenser på den politiska 

processen slappnar av och medför att det öppnar sig nya alternativ, som nämnt i kapitlet om 

stigberoende.  Materialet som skall undersökas utgörs av SOU 1965:32 med titeln “Höjd 

bostadsstandard” som är slutbetänkandet från bostadsbyggnadsutredningen och som anses att 

ha varit startskottet för miljonprogrammet. 

 I kapitel sju av SOU:n, “Bedömning av bostadsfrågans framtida omfattning”, 

konstateras att efterfrågan på större lägenheter med en bättre standard har ökat i direkt 

samband till att människor söker sig till storstäderna och att folkmängden samtidigt minskar 

på glesbygderna (SOU 1965:32, s. 123). Tidigare, i kapitlet om utredningens direktiv 
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konstaterar chefen för socialdepartementet: “En avveckling av den akuta bostadsbristen 

betyder inte att bostadsförhållandena blir tillfredsställande. Kvar står den viktiga och 

tidskrävande uppgiften att erbjuda alla hushåll en god och tillräckligt rymlig bostad” (Ibid, s. 

64). Utifrån detta kan  en kulturell influens på processen som “slappnat av” och medfört nya 

alternativ och sätt att tänka identifieras: urbaniseringen. Med ett ökat inflöde av människor 

till städerna samtidigt som det råder bostadsbrist och kraven på lägenhetsstandard och storlek 

ökar är det inte orimligt att politiker tänker i “nya banor” för att tackla dessa nya problem 

bäst de kan. Det går t.ex. att uttyda att det bl.a. är detta som ligger bakom antagandet att det 

behövdes en produktion på ca 1.5 miljoner lägenheter mellan 1960 och 1975, på grund av 

faktorer såsom skarpare krav på utrymmesstandard, antal rum och utrustningsstandard som 

följde med urbaniseringen. Det konstateras också att det mesta av upprustningen av 

bostäderna i och utanför storstäderna därför behöver bestå av nyproduktioner och inte 

renovationer av existerande bostäder  (Ibid, s. 167). Ett rimligt antagande utifrån detta är att 

kravet på mängden nyproducerade lägenheter troligen var en faktor i att man dels byggde 

utanför städerna och även att bebyggelsen var så pass tät som den var. Sammanfattningsvis 

kan man påstå att en stor kulturell influens på processen som öppnade upp för nytänkande 

och nya alternativ var urbaniseringen och det som urbaniseringen förde med sig; ökad press 

på bostadsmarknaden och krav på högre standard på bostäderna, vilket i sig rinner ut i en 

ekonomisk influens då sådana krav sällan går i vågor och kan kräva att man tänker om 

bostadspolitiken ur ett ekonomiskt perspektiv för den överskådliga framtiden. Detta skedde 

också i samband med att man beräknade en genomsnittlig realinkomstsökning hos den 

genomsnittlige svensken på 3% per år (Ibid, s. 504), vilket dels är ytterligare en faktor bakom 

de ökade kraven på bostadsstandard och utrymme men som också i sig utgör en ekonomisk 

influens som slappnas av. 

 I kapitel 18, delkapitel 2 behandlas stadsplanering som ämne. Där konstateras 

omgående att “någon fullständig genomgång av problematiken på stadsplaneringens område” 

inte finns och att inga egna undersökningar eller erfarenheter fanns att ta hjälp av inför detta 

slutgiltiga betänkande (Ibid, s. 326). Detta då detaljplaneringen och husprojekteringen som 

sammanställts, alltså mängden och typen av hus som behövdes, sällan var kompatibla. Det 

konstateras senare i sammanfattningen av avdelning III i betänkandet som behandlar 

planeringen av projektet att detaljplaneringen inte har tagits i särskilt stor åtanke (s. 387) men 

samtidigt konstateras det att det är “självklart” ur rättssäkerhetssynpunkt att alla planer och 

planering av programmet granskas av en statlig myndighet innan de får rättsverkan (Ibid, s. 

378). Detta är ett återkommande resonemang under SOU:ns avdelning om planeringen av 
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bebyggandet, där mycket av ansvaret gällande stadsplaneringen “dumpas” på kommunerna 

samtidigt som man konstaterar att staten bör ha en översikt på planeringen för att se att allt 

går rätt till. Det konstateras till och med att det hade varit rimligare att mycket av 

utredningsarbetet gällande planeringen utförs av centrala organ snarare än kommunerna 

själva (Ibid, s. 356). Denna  blandning av statligt och kommunalt ansvar, där kontentan ändå 

är att man överlåter ansvar för planeringen till kommunerna men med en statlig överblick, 

kan anses vara en ideologisk influens som slappnas av och som öppnar upp för nya alternativ; 

ett mindre statligt inflytande och större självbestämmande inom kommunerna. Samtidigt 

konstateras att kommunerna till stor del saknar resurser att genomföra de rekommenderade 

kalkyler av bostadsbyggnadsbehov som till viss del krävs för planeringen (Ibid, s. 363). 

