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Abstract 

The title of this thesis is “The preconditions of the acquisition guarantee- hard to design 

working political reforms”. The acquisition guarantee (förvärvsgaranti) is a form of credit 

guarantee issued by the Swedish government to credit institutes that give out housing loans 

to debtors with poor credit history. The reform hasn´t been used in any substantial extent.  

The purpose of the study is to investigate whether you could identify any problems with the 

preconditions that the governmental agency BKN was given to implement the acquisition 

guarantee, and if so describe which these problems are. 

Two questions are answered: 

1. What preconditions for a working implementation of the guarantee, in the form of 

rules, objectives and directives was offered by the government in their steering of 

BKN? 

2. How did the structural preconditions for a working implementation of the guarantee 

look like? 

By doing a text analysis of central documents I find that the lack of outcome could to some 

extent be related to weaknesses in how the reform was formulated. The goals and means 

are somewhat vaguely expressed and the reform is suffering of a lack of incentives or 

sanctions that induce the recipients to comply.  

The structural preconditions are from my theoretical perspective harder to criticize.  
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Inledning 

I detta kapitel ges en allmän bakgrund till uppsatsen. En övergripande problemformulering 

leder fram till ett avgränsat syfte och två konkreta frågeställningar.  

Förvärvsgarantin- en bakgrund 

Den 1: a mars 2008 införde den svenska regeringen en så kallad förvärvsgaranti för att ge 

fler människor möjlighet att få ett bostadslån. Bostadspolitiken har genom alliansens 

regeringsövertagande 2006 skiftat inriktning, med stora försäljningar av allmännyttan och 

ett allmänt fokus på att äga är bättre än att hyra . Med utgångspunkt i detta skifte såg 

regeringen det som ett stort problem att många människor trots god betalningsförmåga inte 

anses kreditvärdiga på dagens rörliga arbetsmarknad. Man kan ju ha en hög 

betalningsförmåga utan ett fast jobb, om man går från projektanställning till 

projektanställning till exempel, men får då i vissa fall inget bostadslån för att banken ser det 

som en förhöjd risk.1 Stora grupper i samhället står därmed utan möjlighet att kunna köpa 

sin bostad och hamnar på efterkälken på bostadsmarknaden. 

Förvärvsgarantin sågs här som en lösning där staten går i borgen och garanterar 

räntekostnaderna gentemot banken, i utbyte mot en mindre avgift i en statlig 

kreditförsäkring. Därmed skulle risken för bankerna minska och fler skulle få möjlighet att få 

ett bolån, då staten kan göra en mer generös kreditbedömning och ta en större risk. Totalt 

avsattes 5 miljarder till garantin och tanken var att 5000 låntagare om året skulle få hjälp av 

Statens Bostadskreditnämnd (BKN) att låna pengar till sin bostad.2  

Kraven som ställdes var att låntagaren skulle bedömas ha en betalningsförmåga att klara 

ränta och amorteringar och att man är en så kallad förstagångsköpare. På så vis var ett av 

reformens huvudsyften att förenkla för svaga grupper, som unga och nyanlända invandrare, 

att ta sig in på bostadsmarknaden.3 

                                                        
1Statens bostadskreditnämnd BKN (2006) s. 18 
2
Regeringen (2008) 

3Finansdepartementet (2007) s. 26 
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Efter 2 år har reformen dock inte kommit i närheten av att nå vad som angavs som dess 

syfte. Faktum är att endast en person i hela landet har uppfyllt kraven och tecknat garantin 

och denne låntagare faller inte ens inom målgruppen utan är en medelålders egenföretagare 

som köpt loss sin hyresrätt.4 

Man kan möjligen argumentera för att detta bara visar på att regeringen var onödigt oroliga 

över situationen på bostadsmarknaden och att behovet av en sådan här garanti 

uppenbarligen saknats. Regeringen gjorde en felbedömning, gav ett erbjudande som 

marknaden tackade nej till och på finansdepartementet kan man nu glädja sig åt ett 

överskott i budgeten. Om man däremot förutsätter att regeringen verkligen var ute efter att 

förvärvsgarantin skulle användas och ge en positiv effekt för svaga grupper på 

bostadsmarknaden så kan man inte beskriva denna reform som något annat än ett av förra 

mandatperiodens största fiaskon. Problemen för förstagångsköparna att få ett lån kvarstår.5 

Regeringen har i de få kommentarer som givits skyllt på ett bristande intresse från bankerna 

beroende på den finanskris som följde under hösten 2008 och att det tar tid för en reform 

att slå igenom.6 Denna förklaring och brist på självkritik framstår som något märklig. 

Intresset för sådana här kreditgarantier borde vara större under en lågkonjunktur då det dels 

möjliggör för bankerna att relativt riskfritt nå nya låntagare och dels finns fler människor 

som inte uppnår kreditkraven.  

Då det uppenbarligen inte finns någon efterfrågan vare sig från bankerna eller från de 

grupper som garantierna syftade till att hjälpa, kan man ifrågasätta vad regeringens verkliga 

syfte var? Det går att spekulera i om förvärvsgarantin bara är ett sätt för regeringen att 

blidka olika lobbygrupper och försvara ägandelinjen gentemot mer genomgripande 

satsningar på byggandet av fler nya hyresrätter som exempel. Förvärvsgarantin skulle 

därmed kunna ses som ett billigt sätt, speciellt då den inte används, men även i jämförelse 

med stora subventionsreformer, att vinna politiska poäng och visa på att man bemött 

problemen på bostadsmarknaden för att slippa undan kritiken att inget görs.  

                                                        
4BKN (2010) Årsredovisning 2009 s. 15, Andersson (2010) s. 4- 5 
5
 BKN (2010) Utvärdering av kommunala hyresgarantier och förvärvsgarantier s. 27- 28 

6 Prop. 2010/ 11: 1 
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Regeringen fortsätter idag att föra fram förvärvsgarantin som en central del av 

bostadspolitiken, tillsammans med en liknande garantisatsning på hyresmarknaden7 som 

inte heller den har fått något större genomslag.8 

Problemformulering- svårt att utforma fungerande politiska reformer 

Att politiska reformer inte alltid lyckas eller faller ut på det sätt som politikerna avsett är ett 

känt problem inom den statsvetenskapliga forskningen och benämns vanligen som någon 

form av implementeringsproblem.9 Det är dock sällan som det sker på ett så uppenbart sätt 

som i fallet med förvärvsgarantin. Anledningen till att en reform inte genomförs så som 

avsetts varierar vanligtvis mellan att den utformats på ett sätt som gör den svår att 

implementera eller att implementeringen i sig inte sker som avsett.10 

I det här fallet hävdar regeringen att det inte finns några problem med hur förvärvsgarantin 

utformats eller hur den implementerats. Man anser inte heller att man byggt sin politik på 

felaktiga utgångspunkter11 utan menar att det faktum att garantin inte används snarare 

beror på yttre faktorer som tillkommit efter utformandet (bristande intresse på grund av 

finanskrisen). 

Frågan är om detta verkligen är hela förklaringen? Ligger problemet verkligen enbart i 

oförutsedda, yttre faktorer som regeringen inte kunnat påverka eller kan man identifiera 

några problem antingen i den direkta styrningen i form av de dokument som ligger till grund 

för reformen eller i den indirekta styrningen i form av de strukturella förutsättningar för 

implementeringsprocessen som erbjöds? 

Genom att gå på djupet i detta specifika fall och kritiskt granska hur förvärvsgarantin 

utformats beskriver man en uppenbart misslyckad reform. Om man dessutom analyserar 

garantin utifrån kända teoribildningar kan man bidra till en mer generell kunskap kring 

                                                        
7 

Se exempelvis www.regeringen.se Startsida/Detta arbetar departementen med/Boende och 
byggande/Bostadsmarknad  
8 BKN (2010) Årsredovisning 2009 s. 17 
9
 Sannerstedt (2003) s. 28 

10
 Winter (2003) s. 205- 206 

11 Att en politik misslyckas kan givetvis även bero på att politikerna bygger sin politik på felaktiga antaganden 
om den kausala mekanismen men då är vi inne på en annan diskussion som riktar sig mot idéer snarare än 
utformning. 

http://regeringen.se/sb/d/107
http://regeringen.se/sb/d/116
http://regeringen.se/sb/d/1932
http://regeringen.se/sb/d/1932
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svårigheten att utforma och implementera en politisk reform och få den att fungera i 

praktiken och en mer nyanserad bild av reformen kan presenteras.  

Att alla politiska processer är komplexa och att det i det här fallet kan finnas flera 

samverkande orsaker till att förvärvsgarantin inte fått något genomslag är inget att sticka 

under stol med. Men att som regeringen helt bortse från att självkritiskt granska de 

förutsättningar man själva gett reformen att lyckas och enbart hänvisa till bristande intresse 

framstår som en allt för enkel förklaringsmodell. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om man kan identifiera några problem med de 

förutsättningar som myndigheten BKN gavs av regeringen för att implementera 

förvärvsgarantin, samt att beskriva vilka dessa problem i så fall är. 

För att uppnå detta syfte måste två specifika frågor besvaras: 

1. Vilka förutsättningar för en fungerande implementering av förvärvsgarantin, i form 

av regler, mål och direktiv erbjöd regeringen i sin styrning av myndigheten BKN? 

2. Hur såg de strukturella förutsättningarna för en fungerande implementering av 

förvärvsgarantin ut?  

Den första frågan riktar sig på detta sätt sig till den direkta styrningen medan den andra ser 

på den indirekta styrningen. Tillsammans ger det en heltäckande bild av vilka förutsättningar 

förvärvsgarantin hade att implementeras på ett bra sätt. 
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Metod  

I detta kapitel beskrivs hur den följande undersökningen kommer att gå till. 

Forskningsmetoden motiveras och problematiseras. Material och källor presenteras och 

kritiseras.   