Överlag får man här intrycket av att planeringen av bostadsbyggandet var mycket ovisst. Det 

finns beräkningar på varför man behövde bygga, hur bostäderna behövde fördelas mellan 

landsbygd, de tre storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö samt vilka typer av bostäder 

som krävdes, men gällande detaljplanerandet av bostäderna finns inte mycket konkret att läsa 

ut från slutbetänkandet. För denna studie kan detta tolkas som att den ideologiska influensen 

som släpper, den om statligt ansvar kontra kommunalt ansvar, indirekt möjliggjorde att 

planeringen och samarbetet mellan kommunen och staten gällande detaljplaneringen var 

undermålig. Detaljplanering kan också anses vara en faktor i den segregation som råder idag, 

sett till att miljonprogramområdenas miljöer och avstånd till centrum anses vara en faktor till 

segregationen. 

 Sammanfattningsvis är det dessa två drag som står ut, anpassningen  till den pågående 

urbaniseringen och balansen mellan det statliga respektive kommunala ansvaret för 

stadsplaneringen, som står ut i slutbetänkandet. Tillsammans utgör dessa aspekter att såväl 

ekonomiska, kulturella och ideologiska influenser kan anses ha slappnat av tillräckligt för att 

ha öppnat upp för nya alternativ. Urbaniseringen skedde i samband med en välmående 

ekonomi - detta möjliggjorde såväl en snabb och omfattande expansion av bostäder 

mängdmässigt men innebar också att majoriteten av dessa byggdes i och utanför storstäderna 

och att byggena var storskaliga. Det statliga överlåtandet av del av ansvaret för stadsplanering 

till kommunerna kan möjligen ha utgjort en osäkerhet från bägge parter gällande vad som var 

en godtycklig placering och skala på områdena som konstruerades. Således går det att tolka 

det som att dessa aspekter utgör ett kritiskt vägskäl sett till att placeringen av 

miljonprogramsområdena, deras yttre miljöer, deras storskalighet och mängden av den totala 

mängden bostäder som koncentrerades runt storstäderna. Med det sagt är det sannolikt att 

detta är ett av flera kritiska vägskäl som tillsammans har påverkat den politiska fokuspunkten. 
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Till exempel är det svårt att urskilja vissa ekonomiska resonemang som sannolikt också 

spelade in i besluten. Exempelvis finns det sannolikt ekonomiska incitament till att man 

byggde så pass storskaligt i förorterna, t.ex. skalfördelar som förespråkar att det blir en lägre 

kostnad per enhet ju fler enheter som produceras, en grundläggande ekonomisk princip. 

Kontentan här blir alltså att det går att tolka som ett av flera kritiska vägskäl, om än ett 

svagare sådant. 

5.3. Institutioner och bakomliggande mekanismer 

Slutligen skall institutioner, det vill säga de skrivna och oskrivna regler, normer och 

strukturer som gör ett stigberoende möjligt, diskuteras och analyseras tillsammans med de tre 

mekanismerna (effektivitet, legitimitet och makt) som bidrar till att dessa institutioner är 

tröga och svåra att förändra. Med andra ord är vi ute efter att identifiera de institutioner som 

har gjort att det efter det kritiska vägskälet har varit svårt att avvika från den väg aktörerna 

slagit sig in på, och vilka mekanismer som har möjliggjort dessa institutioners tröghet. 

 En institution som går att identifiera i processen är den om familj och vikten av 

familjefrid i ett välfungerande samhälle. Detta på grund av vikten som materialet lägger på att 

miljonprogrammet ska syfta till att bygga mer rymliga hem med en ökad standard i syfte att 

ackommodera främst barnfamiljer. Institutionen och konceptet familj och vikten av denna 

institution i processen spelade alltså en roll i att man byggde så pass stora lägenheter till en 

sådan hög standard som möjligt. Stora lägenheter, många nyproduktioner och ökad standard 

på alla dessa är ekonomiskt kostsamt och det går, som konstateras innan, att föreställa sig att 

detta spelade in i beslutet att bygga så pass storskaligt utanför storstäderna för att på så vis 

minska kostnaderna. Detta är alltså en social institution som spelade en roll i processen. 