Forskningsdesign 

Konkret kommer undersökningen utformas på följande vis. 

Först presenteras vad vi utifrån tidigare forskning vet om implementeringsproblematik och 

vad beslutsfattare bör tänka på när man utformar en ny politisk reform. Utifrån denna 

kunskap sätts sedan ett antal kriterier upp. Dessa kriterier kommer att motsvara en form av 

ideal policyutformning. Om samtliga kriterier uppnåtts får reformen anses ha bästa möjliga 

förutsättningar att bli lyckad. De teoretiska utgångspunkterna måste i detta steg noggrant 

definieras, beskrivas och motiveras i och med att de är teorin som senare ska användas som 

referenspunkt.  

Nästa steg blir att genomföra en implementeringsanalys utifrån de frågeställningar och den 

teori som presenterats och med utgångspunkt i de dokument som ligger till grund för 

utformningen av förvärvsgarantin. Det empiriska arbetet består därmed i att besvara 

frågeställningarna och beskriva hur förvärvsgarantins förutsättningar såg ut. 

Empirin läggs sedan samman med den analytiska processen där de förutsättningar som 

beskrivits vägs mot de kriterier som ställts upp i teorin. Operationaliseringen är en central 

del av forskningsprocessen och i det här fallet går det ut på att omvandla dessa 

förutsättningar till operationella indikatorer som kan ges ett värde och vägas mot de 

teoretiska referenspunkterna.12 Det sätt som förvärvsgarantin var tänkt att implementeras, 

vägs därmed mot den kända teoribildning som finns kring utformning och 

implementeringsproblematik.  

                                                        
12 Esaiasson m.fl. (2004) s. 57 
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Analysen utmynnar sedan i en diskussion kring vilket utfall av reformen man kunnat förvänta 

sig och vilka förutsättningar implementeringsprocessen hade att uppfylla beslutsfattarnas 

intentioner. En återkoppling till uppsatsens syfte sker och ett resultat presenteras. 

För att knyta ihop säcken lyfts sedan diskussionen upp på en mer generell nivå där det 

diskuteras dels vilka slutsatser man kan dra kring den förda bostadspolitiken i stort, dels hur 

denna studie kan öka förståelsen om andra misslyckade reformer eller kan lära oss något 

kring hur man utformar reformer och politiska program i framtiden. Dessutom diskuteras 

BKN: s egna slutsatser om förvärvsgarantin. 

Hur man väljer att lägga upp en sådan här studie styrs i mångt och mycket av vilken form av 

material eller empiri man har behov av att analysera och går tillbaka till de frågor man vill ha 

svar på och syftet med undersökningen. När det som i det här fallet handlar om att utröna 

vilka förutsättningar förvärvsgarantin hade, är den säkraste och bästa källan att gå till de 

officiella beslutsdokumenten och de förtexter som besluten bygger på. För att analysera 

sådant material måste en kvalitativ textanalys komma till stånd där man på ett strukturerat 

sätt söker svar på sina frågor genom att gå på djupet i texterna. Det huvudsakliga 

analysredskapet kommer att bestå i att ställa upp en implementeringsanalys för att 

strukturera upp materialet och lyfta fram de centrala delarna av texterna. 

Varför studera förvärvsgarantin? 

Jag har valt att se närmare på just förvärvsgarantin eftersom det är ett så tydligt fall, det vill 

säga ett exempel på en politisk åtgärd som inte fått de eftersträvade effekterna. Frågan om 

förutsättningarna för en fungerande implementering hade lika gärna kunnat studeras på 

vilken politisk reform som helst, men genom att välja ett fall som har ett tydligt utfall kan 

man fokusera på de bakomliggande orsakerna till problemen med implementeringen och 

dess mekanismer. I normalfallet finns det alltid olika åsikter kring vilket resultat som krävs 

för att politiken ska anses lyckad men i det här fallet är det svårt finna stöd för att reformens 

syften skulle ha uppnåtts. På motsvarande sätt hade en uppenbart lyckad reform kunnat 

väljas som studieobjekt om man varit intresserad av vad som gjorts rätt. 

Dessutom är inte förvärvsgarantin ett klassiskt exempel på den typ av fall som 

implementeringsforskningen brukar studera. Det vanliga är att man studerar stora statliga 
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reformprogram och dess väg genom en krånglig byråkrati, men när det kommer till 

politikens utformning menar jag att samma teorier bör gälla även för den här typen av mer 

begränsade reformer. Oavsett vilken typ av politisk process man talar om finns samma 

behov av fungerande styrning för att nå de effekter som eftersträvas.  

Förvärvsgarantin- från idé till beslut 

En politisk reform som förvärvsgarantin uppstår inte ur tomma intet utan föregås av en lång 

process av utredningar, förslag och debatt. Därmed finns också mängder olika typer av 

offentliga dokument att tillgå som alla kan tillföra svar på mina frågeställningar. Eftersom det 

handlar om en komplex process med stora mängder material har jag försökt ställa upp hur 

förvärvsgarantin vuxit fram från politisk idé till färdig policy för att på så vis arbeta fram vilka 

texter undersökningen bör fokusera på. 

Under åren 2005- 2007 beskrevs det grundläggande politiska problemet, det vill säga att 

vissa grupper i samhället har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden, i en rad olika 

rapporter. Myndigheten BKN (Statens Bostadskreditnämnd)13, Mäklarsamfundet14, 

Boverket15 med flera tog alla upp problemen man ansåg sig ha identifierat på 

bostadsmarknaden. I rapporterna efterlystes bland annat statliga insatser för att stödja 

svaga gruppers16 möjligheter att få lån, även om förslagen på hur ett sådant stöd skulle 

utformas varierade. Frågan var även ett av huvudsyftena i statens offentliga boutredning.17 

Denna SOU- rapport var en flerårig översyn av bostadspolitiken som initierades av 

regeringen Persson 2005, men avbröts i förtid av alliansregeringen direkt efter 

regeringsskiftet 2006 innan man hunnit lägga fram några förslag på åtgärder. Här ger även 

utredningsdirektiven18 och de tilläggsdirektiv19 där utredningen avslutas intressanta 

infallsvinklar. 

Anledningen till att boutredningen avslutades var nämligen att den nya regeringen ville föra 

fram sina egna lösningar på problematiken. Regeringen ansåg citat: ”…att ungdomars 

                                                        
13 BKN (2005), BKN (2006) 
14 Mäklarsamfundet (2006)  
15

 Boverket (2005)  
16

 Man syftar då särskilt på unga, studenter och nyanlända invandrare  
17 SOU 2007: 14  
18

 Dir 2005: 37 
19 Dir 2006: 118 
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möjligheter att etablera sig på bostadsmarknaden skall lösas genom andra åtgärder än vad 

som omfattas av uppdraget.”20 Boutredningen fick därför snabbt sammanställa de slutsatser 

man dragit fram till dess, samtidigt som finansdepartementet, som en del av dessa ”andra 

åtgärder”, arbetade fram en PM21 under våren 2007 där den så kallade förvärvsgarantin 

presenterades. Sommaren 2007 gick denna PM ut på en remissrunda, och här finns exempel 

på både positiva och negativa reaktioner. Som exempel var såväl Riksbanken22 som 

Riksgälden23 starkt kritiska till vilka effekter en sådan här garanti kunde få och sågade 

utformningen av förslaget, medan BKN, Skatteverket med flera var positiva, även om man 

förde fram förslag på mindre justeringar. 

Regeringen valde dock att gå vidare med huvuddelen av förslaget intakt och i 

budgetpropositionen hösten 2007 24 presenterades förvärvsgarantin för riksdagen då man 

bad om mandat att utfärda garantier till ett värde av 5 miljarder kr de närmaste 10 åren.25 

Under hösten 2007 skrev civilutskottet ett betänkande kring hela utgiftsområde 18,26 där 

bostadspolitiken är en del. Riksdagen tillstyrkte utgiftsområdet efter det att betänkandet och 

bland annat förvärvsgarantin debatterats i kammaren i december 2007.  

Våren 2008 arbetar regeringen slutligen fram en förordning27 där myndigheten BKN 

bemyndigas att utfärda förvärvsgarantier och villkoren för sådana garantier ställs upp. 

Förordningen och därmed själva förvärvsgarantin träder sedan i kraft från och med 1: a mars 

2008.  

Efter denna tidpunkt ges även vissa förutsättningar i de årliga regleringsbrev som regeringen 

styr alla myndigheter med. Förvärvsgarantin utgör en stor del av dessa styrdokument till BKN 

                                                        
20

 Dir 2006: 118  
21

 Finansdepartementet (2007) 
22

 Riksbanken (2007) 
23

 Riksgälden (2007) 
24

 Prop. 2007/08: 1  
25 På sikt räknar man inte med att det ska kosta staten denna summa då garantin ska finansieras genom 
avgifter och utbetalda garantier blir till en skuld till staten. Garantin är därmed varken ett bidrag eller en 
subvention men pengarna måste reserveras i budgeten för att systemet ska komma igång. Pengarna skulle 
räcka till 5 000 garantier/ år om alla försäkrade maxbeloppet 100 000 kr. Totalt skulle alltså 50 000 låntagare 
kunna få ta del av garantin vilket säger något om vilken omfattning regeringen tänkte sig. 
26

 Riksdagen (2007) 
27 Regeringen (2008) 
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i och med att myndigheten inte har så många andra uppdrag än att just förvalta 

bostadskrediter.28  

Under den sista delen av denna uppsats tillkommande, i december 2010, har BKN 

presenterat en egen utvärdering av förvärvsgarantin.29 Vissa av de resonemang som 

diskuteras där har vävts in i empirin för att stärka min analys och slutsatser. Dessutom 

diskuteras denna utvärdering i ett eget stycke i slutet av uppsatsen som en jämförelse. 

Val av källor 

Samtliga ovanstående texter kan givetvis erbjuda olika pusselbitar till att komma fram till ett 

svar på uppsatsens frågor och flera av dem (utredningarna och kritiska remisser bland annat) 

kommer jag återkomma till, om inte i själva empirin så som ett komplement till analys och 

avslutande slutsatser.  

Det finns dock en gradskillnad i vilka dokument som är mest centrala utifrån mitt syfte. I den 

analys som ska genomföras har jag valt att lägga störst fokus på själva förordningen och den 

PM som finansdepartementet tagit fram. Förordningen består av en kort och koncis 

beslutshandling på två sidor där de förutsättningar och regler som myndigheten har att 

förhålla sig till spaltas upp, medan promemorian på dryga 40 sidor mer djuplodande reder ut 

vad garantin syftar till, hur den ska fungera och vilka effekter man tänker sig. Det är i dessa 

två dokument som de främsta förutsättningarna presenteras. Tillsammans utgör de en god 

grund för att besvara mina frågor, även om man måste komplettera med en del av de texter 

som räknats upp ovan för att få en helhetsbild. Då syftar jag främst på de två rapporter som 

BKN lagt fram då de förslag som diskuteras där är mycket lika det slutliga förslaget och det är 

här underlag och analyser om effekter presenteras. 

Det har gjorts vissa mindre justeringar mellan förslagsunderlaget (promemorian) och den 

slutgiltiga utformningen av förordningen, men då det främst handlar om tekniska eller 

juridiska detaljer, bedömer jag inte det som något problem utifrån de frågeställningar jag 

ämnar behandla. Åtminstone inte så länge man är medveten om att dessa skillnader finns 

                                                        
28

 BKN ställer ut kreditgarantier för om- och tillbyggnation, ställer ut förvärvsgarantier, ger stöd till kommuner 
som ställer ut hyresgarantier samt fungerar som regeringens expertorgan när det gäller kapitalförsörjning till 
bostadssektorn. (www.bkn.se) 
29 BKN (2010) Utvärdering av kommunala hyresgarantier och förvärvsgarantier 
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och behandlar texterna utifrån det. Ingen av dessa justeringar berör förutsättningarna för 

implementeringsprocessen.  

När det kommer till de analytiska delarna av uppsatsen har jag medvetet valt att bortse från 

budgetpropositionen och beslut från riksdagen då jag inte ser dessa som särskilt intressanta 

utifrån mitt syfte. Dels bygger argumentationen i dessa texter på ovan nämnda PM och dels 

handlar det inte om ett lagförslag som riksdagen har att ta ställning till utan en förordning 

som regeringen utformar efter eget tycke. Riksdagen enda roll i denna fråga bestod i att 

ställa budgetmedel till förfogande och det godkändes enkelt då vi vid tillfället hade en 

alliansstyrd majoritetsregering. 

Kvalitativ textanalys- en fråga om tolkning 

Den centrala frågan i all form av textanalys handlar om hur man går tillväga för att tolka de 

texter man valt att analysera och hur man får fram vad avsändaren är ute efter att 

förmedla.30 När det kommer till att lyfta fram det centrala budskapet ur den här typen av 

officiella dokument kan man tycka att tydlighet ligger i avsändarens intresse då det är just 

detta man vill förmedla. Regeringen har ett behov av att motivera den politik man bedriver 

och man borde därför kunna förvänta sig en rak och rättfram framställning. Denna slutsats 

stämmer definitivt för de delar av texterna där man beskriver förväntade mål och resultat. 

Att beskriva de delar av texterna som handlar om styrning, det vill säga hur reformen ska 

implementeras av myndigheten BKN, kan dock innebära oväntat stora tolkningsproblem. Här 

har regeringen dels ett behov av tydlig styrning i vilka regler som ska följas men det finns 

också en poäng i att vara medvetet otydlig för att lämna handlingsfrihet för myndigheten.31  

Man måste även ta i beaktande att även om det inte gått särskilt lång tid så skrevs texterna i 

en delvis annan samhällssituation. Finanskrisen hade ännu inte brutit ut vilket får betydelse 

för hur man såg på åtgärder som förvärvsgarantin. För bästa tolkningsresultat bör man 

därför i det här fallet använda sig av en avsändarorienterad tolkningsstrategi med 

utgångspunkt i den kontextuella metod som bland annat Quentin Skinner förespråkar.32 

                                                        
30 Bergström & Boréus (2005) s. 23 
31

 Sannerstedt (2003) s. 32 
32 Esaiasson m.fl. (2004) s. 245  
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Enligt detta tankesätt är man mer intresserad av vilka avsikter författaren hade när han skrev 

sin text än vad som verkligen står i texten.  

Skinner ger tre generella råd att ta hänsyn till. Till att börja med måste man förstå vilken typ 

av talhandling som författaren utfört, det vill säga helt enkelt genrebestämma texten, för att 

förstå vilken typ av material man har att göra med. I nästa skede måste man ta hänsyn till 

hur sådan text brukar utformas, den språkanvändning som författaren normalt använder och 

vilket syfte författaren har. Alla de dokument som kommer att analyseras, oavsett om det 

handlar om förordningar, utredningar, rapporter eller remisser, följer en given mall, är 

upprättade utifrån ett speciellt syfte och använder ett visst standardiserat språkbruk som 

man måste ta hänsyn till. Det tredje rådet innebär att man måste sätta sig in den kontext och 

miljö som författaren befann sig i när han utförde talhandlingen, det vill säga vid det tillfälle 

texten skrevs.33 I mitt fall handlar det alltså om att tolka vad regeringen var ute efter när 

dokumenten skrevs och vad syftet med satsningen var utifrån den situation man såg framför 

sig vid just den tidpunkten. Att vi idag vet hur det sedan gick måste man försöka bortse ifrån 

och istället tolka utifrån den verklighet och den förförståelse som fanns vid den tidpunkten.  

Materialet analyseras utifrån förutbestämda implementeringskriterier 

Att ställa upp en idéanalys är ett vanligt grepp när man strukturerar en samhällsvetenskaplig 

textanalys. De idéer som genomsyrar en text utgör ofta själva essensen av det författaren vill 

förmedla och genom att strukturera upp dessa framträder budskapet tydligare. I mitt fall 

letar jag dock inte efter idéer enligt den klassiska definitionen utan snarare handlar det om 

att söka efter vissa förutbestämda kriterier som jag tidigare definierat. Metodmässigt 

kommer dock analysen att struktureras på ett liknande sätt som en idéanalys.  

Till skillnad från andra textanalytiska metoder finns ingen fast mall att följa när man gör en 

sådan här typ av studie. Hur man går tillväga beror därför på vilket syfte analysen har. I det 

här fallet kommer jag ha behov av att dels rent beskrivande gå igenom hur förutsättningarna 

för förvärvsgarantin såg ut så som de är beskrivna i källmaterialet, men även i ett andra 

skede kritiskt granska och analysera dessa förutsättningar genom att väga dem mot en ideal 

policyutformning. I praktiken vävs dock empiribehandling och analys samman. 

                                                        
33 Bergström & Boréus (2005) s. 26- 27, 184- 190 
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Det teoriavsnitt som presenteras nedan kommer på detta sätt fungera som en referenspunkt 

som de förutsättningar som identifieras i texterna kan vägas mot. Teorin kommer alltså, 

utöver att sätta in undersökningen i ett vetenskapligt sammanhang, även fungera som 

analysverktyg. Det är dock viktigt att påpeka att teorin och de kriterier som presenteras 

enbart är ett verktyg att strukturera upp analysen och en hjälp att teoretiskt underbygga 

mina argument.  

Frågan om validitet och reliabilitet 

Som i all forskning är frågan om validitet (frånvaro av systematiska fel och att man mäter rätt 

saker)34och reliabilitet (frånvaro av osystematiska fel och att man mäter rätt)35 helt central 

även i en kvalitativ textanalys.  

Problemet är att det inte finns något att mäta i en text på samma självklara vis som i 

exempelvis kvantitativ eller experimentell forskning. En god validitet och reliabilitet uppnås 

istället genom att man noggrant väljer och beskriver en vedertagen lämplig metod och 

tydligt och rättframt beskriver den procedur man har tillämpat så att undersökningen går att 

återskapa,36 det vill säga frågan om intersubjektivitet.37 Behovet av att motivera rimligheten 

i de tolkningar man gör och resonera kring tolkningsprocessen är om möjligt ännu viktigare i 

just textanalys än i andra metoder där validitet och reliabilitet kan uppnås på andra sätt. 

Frågan om intersubjektivitet är även en kritisk fråga när det handlar om de teoretiska val 

som oundvikligen måste göras. Hur man än gör handlar det ändå om en subjektiv bedömning 

vilka kriterier som väljs. Därför är det viktigt att läsaren kan följa de val som gjorts och på så 

vis ges möjlighet att göra en egen kritisk bedömning av undersökningen. Man kan givetvis ha 

andra åsikter om vad som kännetecknar en god policyutformning än de som jag presenterar, 

men så länge man är tydlig med vilka val man gjort och noggrant presenterar 

förutsättningarna för de slutsatser som dras, öppnar man åtminstone upp för en kritisk 

granskning och diskussion. 

                                                        
34

 Esaiasson m.fl. (2004) s. 61 
35 Ibid. s. 67 
36

 Ibid s. 60- 69, 249  
37 Ibid s. 23 
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Källkritik  

Man ska vara medveten om att flera av de olika myndigheter, organisationer, lobbygrupper 

och remissinstanser som både identifierat problemet och arbetat fram förvärvsgarantin har 

ett egenintresse i att just denna åtgärd väljs. Det mest uppenbara är kanske myndigheten 

BKN. Det vore högst oväntat om en myndighet som arbetar med just kreditgarantier väljer 

bort sin egen metodik och föreslår en helt annan lösning. Alla myndigheter slåss så klart för 

sitt eget existensberättigande och i konkurrens om regeringens anslag.38 Alla de texter som 

regeringen bygger sitt förslag på måste därför behandlas med detta i åtanke.  