 En formell institution som definitivt spelade en roll i processen är byggnadslagen, 

som ofta refereras till i materialet tillsammans med andra lagar relaterade till stadsplanering, 

om än i betydligt mindre utsträckning gällande de andra lagarna. Det konstateras bl.a. i den 

dåvarande byggnadslagen att “planeringen måste ha mycket nära samband med kommunens 

politik i övrigt, icke minst dess långsiktiga ekonomiska politik” (SOU 1965:32, s. 279). Detta 

innebär förstås att en kommun med vissa ekonomiska resurser inte kan bygga hur som helst 

och framförallt inte kan optimera byggnadsprocessen sett till rymlighet, yttre miljöer och 

standarden på bostäderna såvida man inte får ekonomiskt underhåll från staten, men även då 

blir de offentliga utgifterna lika höga och det är högst rimligt att staten, sett till vad som har 

konstaterats innan, oavsett premierar ekonomisk effektivitet som möjliggör att man uppfylla 

dessa mål i form av tätbebyggelse och storskaliga byggnader.  
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 Vilka mekanismer av legitimitet, effektivitet och makt har då bidragit till att göra 

dessa institutioner så svåra att rubba? Gällande familj som social institution spelar legitimitet 

en stor roll i hur aktörerna resonerar kring institutionens vikt. Legitimitet syftar här till att 

logiken som ligger bakom att institutionen anses legitim, det vill säga rättmätig eller 

berättigad, av såväl aktörer som av samhället i sin helhet. Familj är onekligen en institution 

som av samhället såväl som aktörerna ses som berättigad sett till vilken roll den spelar för 

samhället och på individuell såväl som professionell nivå för aktörerna också. 

Legitimitetsmekanismen bidrar alltså till att institutionen familj blir än mer svår att förändra. 

Gällande den formella institutionen lagar, specifikt byggnadslagen men även andra relevanta 

lagar, är det rimligen effektivitetsmekanismen som spelar störst roll, det vill säga att lagen 

sannolikt följs för att göra så är det mest ekonomiskt effektiva sett till minimering av utgifter 

och maximering av inkomster. Det skulle förstås också inte ses som berättigat att inte följa 

lagen av samhället eller av aktörerna, varpå även legitimitetsmekanismen spelar in. Slutligen 

skulle diverse förändringar i dessa lagar med all sannolikhet omfördela makten, vilket 

innebär att vissa intressen försvagas och andra intressen stärks vilket i sig gör det än mindre 

sannolikt att institutionen kommer rubbas eller förändras. Alltså spelar alla tre mekanismer in 

i varför denna formella institution blir svår att förändra. 

5.4. Resultat 

Sammanfattningvis kan man säga att det går att urskilja en viss grad av stigberoende baserat 

på detta material, men att stigberoendet knappast går att benämna som ett starkt sådant. Den 

politiska fokuspunkten är den mest “givna” sett till materialet, där konsekvenserna och 

aktörernas upplevda begränsningar av tidigare beslut blir påtagliga, om än inte explicit 

uttryckta i text. Denna studies kanske svagaste punkt upplevs snarare vara det kritiska 

vägskälet. Urbaniseringen och förhållandet mellan det statliga och kommunala ansvaret för 

stadsplaneringen spelade troligen in i att det utvecklades åt ett visst håll, men en av de 

sannolikt viktigaste aspekterna, de ekonomiska incitamenten för att bygga så storskaligt och 

nära storstäderna, belyses inte alls av materialet. Det går absolut att argumentera för att det 

oavsett utgöra ett kritiskt vägskäl men alternativen som kan ha ansetts begränsas eller 

försvunnit var troligen inte de mest avgörande för att det senare uppstod segregation i 

miljonprogramsområdena. Sannolikt kom dessa kritiska vägskäl vid en senare tidpunkt och är 

urskiljbart från annat material än slutbetänkandet. Vad det gäller institutionerna familj och 

lagen och mekanismerna som påverkar dem, är dessa relativt identifierbara.  Däremot spelar 

det åter  roll att det kritiska vägskälet är relativt svagt vilket gör att det även här sannolikt 
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finns betydligt fler institutioner vid senare kritiska vägskäl i processen som spelade in i det 

totala stigberoendet. Vilka mekanismer som påverkat institutionerna var däremot ganska 

tydligt - så länge institutioner kan identifieras kan också mekanismerna som påverkar dessa 

identifieras. Alltså kan ett stigberoende identifieras sett till att det överlag går att svara ja på 

alla frågor som vi ställde oss i metodkapitlet: går det att från materialet utläsa en politisk 

fokuspunkt, ett kritiskt vägskäl, påverkande institutioner och mekanismerna som påverkar 

institutionerna? Svaret är ja, men stigberoendet är dock svagt och hade med ett större omfång 

sett till material och tid att analysera detta sannolikt identifierats som ännu starkare än vad 

denna studie är kapabel till att göra. 