Samtidigt som detta egenintresse gör att vissa texter kan betraktas som tendensiösa är det 

en intressant aspekt av hur förvärvsgarantin hanterats. Att analysera vem som egentligen 

initierat förslaget och vilka intressen dessa grupper har kan ju erbjuda en förklaring till de 

brister i utformning man eventuellt identifierar. Man kan ju spekulera i vilka åtgärder som 

boutredningen, som ändå får ses som en betydligt mer oberoende rapport, föreslagit och 

vilken roll en förvärvsgaranti hade haft i ett åtgärdsprogram som de tillåtits framföra. Att 

fullständigt förklara de bakomliggande politiska orsakerna ligger dock utanför den här 

studiens avgränsningar men olika uppslag och tankar tas kort upp i slutdiskussionen. 

Alternativa källor och tillvägagångssätt 

Man skulle kunna välja andra informationskällor och andra metoder för att uppnå 

intressanta resultat. Ett exempel kunde vara att skildra hur media framställt och debatterat 

förvärvsgarantin. Risken är dock att undersökningen då fått ett annat fokus då man riskerat 

att få journalistens syn på frågan och därmed eventuellt missar det verkliga politiska syftet. 

Dessutom har frågan inte fått särskilt stort utrymme i den offentliga debatten, åtminstone 

inte under perioden som föregick införandet. Däremot finns det gott om artiklar som 

diskuterar det faktum att garantin inte fått något genomslag vilket gör att sådant material 

kan fylla en viktig funktion när det kommer till att beskriva vilka resultat (eller brist på) man 

uppnått. 

Man skulle kunna ställa upp för och motargument för att införa förvärvsgarantin i en 

argumentationsanalys med utgångspunkt i regeringens förslag och de remissutlåtanden som 

                                                        
38 Sannerstedt (2003) s. 36 
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var kritiska för att skildra debatten.39 En sådan studie hade säkert visat på en intressant 

polarisering inom olika delar av det svenska politiska systemet. Att bara rada upp argument 

visar dock enbart på att det fanns olika förslag på lösningar och att olika myndigheter hade 

olika syn på vilka effekter en förvärvsgaranti skulle få. Man kunde därmed möjligen kunnat 

visa att en sida hade rätt i sina antaganden men hade antagligen inte tillfört någon ny 

kunskap. Att bevisa något man egentligen redan vet känns inte forskningsmässigt motiverat. 

Man skulle kunnat gå direkt på dem som utformat förslaget genom intervjuer eller enkäter 

till de tjänstemän som jobbat med beslutsunderlag eller olika utredningar, alternativt 

politiker som fattat besluten. Händelseförloppet hade då kunnat återskapas in i minsta detalj 

i en process-spårning vilket är en vedertagen metod för att analysera komplexa politiska 

processer.40 Problemet med en sådan ingång är att man riskerar att få en 

efterhandskonstruktion eftersom alla som arbetar med dessa frågor är fullt medvetna om 

vad som skett efter 2008 och därmed anpassar sina svar utifrån dagens situation. Då jag 

främst är intresserad av de förutsättningar reformen hade och inte är ute efter att utvärdera 

vad som eventuellt gick snett på vägen anser jag att ”originaltexterna” är en betydligt 

säkrare källa. 

                                                        
39

 Bergström & Boréus (2005) s. 89- 146 
40 Esaiasson m.fl. (2004) s. 142, Bennet & George (2005) s. 205- 233 
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Teori 

Detta kapitel börjar med att ett par centrala begrepp definieras och problematiseras. Sedan 

presenteras de teorier som ligger till grund till undersökningen och de teoretiska 

avgränsningar som gjorts diskuteras. Avslutningsvis sammanfattas teorin i att vissa utvalda 

kriterier sammanställs i en form av analysschema. 

Begrepp och definitioner 

Innan vi går på djupet i allt som kan gå fel under en komplex politisk process måste vissa 

begreppsliga förtydliganden göras för att ytterligare snäva in uppsatsens fokus.  

Till att börja med är det viktigt att skilja på begreppen beslut och implementering. 

Beslutsprocessen sker då politiken utformas medan implementeringen är den process där 

besluten verkställs av förvaltningen.41 Man tänker då att politiker sätter upp mål och att 

förvaltningen utgör medlet eller själva redskapet för att nå dessa mål. Förvaltningen ses som 

ett neutralt instrument som verkställer den politik som politikerna beslutar om.42  

Denna åtskillnad kan kännas självklar men i verkligheten samverkar ofta dessa processer då 

implementeringen bygger på nya beslutskedjor och återkoppling till beslutsfattaren.43 I fallet 

med förvärvsgarantin har dessutom förvaltningen i form av myndigheten BKN, genom 

utredningar och förslag på åtgärder, varit med och arbetat fram den åtgärd som man sedan 

haft till uppdrag att implementera. Detta förfarande är i och för sig inte längre särskilt 

ovanligt då tjänstemän spelar en allt större roll i utformningen av politiken,44 men i det här 

fallet gör det orsakssambanden än mer komplexa då rollfördelningen sällan är så klart 

definierad i verkligheten som i teorin.  

Det är även viktigt att påpeka att förvärvsgarantin inte är en lag utan en förordning. Lagar 

stiftas av riksdagen medan förordningar utfärdas av regeringen.45 Det är därmed i detta fall 

regeringen som både tagit initiativ till och utformat reformen även om förslaget 

                                                        
41

 Sannerstedt (2003) s. 26- 27 
42

 Premfors (2003) s. 38 
43 Ibid. s. 110 
44

 Ibid. s. 110 
45 Ibid. s.115 
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ursprungligen kommer från andra aktörer. Riksdagens roll har enbart bestått i att ställa 

budgetmedel till förfogande. När jag i fortsättningen i samband med det specifika fallet talar 

om beslutsfattare så är det därmed regeringen jag syftar på. 

Implementering inom forskningen 

När man studerar begreppet implementering tenderar man att studera de brister man 

identifierar. Man fokuserar i regel på implementeringsproblem och syftar då på att politiska 

beslut av någon anledning inte genomförts så som beslutsfattarna avsett.46 

Teoribildningen kring implementeringsproblematiken kritiseras ibland för att vara dåligt 

utvecklad och i behov av förnyelse. Man saknar en enhetlig teoribildning och bygger till stor 

del sin kunskap på enstaka fallstudier. Det finns därför ett stort behov av övergripande 

jämförande studier och speciellt då jämförelser mot lyckade reformer eftersom forskningen 

tenderar att riktas mot misslyckanden. Dessutom präglas de stora studier som genomförts 

av en positivistisk inriktning i linje med den tidsanda som rådde inom forskningen då dessa 

genomfördes under 70- 80- talen. Därmed finns ett behov av att utveckla mer tolkande 

teoribildningar.47  

Det var först på 70- talet som implementering överhuvudtaget blev en statsvetenskaplig 

forskningsfråga. Pressman och Wildawsky gjorde 1973 en banbrytande fallstudie där man för 

första gången såg på orsakerna till att politiska reformer i praktiken inte alltid föll ut så som 

politikerna tänkt sig.48 Implementeringsforskningen utvecklades sedan under de årtionden 

som följde genom att man i olika fallstudier identifierade enskilda faktorer som kunde få 

implementeringsprocessen att fallera. Olika forskare såg olika förklaringar till sitt specifika 

fall vilket gjorde det svårt att tala om en gemensam analysram. Som exempel studerade man 

förvaltningens strukturer, kommunikationsproblem, koordineringsproblem och beslut- och 

vetopunkter.49  

                                                        
46

 Sannerstedt (2003) s. 18- 19 
47 Ibid. s. 44- 46 
48

 Winter (2003) s. 212- 213 
49 Ibid. s. 207 
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Bristen på en övergripande teori gjorde att vissa forskare (Goggin bland annat) under 90-

talet gjorde försök att sammanfoga fallstudierna kvantitativt i stora jämförande studier.50 

Försöken ledde dock inte fram till någon allvetande implementeringsteori som kunde 

förklara alla de problem man tidigare identifierat. Implementeringsprocessen är helt enkelt 

för komplicerad och innehåller alldeles för många variabler. Istället förespråkar de flesta 

forskare idag en ökad diversifiering där olika implementeringsproblem bemöts med olika 

verktyg.  

En komplicerande faktor är även utvecklingen mot marknadslösningar och privatiseringar 

som präglat samhället de senaste decennierna. Det innebär dels att stora delar av 

implementeringen idag utförs av externa aktörer, vilket påverkar hur styrningen ser ut, men 

även att forskningen inte riktigt hängt med då många av de teorier och modeller som 

används är framtagna för stora statliga reformprogram.51 

Ett ökat fokus har med tiden getts åt styrning och hur politiken utformas. 

Utformningsprocessen beskrivs idag som den felande länken mellan opinionsbildning eller 

de idéer som formar politiken och implementeringsprocessen.52 Länge var 

implementeringsstudierna helt fokuserade på det som sker inom förvaltningen och det var i 

förvaltningsledet man letade efter eventuella problem med exempelvis koordination, 

kommunikationsbrister eller rigida strukturer. Över tiden har man dock mer och mer insett 

att även beslutsfattandet och politikens utformning har betydelse för hur implementeringen 

lyckas.53 

Implementeringsteori- olika perspektiv 

Orsakerna till att en implementeringsprocess misslyckas varierar från fall till fall vilket gör att 

man har använt en mängd olika angreppssätt inom den här typen av studier. Skillnaden 

ligger främst i var i kedjan från beslutshandling till implementering man lägger störst fokus. 

Normalt skiljer man på undersökningar som antar ett ”top- down” perspektiv (vilket denna 

studie får anses vara ett exempel på) och ”bottom up” undersökningar. Ett exempel på det 

                                                        
50

 Winter (2003) s. 216- 217 
51 Sannerstedt (2003) s. 43 
52

 Winter (2003) s. 216- 221 
53 Ibid s. 208, 216 
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senare är Lipsky’s välutvecklade teorier om närbyråkrater och deras roll i den politiska 

processen. Lipsky menar att det ofta är de tjänstemän som är närmast mottagaren i 

förvaltningen som har mest inflytande över vilket innehåll politiken får.54  

Ett annat vanligt bottom- up synsätt är att studera den komplexa struktur som politiken 

genomgår genom implementeringsprocessen. Ofta talar man då i termer av nätverk för att 

på så vis strukturera upp processen. Man tänker sig att olika aktörer med olika intressen 

samverkar och genom förhandlingsprocesser påverkar implementeringsprocessen. Enligt 

detta synsätt blir implementeringen som en levande process där enskilda aktörer får stort 

inflytande över politikens utfall och resultat.55 

Enkelt uttryckt utgår en top- down studie från beslutsfattarnas avsikter och 

styrningsprocessen medan en bottom- up studie utgår från tillämparens agerande. 

Skillnaden ligger i vilken betydelse man tillskriver politikernas makt att forma politiken.56 I 

teorin fattar politiker besluten och tillämparen implementerar dem enligt de intentioner och 

regler som ställts upp. I praktiken fungerar det dock sällan så, utan förvaltningen och 

enskilda tjänstemän har ofta stor frihet att fatta egna beslut och själv forma politiken, vilket 

bland annat Lipsky förtjänstfullt pekat på.  

Vilket angreppssätt man väljer beror på vilken reform eller politisk process man studerar och 

vilka ontologiska antaganden man bygger sin forskning på. I vilken del av processen den 

verkliga utformningsmakten ligger kan man ha olika åsikter om. 

Teoretiska avgränsningar- styrningen i fokus 

Jag har medvetet valt ett top- down perspektiv genom att begränsa studien till styrningen av 

förvaltningen och vilka förutsättningar för en lyckad implementeringsprocess som 

beslutsfattarna erbjöd. Anledningen till att först studera förutsättningarna är logisk. Om man 

kan konstatera att styrningen brustit har man redan där konstaterat ett grundproblem i 

processen och vissa slutsatser kan dras. Om styrningen däremot är korrekt ligger problemet 

                                                        
54 Premfors (2003) s. 42 
55

 Sannerstedt (2003) s. 24- 25 
56 Ibid. s. 24- 25 
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snarare i styrningens reliabilitet, det vill säga i vilken grad förvaltningen verkligen följer 

beslutsfattarens styrning.57  

På detta vis snävar man in var de eventuella problemen finns. Om man däremot börjat med 

att se på förvaltningens agerande och upptäckt problem där, måste man ändå gå vidare och 

studera styrningen för att få fram en orsak. För att utvärdera implementeringsprocessen i 

sig, hade dessutom både en annan metod och en annan form av empiriskt material krävts.  

Normalt talar man om två olika sätt som beslutsfattaren styr den verkställande förvaltningen 

genom, direkt och indirekt styrning. Den direkta styrningen sker då beslutsfattaren konkret 

berättar för förvaltningen hur den ska agera i form av regler, mål och direktiv medan den 

indirekta styrningen sker genom de strukturella förutsättningar som ges för att 

implementera besluten. Exempel på sådana strukturer kan vara att man ställer resurser till 

förfogande, rekrytering av viss kompetens eller i de rutiner och den organisation som man 

byggt upp.58 Båda dessa styrningsformer går att finna i de dokument som ska studeras. 

Förutsättningar för en lyckad implementeringsprocess 

Det är av avgörande betydelse att beslutsfattarna erbjuder goda förutsättningar för att 

implementeringsprocessen ska ha möjlighet att bli lyckad. Detta gäller både den direkta och 

den indirekta styrningen. 

Det råder dock delade meningar om hur man ska gå tillväga för att få fram en ideal 

utformning. Det ligger i sakens natur att det inte finns någon färdig mall att följa, då skulle 

alla problem av det här slaget varit lösta. Alla nya reformer kräver sin egen specifika design 

för att den ska fungera.59 Det forskningen kan erbjuda är därför mer en form av generella 

råd som beslutsfattare bör tänka på än fasta regler. 

                                                        
57 Sannerstedt (2003) s. 21  
58

 Ibid. s. 20, Lundquist (1998) s. 175- 176 
59 May (2003) s. 224 
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Ideala kriterier för den direkta styrningen  

När det kommer till den direkta styrningen är de flesta forskare överens om att termen 

tydlighet är något eftersträvansvärt om man vill att politiken ska få de effekter man syftar 

till. Detta oavsett om man arbetar regel- eller målstyrt.60 

Problemet är bara att teorin om tydlighet ibland hamnar i konflikt med en tanke om 

medveten otydlighet från politikers sida. Det kan ibland finnas en poäng i att inte vara för 

strikt i de regler som sätts upp då det riskerar att bakbinda förvaltningens 

handlingsutrymme. Ju mer otydlig man är i styrningsprocessen desto flexiblare blir 

processen, vilket ses som önskvärt då byråkratin ofta beskrivs som stel och trögrörlig . 

Samtidigt är det en svår avvägning då beslutsfattaren även riskerar att förlora kontrollen 

över utformningen. Risken är att en reform byter riktning och får helt andra effekter än 

politikerna avsett om man ger tjänstemän allt för lösa tyglar. Vaga och otydliga 

formuleringar kan även vara en effekt av politiska kompromisser och förhandlingar. 

Resultatet blir dock detsamma, det vill säga att tillämparen ges en större frihet att forma och 

tolka vad beslutsfattaren menar.61 

Därför är det allmänna rådet till beslutsfattaren att vara så klar och tydlig som möjligt om 

man vill nå ett specifikt resultat.62 Lennart Lundquist lyfter exempelvis fram termen Förstå 

som en central del av den direkta styrningen.63 Han pekar alltså på betydelsen av att de som 

är satta genomföra politiken förstår hur den specifika policyn fungerar, vad den syftar till och 

hur implementeringen ska gå till. 

Det ska klart och tydligt framgå vilka målsättningar beslutsfattaren önskar uppnå. 

Målsättningarna ska dels vara klart uttryckta och dels vara konsistenta så ingen tvekan råder 

om vad målet är. Idealet är att man har ett enskilt mål som ska uppnås, men om en reform 

har flera olika mål ska man åtminstone se till att dessa inte motsäger varandra.64 Tydliga mål 

vad en specifik policy syftar till och hur man tänkt sig att nå dessa mål underlättar också 

                                                        
60 May (2003) s. 224- 227 
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kontakten med mottagaren. En otydlig målformulering kan försvåra förvaltningens förmåga 

att kommunicera ut såväl vad reformen syftar till och vilka regler som gäller i sitt 

informationsarbete gentemot mottagaren. Om inte mottagaren vet om att en policy finns 

tillgänglig och inte förstår hur den fungerar har den små möjligheter att få något genomslag. 

I styrningen bör även regler som får både tillämparen och mottagaren att samverka 

formuleras.  Det handlar helt enkelt om att skapa förutsättningar för en god reliabilitet, det 

vill säga att styrningen följs enligt reformens intentioner. Även dessa regler måste uttryckas 

klart och tydligt så att det inte råder någon tvekan om vad som gäller. Man kan utforma 

såväl incitament att följa dessa regler som sanktioner om reglerna inte följs eller arbeta med 

en kombination av dessa båda. Beslutsfattaren bör alltså idealt jobba med både piska och 

morot för att få med sig både förvaltning och de som berörs av reformen i processen.65 Hur 

incitament och sanktioner utformas konkret beror på vilken typ av reform eller policy vi talar 

om men de måste finnas i någon form för att man ska nå de eftersträvade effekterna. 

Det är också av central betydelse att det finns uttryckta regler för kontroll och återkoppling. 

Det bör tydligt framgå vilken instans som ansvarar för att reglerna efterlevs och att de mål 

som ställts upp uppnås, men även vart man vänder sig med frågor och synpunkter om något 

inte fungerar.66 Det handlar dels om att kontrollera att mål uppnås och medel används på 

det sätt som det var tänkt. Ska man nå fram till målet krävs att riktningen som 

beslutsfattaren lagt ut efterlevs. Om det däremot uppstår oförutsedda problem längs vägen 

kommer återkopplingen och eventuellt utvärderingar in i bilden så att beslutsfattaren ges 

möjlighet att ändra inriktning. Det kan antingen handla om mindre regeljusteringar men 

även om att hela reformen måste dras tillbaka och utredas på nytt. 

Ideala kriterier för den indirekta styrningen 

Den indirekta styrningen handlar om den struktur och den miljö som beslutsfattaren skapat 

för att implementera en specifik reform. Lundquist menar att den som är satt att 
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implementera en reform både ska Kunna och Vilja implementera den för att den ska ha 

någon möjlighet att lyckas.67 

Vad begreppet ”Kunna” innebär beror på vilken typ av reform vi talar om. Olika reformer 

kräver att olika resurser tillförs med utgångspunkt i vilka behov man har.  

Generellt ger man dock rådet att skapa en tydlig och enkel implementeringsstruktur med få 

steg och där alla aktörer vet vem som ansvarar för vad.68 På så vis minimerar man risken att 

processen stoppas upp eller byter riktning längs vägen. Förutsättningarna för att den 

politiska intentionen når ända fram och de eftersträvade effekterna uppnås ökar därmed 

betydligt. 