 

6. Slutgiltig diskussion 

Detta avslutande kapitel kommer att diskutera huruvida studiens huvudsakliga 

forskningsfrågor går att bekräfta eller ej. Sedan kommer en kritisk reflektion att göras över 

studiens upplägg och genomförande innan kapitlet och uppsatsen avslutas med ett 

resonemang om möjlig framtida forskning på ämnet. 

6.1. Slutsats 

I inledningen av denna studie ställdes två forskningsfrågor som huvudsyftet med studien var 

att bemöta. Frågorna löd huruvida det gick att urskilja andra alternativ för nybyggnationen av 

miljonprogramsområden utanför storstäderna och om dessa alternativ hade kunnat påverka 

dagens segregation i dessa områden. Genom att identifiera ett stigberoende, om än ett svagt 

sådant, har vi också indirekt identifierat alternativa handlingsvägar som inte har följts. 

Således kan vi på den första frågan svara att ja, det fanns alternativa handlingsvägar som inte 

följdes gällande nybyggnationen av miljonprogramsområden. Däremot är det svårare att 

svara på huruvida dessa alternativ hade påverkat den segregation vi ser idag på något sätt, 

detta då stigberoendet just är så svagt. Det vi kan konstatera är att det stigberoende som i 

denna studie kunde identifieras ledde till att man byggde mycket utanför storstäderna och till 

viss del att man byggde så pass storskaligt. Däremot är det sannolikt så att flera andra 

faktorer som spelade in senare i processen också bidrog till detta, varpå vi med säkerhet inte 

kan säga att detta inte hade skett även om man följt andra alternativ vid det kritiska vägskäl 

som vi i denna studie kunde identifiera. Således kan vi alltså bekräfta att det går att identifiera 

andra alternativ som aktörerna kunde följa vid början av processen, men vi kan inte bekräfta 

att det hade påverkat den segregation vi ser i miljonprogramsområdena idag. Ett stigberoende 
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går att urskilja, men dess framtida konsekvenser hade mycket väl kunnat kvarstå även om 

aktörerna hade följt en annan stig. 

6.2. Kritisk reflektion 

Uppsatsens upplägg av att studera miljonprogrammets potentiella konsekvenser på 

segregationen med hjälp av stigberoende som teoretiskt ramverk och kvalitativ textanalys 

som metod uppfattas i efterhand som en rimlig kombination sett till att det finns få liknande 

studier och således hade potential att bidra till aktuell såväl som framtida forskning, och inte 

minst för att det fanns möjlighet att få fram intressanta resultat. Däremot kan studiens 

genomförande diskuteras ur ett mer kritiskt perspektiv. Till att börja med så ter det sig nu 

uppenbart att studiens resultat hade varit betydligt mer givande med ett större omfång av 

material. De tre utredningarna som studerades genom stigberoende som analytiskt verktyg 

var förvisso hjälpsamma men det är nu tydligt att det hade behövts betydligt mer material än 

så för att verkligen urskilja ett starkt stigberoende och därmed få fram ett mer bidragande 

resultat för forskningsområdet. Mer material hade dock inneburit en betydligt mer omfattande 

materiell genomgång innan uppsatsen skrevs, och det är osäkert huruvida det hade funnits tid 

för det sett till att de tre utredningar som valdes ut i sig utgjorde ca 1500 sidor text. Av den 

anledningen kan man också diskutera om studien hade förenklats av att välja annorlunda 

material, exempelvis välja att gå igenom riksdagsbeslut från samma tidsperiod snarare än 

utredningar. Stigberoende utgår mycket ifrån att analysera diskussioner och besluten som tas 

och utredningarna är endast rekommendationer för vilka beslut som enligt utredarna bör tas. 

Studien hade troligen fått fram ett mycket mer konkret resultat om mer och delvis annorlunda 

material hade analyserats. 

6.3. Framtida forskning 

Det finns gott om potential för framtida forskning av miljonprogrammet sett till att studera 

dess stigberoende. Miljonprogrammet i sig har studerats i en betydande omfattning,  likaså 

segregationen som råder i Sverige. Kombinationen av stigberoende och studieobjekt finns det 

dock utrymme att studera ytterligare. Dels finns det utrymme för att göra en mer omfattande 

studie än denna för att stärka resultatet som denna studie presenterar, men det finns också 

utrymme för komparativa studier med stigberoende. Exempelvis hade det varit intressant att 

studera stigberoendet i andra nordiska länders forna bostadspolitik och hur den påverkat 

eventuell segregation och jämföra med miljonprogrammets stigberoende och segregationen i 

Sverige. 
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