Att ”Kunna” kan även syfta på mer konkreta strukturella faktorer. Forskningen diskuterar 

exempelvis behovet av att tillföra tillämparen så kallade kapacitetsstödjande instrument.69 

Man syftar då på faktorer som att det finns finansiella resurser att genomföra reformen, att 

tillämparna har eller får nödvändig utbildning och att man tillför teknisk expertis efter de 

behov som finns. Olika former av resurser måste tillföras efter behov men vissa grundkrav 

måste uppnås för att reformen ska några som helst möjligheter att lyckas. Däremot är det 

svårt att uttala sig om vilken nivå som bör uppnås. Idealt skulle givetvis obegränsat med 

resurser tillföras men det är knappast realistiskt. Litteraturen nämner bara att nödvändiga 

resurser är ett minimikrav, men inget om vilken nivå nödvändigt motsvarar.70 

Lundquists begrepp ”Vilja” kan också delas upp i ett par olika betydelser. De innebär bland 

annat att beslutsfattare och tillämpare bör vara överens om de mål och medel som ställts 

upp och tillämparen bör vara motiverad att genomföra reformen enligt de intentioner som 

beslutsfattaren strävar efter.71 Att som tjänsteman driva igenom en politik man inte själv 

tror på eller när man själv skulle föredra en annan linje blir sällan lyckat. Motivationen att 

följa de intentioner som satts upp ökar också om man känner ett fortsatt stöd och det finns 

en stödjande politisk miljö som stöttar och driver på i önskad riktning. Att man får en reform 
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att implementera som sedan följs av tystnad och en total brist på uppföljning och 

utvärdering från beslutsfattaren höjer knappast motivationen.72  

En positiv miljö kan även handla om att utesluta externa aktörers påverkansmöjligheter. 

Andra aktörer kan vilja styra implementeringen i en annan riktning än beslutsfattaren vilket 

gör det viktigt att se till den politik man lagt fram sedan även fortsätter att implementeras i 

den riktning man syftade mot.73 

Analysmodell  

För att konkretisera den diskussion som förs ovan har jag valt ut ett antal specifika kriterier 

som man inom forskningen verkar överens om kännetecknar en ideal policyutformning. 

Kriterierna i modellen har dels sorterats efter om de berör den direkta eller indirekta 

styrningen och dels efter Lundquists Förstå, Kunna, Vilja begrepp eftersom de på ett så 

förtjänstfullt och tydligt sätt förklarar vad de olika kriterierna syftar till att uppnå. Detta 

innebär dock inte att modellen som sådan är hämtad enbart från Lundquists teorier. Som 

framgått ovan är dessa övergripande råd närmast generella inom forskningen även om olika 

forskare definierar dem på lite olika sätt. Kriterierna utgör ett urval men motsvarar några av 

de vanligaste råden man stöter på i litteraturen.  
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Fig. 1. Ideala förutsättningar för en fungerande implementering. 

Styrningsform Syftar till Kriterier 

Direkt styrning Förstå Klart uttryckta och konsistenta målsättningar 

-Vad är målet? 

-Hur nå målet? 

  Tydliga regler som får förvaltning och mottagare med i processen 

-Incitament att följa reglerna (morot) 

-Sanktioner om reglerna inte följs  (piska) 

  System för kontroll och återkoppling 

Indirekt styrning Kunna Skapa en tydlig och enkel implementeringsstruktur  

-Få steg 

-Tydlig ansvarsfördelning 

  Tillför kapacitetsstödjande instrument 

-Finansiering  

-Utbildning 

-Teknisk expertis 

 Vilja Se till att både beslutsfattare och tillämpare är överens om mål 

och medel och är motiverade  
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Empiri 

I detta kapitel besvaras de båda frågeställningarna i tur och ordning och kopplas till de 

kriterier som presenterats i teorin. En återkoppling till syftet sker och vissa slutsatser 

presenteras. 

Förvärvsgarantin- den direkta styrningen 

Som ni minns löd den första frågan som skulle besvaras som följande: 

Vilka förutsättningar för en fungerande implementering, i form av regler, mål och direktiv 

erbjöd regeringen i sin styrning av myndigheten BKN? 

Med hjälp av de kriterier som presenterats för att få de olika aktörerna att ”Förstå” kan nu 

frågan besvaras och den direkta styrningen av förvärvsgarantin utvärderas. Kriterierna betas 

av en i taget. 

Målsättningar för förvärvsgarantin 

Om vi börjar med de mål som regeringen hade med att införa förvärvsgarantin presenteras 

de visserligen tydligt i de underlag som förslaget bygger på men det går att framföra mycket 

kritik i hur dessa mål formulerats och hur man tänkt sig att de ska uppnås.  

Målet är att förstagångsköpare, som har betalningsförmåga men inte får ett bostadslån på 

grund av de höga kreditkraven, ska kunna få hjälp av en statlig garanti.74 

Redan här finns ett grundläggande problem i den uppenbara motsägelsen att den som ska 

vara aktuell både ska nekas ett lån av bankerna för att man inte är kreditvärdig samtidigt 

som man ska bedömas ha en betalningsförmåga. Enda sättet som detta är möjligt är om BKN 

gör en annan bedömning av betalningsförmågan än vad bankerna gör. Det sker bara om det 

finns en poäng för BKN att ta en högre risk och några sådana incitament finns inte uttryckta. 

Man utgick helt enkelt från att det fanns en grupp potentiella låntagare som i praktiken har 

betalningsförmåga men ändå nekas lån. Detta antagande framstår redan vid första åsynen 

som ologisk då de inte finns någon anledning för vinstdrivande banker att neka någon som 
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kan betala för sig. Denna problematiska motsägelse pekade även Riksbanken på i sin kritiska 

remiss men den kritiken verkar det inte tagits någon notis om.75 

Dessutom finns en inbyggd otydlighet i hur garantin är tänkt att fungera som hör samman 

med att det är långt ifrån tydligt till vilka garantin riktar sig till. Målet är att skapa en positiv 

effekt för låntagaren men det är bankerna som ska försäkra sina inkomster. Detta gör att 

förvaltningen uppenbarligen haft problem med att förmedla ut förvärvsgarantin som idé till 

banker och allmänheten. Att förvärvsgarantin har varit svår att förstå och förklara för både 

de tänkta mottagarna och bankerna diskuteras även i BKN: s egna utvärdering.76  

BKN ansvarar själva för de informationsinsatser som måste bedrivas för att kommunicera ut 

reformen till banker och mottagare.77 Ska man kritisera utformningen i denna del bör det 

handla om att man inte tillräckligt tydligt reglerat hur detta informationsarbete ska gå till. 

Om man ska informera om en reform som man kan anta är svårförståelig bör förvaltningen 

ges förutsättningar och stöd för att kunna bedriva detta informationsarbete på ett bra sätt. 

Nu reglerar man enbart att information ska ges, inte hur detta arbete ska utföras. 

Regler för samverkan 

När det kommer till att få med sig förvaltning och mottagare i processen är det svårt att hitta 

vare sig incitament att använda garantin eller sanktioner om så inte görs. Åtminstone inte 

klart uttryckta sådana i styrdokumenten.  

När det gäller myndigheten BKN kan man möjligen tänka sig att det att finns inbyggda 

incitament och sanktioner i systemet i och med att deras existensberättigande och tilldelning 

av resurser så starkt hänger samman med att förvalta förvärvsgarantin och andra typer av 

kreditgarantier till bostadsmarknaden. Däremot finns varken straff eller belöningar direkt 

uttryckta i styrningen om förvaltningen inte uppnår de uppsatta målen. 

I förvärvsgarantins fall får både kreditgivare och låntagare bedömas som mottagare av 

reformen. Reformen syftar i slutändan till att hjälpa låntagare med svag kredithistorik att få 

ett lån, men systemet bygger samtidigt på att både låntagaren efterfrågar garantin och att 
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kreditgivaren ställer upp och förmedlar den.78 Därmed måste båda dessa parter förmås att 

samverka med antingen incitament eller sanktioner för att reformen ska få något genomslag. 

När det gäller sanktioner är det i detta fall inte särskilt svåranalyserat. Förvärvsgarantin är 

helt enkelt inte utformad som en tvingande åtgärd och det finns inga regler som straffar vare 

sig banker eller låntagare om man väljer att inte utnyttja kreditgarantin. Detta är dock ett val 

man gjort i och med att reformen utformats som ett erbjudande och inte en tvingande lag. 

Man hade kunnat tänka sig att genom lagstiftning åtminstone tvinga bankerna att erbjuda 

förvärvsgarantin till sina kunder, men nu valdes inte den modellen. Att på något sätt i lag 

tvinga medborgare att låna pengar är väl däremot mer orealistiskt och inte heller önskvärt.  

När det gäller incitament är det lite mer svårbedömt då åtminstone beslutsfattaren menar 

att det finns en poäng med garantin för låntagaren, nämligen att de som annars inte skulle 

fått låna pengar får möjlighet att göra det. Detta incitament är ju själva motivet till att införa 

garantin.79  

Incitamentet för kreditgivaren är dock lite mer oklart. Möjligen kan man hävda att banken på 

detta sätt når nya kunder utan att själv ta risken med inte få räntan betald. Uppenbarligen 

har inte bankerna bedömt detta incitament som lika starkt som utformaren av reformen.  

Att ekonomiska incitament saknas var ett av de problem som pekades på redan under 

förslagets remissrunda. Man ifrågasatte det faktum att förvärvsgarantin i praktiken innebär 

en högre kostnad för att låna än en normal kreditgivning.80 Garantin liknar nämligen i sin 

utformning i viss utsträckning en försäkring då banken betalar en avgift till BKN för att 

garantera ränteintäkterna. Tanken var att denna avgift sedan skulle läggas ut på låntagaren 

som därmed får betala en högre procentsats i ränta. Denna avgift får man dock inget för (om 

man bortser från möjligheten att få lånet överhuvudtaget). Om garantin faller ut då 

låntagaren inte klarar av att betala innebär det nämligen inte att skulden försvinner, vilket 

det borde om försäkringsliknelsen skulle varit korrekt. Banken får ersättning för den 

uteblivna räntan (även om det uppstår en administrativ kostnad för att begära betalning från 

BKN) men från låntagarens synvinkel försvinner inte skulden utan övertas av staten.81 I 

                                                        
78

 Finansdepartementet (2007) s. 30 
79 Ibid. s. 23 
80

 Riksbanken (2007) 
81 Finansdepartementet (2007) s. 25- 28 



S i d a  | 28 
 

remissen påpekas att vill man nå de eftersträvade positiva effekterna för kreditsvaga 

grupper måste åtgärden utformas som en antingen en subvention eller en riktig försäkring så 

att verkliga ekonomiska incitament uppstår.82 

Kontroll och återkoppling 

Vad som gäller för kontroll och återkoppling uttrycks klart och tydligt i styrningen. Och då 

syftar jag på både den kontroll och uppföljning av BKN som regeringen ansvarar för och det 

ansvar BKN själva har att följa upp de garantier man utfärdar och det informationsarbete 

man bedriver.  

BKN ska själva årligen sammanställa antalet utställda garantier, hur många som har fallit ut 

och redovisa denna information uppdelat på olika grupper av låntagare och regioner i landet 

för att en vettig analys ska kunna göras.83 I praktiken blev ju dessa uppföljningar inte särskilt 

intressanta då endast en garanti ställts ut på tre år. Däremot är ju kontrollfunktionen tydligt 

uttryckt och därmed svårt att kritisera att hävda att den inte fanns på plats. På detta sätt har 

man åtminstone haft en god möjlighet att framföra problem man identifierar under 

processens gång. 

En genomgripande utvärdering ska enligt beslutet genomföras 2011 vilket man ser som 

relativt tidigt för en ny reform men det motiveras med att förvärvsgarantin är en oprövad 

åtgärd som kan behöva vissa justeringar.84 I verkligen skedde denna utvärdering ännu 

tidigare, under hösten 2010, beroende på det minst sagt klena utfallet.85 Denna 

tidigareläggning får väl ses som att kontrollfunktionen fungerat även om det kunde gått 

ännu snabbare att omvärdera politiken.  
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Förvärvsgarantin- den indirekta styrningen 

Fråga två löd enligt följande: 

Hur såg de strukturella förutsättningarna för en fungerande implementering av 

förvärvsgarantin ut?  

På motsvarande sätt som ovan används de kriterier som ställts upp för att förvaltningen ska 

”Kunna” och ”Vilja” implementera förvärvsgarantin för att besvara frågan och utvärdera den 

indirekta styrningen. 

Implementeringsstruktur  

Den struktur som är satt att förvalta förvärvsgarantin kunde knappast ha varit tydligare eller 

enklare. Man har egentligen bara tre aktörer att ta hänsyn till, myndigheten, kreditgivarna 

och mottagarna. Rollfördelningen mellan dessa tre diskuteras också utförligt i underlagen.86 

Ändå verkar det ha varit ett steg för mycket när det gäller informationsarbetet då BKN haft 

svårt att kommunicera ut nyttan med förvärvsgarantin till de som berörs av den.87  

Strukturfelet har sin grund i att man i så stor utsträckning binder upp sin 

informationsspridning på det ovilliga mellanledet, det vill säga bankerna. Informationen har 

inte ens alltid spridits till de lokala bankkontoren på grund av bristande intresse centralt, 

vilket BKN ser som ett stort problem.88  Det framgår tydligt i styrningen att 

informationssatsningarna ska riktas dels mot bankerna för att de sedan ska erbjuda sina 

kunder kreditgarantin, och dels mot de potentiella förstagångsköpare som ska efterfråga 

garantin. Man påpekar särskilt betydelsen av att man sprider information till dessa grupper 

så att det blir allmänt känt att möjligheten finns.89 I BKN: s utvärdering nämns dock bara det 

informationsarbete som bedrivits gentemot bankerna. I övrigt har det handlat om att 

information funnits tillgänglig på vissa hemsidor.90 Man hade kunnat tänka sig att om man i 

större utsträckning kommunicerat garantin publikt hade man kunnat skapa en efterfrågan. 
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Detta problem verkar dock ligga i BKN: s arbetssätt och i själva implementeringsprocessen 

snarare än felaktig styrning. 

Kapacitetsstödjande instrument  

Det finns en rad olika kapacitetsstödjande instrument som tas upp i de olika 

styrdokumenten.  

Att se till att reformen är finansierad handlar i det här fallet både om att det finns pengar 

avsatta för att kunna ställa ut garantierna och att myndigheten har tillräckliga finansiella 

resurser för att administrera dem. Det förstnämnda är svårt att kritisera då det finns ett 

riksdagsbeslut på att fem miljarder ska avsättas. Pengarna finns på ett konto hos riksgälden 

som BKN har tillgång till.91 Pengar för administration tas dels från BKN allmänna tilldelning 

men tanken var att den löpande administrationen skulle finansieras med de garantiavgifter 

som kommer in vilket också tydligt framgår av BKN: s regleringsbrev.92 Att sedan reformen 

haft större kostnader än intäkter93 hänger förstås samman med att inga avgifter har kunnat 

krävas in men kan möjligtvis ses som en orsak till att informationsarbetet begränsats. Jag har 

inte hittat några indikationer på att anslaget ökat när man sett att större 

informationsinsatser krävts och inte heller att BKN efterfrågat sådant ökat stöd. 

När det gäller utbildning och kompetens för implementering både fanns och tillfördes det i 

tillräcklig mängd. Sverige har en myndighet som arbetar med just bostadskrediter så det 

vore förment att hävda att det skulle finnas mer kompetens någon annanstans. Man får anta 

att BKN är experter på sitt jobb. Detta faktum understryks också av att regeringen gett 

myndigheten så hög tilltro i utformingsprocessen. Förslaget är närmast oförändrat från de 

underlag som BKN gjorde 2005 och 2006.94 Dessutom ges myndigheten en betydande 

handlingsfrihet att dels bedöma vilken risk staten är beredd att ta för att ställa ut garantier 

och dels bestämma avgiftsnivån för garantierna.95 

Däremot kan man kritisera vilken kompetens man tillförde, eller snarare inte tillförde under 

utformningsprocessen. BKN bygger sina utredningar på långtgående analyser av hur 

                                                        
91

 Prop. 2007/ 08: 01 
92

 Regeringen (2009)  
93 BKN (2010) Utvärdering av kommunala hyresgarantier och förvärvsgarantier s. 23- 24 
94

 BKN (2005), BKN (2006)  
95 Regeringen (2008) 



S i d a  | 31 
 

situationen ser ut för olika grupper på bostadsmarknaden.96 På dessa analyser bygger sedan 

regeringen sitt förslag. Det man däremot verkar ha missat är att fråga sig vilka behov 

bankerna har. Hade man fått med bankerna och deras specialkompetens i processen från 

början och även sett till deras behov hade garantin förmodligen fått en annan utformning.  

Ett problem när det kommer till detta kriterium är att veta exakt vilka och hur mycket av 

olika kapacitetsstödjande instrument som verkligen krävs för att nå de uppställda målen. 

Förvaltningen skulle såklart idealt ha obegränsat med resurser för att utföra sitt uppdrag. I 

implementeringslitteraturen talar man bara om att ”nödvändiga” resurser ska ställas till 

förfogande.97 

Med utgångspunkt i att de resurser som räknas upp ovan har tillförts ser jag ingen anledning 

till att förvaltningen skulle sakna några nödvändiga resurser för att utföra sitt uppdrag. Man 

tar inte heller upp några sådana brister i sin egen utvärdering. 

Överens om mål och medel? 

Att såväl beslutsfattare som BKN varit överens om såväl mål och medel med 

förvärvsgarantin råder det ingen tvekan om då myndighetens förslag på åtgärd valdes 

närmast helt utan korrigering. BKN är alltså dels en av de aktörer som väckt frågan och 

behovet hos regeringen och dels den aktör som gjort det främsta arbetet i hur 

förvärvsgarantin utformades. 

Däremot kan man ifrågasätta hur överens man är idag. BKN har i och för sig insett att finns 

problem och att garantin inte har nått de effekter man strävat efter, men man fortsätter att 

föra fram förslag på andra åtgärder för att möta problemen. För regeringen är denna fråga 

inte längre särskilt prioriterad då det har blivit viktigare att hindra att en ny bostadsbubbla 

växer fram än att se till att fler unga kan låna pengar. Man kan tänka sig att motivationen 

hos BKN med denna bakgrund minskat under processens gång när man får signaler både 

uppifrån och från bankerna att förvärvsgarantin varken är särskilt intressant eller prioriterad. 

Man kan även föreställa sig en viss frustration hos BKN över det faktum att förvärvsgarantin 

och hyresgarantin som kom något år tidigare blev de enda åtgärderna som vidtogs. BKN 
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 BKN (2005) s. 10- 30 , BKN (2006) s. 18- 21 
97 May (2003) s. 224- 226 
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pekade i sina rapporter på behovet av ett brett åtgärdsprogram som inkluderade exempelvis 

statliga ungdomslån.98 Eventuellt kan några av dessa nu bli aktuella som ersättning till 

förvärvsgarantin vilket BKN konstaterar i sin utvärdering.99 BKN: s tanke och önskemål från 

början var dock att de skulle införas samtidigt och komplettera varandra. 

Slutsatser 

De problem som kan identifieras i de förutsättningar som förvärvsgarantin hade att 

implementeras hör till den största delen ihop med den direkta styrningen. 

Målsättningarna var visserligen klart och tydligt presenterade men däremot fanns en 

otydlighet i hur dessa mål skulle nås och hur garantin var tänkt att fungera. Denna otydlighet 

har bidragit till att förvaltningen haft svårt att förmedla nyttan och syftet med 

förvärvsgarantin och på så sätt skapa en efterfrågan.  

Det saknas åtminstone delvis såväl incitament som sanktioner för att få mottagarna av 

reformen att samverka. För låntagaren lönar det sig helt enkelt inte att teckna en garanti och 

för kreditgivarna finns inga verkliga fördelar, åtminstone inte enligt den analys man själva 

gör. Några sanktioner finns överhuvudtaget inte med tanke på att garantin utformats som 

ett öppet erbjudande och inte som en tvingande lag.  

Däremot fanns tydliga regler för kontroll och återkoppling vilket också bidragit till att en 

utvärdering och en omvärdering av politiken nu är på gång.100 Man kan möjligen tycka att 

denna omvärdering borde kommit ännu tidigare då det varit uppenbart att garantin inte var 

rätt redskap en längre tid och att det nu säkerligen tar flera år av utredningar och debatt 

innan en ny åtgärd kan vara på plats. 

Den indirekta styrningen är betydligt svårare att anmärka på.  

Implementeringsstrukturen och ansvarsfördelningen är enkel och tydlig och det finns 

därmed en väldigt liten risk att beslutsfattarens intentioner förvrängs och ändras under 

processens gång. Att informationsspridningen ändå stoppats upp hos bankerna beror mer på 

ett ointresse hos dessa aktörer än något verkligt strukturfel. 

                                                        
98 BKN (2005) s. 68- 79 
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 BKN (2010) Utvärdering av kommunala hyresgarantier och förvärvsgarantier s. 34- 36 
100 Ibid. s. 38 
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Alla nödvändiga kapacitetsstödjande instrument tillfördes. Garantin var finansierad och 

förvaltningen hade både finansiella resurser och kompetens att förvalta den.  

Beslutsfattare och tillämpare var i grunden överens om mål och medel även om BKN önskat 

kompletterande åtgärder. Annat var förstås inte heller att vänta då BKN varit med att både 

utreda behovet och utformat förvärvsgarantin. Däremot var inte banker och låntagare 

övertygade om att detta var den bästa åtgärden vilket självklart är ett av grundproblemen. 

Även om vissa brister i utformningen identifierats och beskrivits ovan utgör det inte den 

enda förklaringen till att förvärvsgarantin inte fick de effekter på bostadsmarknaden som 

regeringen eftersträvade. Ytterligare utvärdering och forskning krävs för att skapa en 

helhetsanalys vilket diskuteras i nästa kapitel. Ovanstående analys kan dock förhoppningsvis 

utgöra en pusselbit i en sådan mer heltäckande utvärdering av reformen. 
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Slutdiskussion 

I detta kapitel försöker jag kort lyfta diskussionen lite ovanför de avgränsningar som gjorts i 

ovanstående undersökning. Dels om svårigheten att utforma reformer och förutsättningar 

för politiska reformer att implementeras i allmänhet och dels om dagens svenska 

bostadspolitik och den politiska miljö som förvärvsgarantin växte fram i. Dessutom 

presenteras BKN: s egna syn på förvärvsgarantin idag som en avslutande jämförelse till de 

slutsatser som presenterats ovan. 

Utformning av politiska reformer inte alltid enkelt 

Som framgått ovan finns ingen färdig mall att följa för hur man utformar politiska reformer, 

även om det såklart underlättar att följa de råd som här presenterats.  

Att se till att skapa goda förutsättningar för implementeringen räcker dessutom inte alltid för 

att nå målsättningarna. Den politik man bedriver kan förstås också bygga på felaktiga 

kausala antaganden. Jag menar inte att regeringen har fel när man hänvisar 

förvärvsgarantins brist på genomslag till finanskrisen. Självklart har den situation som då 

uppstod radikalt ändrat spelreglerna på bolånemarknaden. Att finanskrisen dessutom delvis 

orsakades av liknande insatser på den amerikanska bolånemarknaden gjorde att reformen 

snabbt blev inaktuell och den skulle förmodligen inte presenterats eller utformas på samma 

sätt idag.  

Vad jag velat visa med denna uppsats är däremot att det finns anledning att nyansera den 

allmänna bilden och granska utformningens roll i frågan. Dels bör man ifrågasätta den analys 

som föreslog förvärvsgarantin som medel och dels bör man se på hur garantin hanterats och 

utformats när man nu valde denna åtgärd. 

Spekulationer om varför? Uppslag för vidare forskning 

Denna studie har knappast erbjudit en heltäckande förklaring till varför förvärvsgarantin inte 

fick något genomslag. Snarare har jag studerat reformen från ett nytt perspektiv för att ge 

ett alternativ till den allmänna bilden. Det finns fler intressanta vinklar man skulle kunna ta 

sig an när det handlar om den politiska miljö som förvärvsgarantin växt fram i. 
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En intressant tanke är hur valet av medel, i det här fallet en kreditgaranti, hänger samman 

med ideologi. Man kan se förvärvsgarantin som en del av ett större politisk skifte som 

skedde i och med regeringsskiftet 2006. Bostadspolitiken skiftade då snabbt fokus från en 

generell linje till mer selektiva lösningar och det vore intressant att se vilka idéer som ligger 

bakom detta skifte. Alliansen föredrar marknadslösningar framför subventioner vilket såklart 

kan kopplas till varför förvärvsgarantin valdes som metod. 

En annan närbesläktad diskussion är att den då nya regeringen runt årsskiftet 2007 matade 

ut reformer i sin iver att göra en radikal förändring av svensk politik. Man kunde utreda om 

detta är en orsak till de brister jag identifierat ovan. Kritik har framförts från exempelvis 

lagrådet och oppositionen att man under mandatperioden gått för fort fram och att flera av 

de reformer som under denna tid lades fram var dåligt utredda och bristfälligt utformade. 

Debatten innan höstens val kom också att handla om att sådana brister kunde hänföras till 

en ovana att regera och flera av regeringens reformer och lagförslag har elakt kallats för 

”hafsverk”. 101 

En av de kritiska åsikter som framfördes i flera remisser till förvärvsgarantin var att 

regeringen utgått från vilka medel man föredragit snarare än vilka mål man ville uppnå.102 En 

hypotes kunde vara att det var viktigare att snabbt ändra den politiska linjen än att utreda 

vilka åtgärder som var bäst. Man kan därför i efterhand ifrågasätta regeringens syften och 

agerande.  

Det har i efterhand visat sig att flera av de remissinstanser som ifrågasatte förslaget gjorde 

helt korrekta bedömningar men fick se sina synpunkter ignorerade. Man kan därför, 

åtminstone om man är konspiratorisk lagd, fundera på om förvärvsgarantin handlat mer om 

att sända en politisk signal om en ändrad inriktning av bostadspolitiken än att nå några 

verkliga effekter. Politik kan ibland handla mer om makt över tanken och att kommunicera 

ett politiskt budskap än att nå sina mål vilket bland annat Olof Petersson har en del 

intressanta teorier kring.103 

Med tanke på vad som skedde under finanskrisen kanske regeringen ska vara glada att 

förvärvsgarantin inte fick tusentals svenskar med svag kredithistorik att låna pengar. En av 

                                                        
101 Som exempel: Henriksson (2010) 
102

 Riksgälden (2007)  
103 Sannerstedt (2003) s. 32- 35, Petersson (1990) 
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orsakerna till krisen var ju den bostadsbubbla som brast i USA på grund av att det där under 

lång tid varit för billigt och för lätt att låna pengar. Många varnar nu för att en liknande 

bubbla håller på att växa fram i Sverige och åtgärder som helt motverkar förvärvsgarantins 

syften, amorteringskrav och lånetak på 85 % bland annat, har därför blivit aktuella. 

BKN: s utvärdering av förvärvsgarantin hösten 2010 

Under tiden den här uppsatsen genomförts har även en utvärdering av förvärvsgarantin och 

den motsvarande så kallade hyresgarantin lagts fram av BKN.104 En genomgripande 

utvärdering av reformen skulle enligt förslaget göras först 2011105 men med tanke på att 

garantin inte fått något som helst genomslag beställde regeringen en tidigarelagd 

utvärdering som alltså presenterades precis innan jul 2010. 

I utvärderingen konstaterar man att ingen av de två garantireformerna fått önskade effekter 

även om hyresgarantin utnyttjats i något större utsträckning. När det gäller förvärvsgarantin 

pekar man på ett antal olika orsaker till att den inte efterfrågas. Bankerna har haft andra 

intressen under finanskrisen än att hitta nya målgrupper och garantin har varit svår att förstå 

både för bankerna och för låntagarna. Man pekar även på att bankerna inte ser vilka 

garantin skulle kunna hjälpa och att de därför inte ser någon målgrupp. Antingen har man 

återbetalningsförmåga eller inte och då spelar inte ett statligt borgensåtagande någon roll är 

en åsikt som framförts från bankerna.106 BKN hävdar tvärtemot att det visst finns en grupp 

som skulle behöva hjälp med denna typ av insatser.107 Problemet som garantin syftade till 

att lösa kvarstår alltså. 

Utvärderingen av den politiska styrningen och av den egna implementeringen bemöts bara 

summariskt då man i en genomgång konstaterar att informationsarbetet genomförts på ett 

tillfredställande sätt.108 Underförstått, myndigheten har åtminstone gjort vad som 

förväntats. 

BKN konstaterar att även om det kvarstår etableringshinder på bostadsmarknaden för vissa 

grupper i samhället har förvärvsgarantin uppenbarligen inte varit en fungerande lösning. 

                                                        
104

 BKN (2010) Utvärdering av kommunala hyresgarantier och förvärvsgarantier 
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 Finansdepartementet (2007) s. 31 
106 BKN (2010) Utvärdering av kommunala hyresgarantier och förvärvsgarantier s. 31 
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108 Ibid. s. 23 
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Man föreslår därför att regeringen avvecklar förvärvsgarantin och utreder andra 

stödformer.109 Hyresgarantin föreslås dock få vara kvar.110 

                                                        
109

 BKN (2010) Utvärdering av kommunala hyresgarantier och förvärvsgarantier s. 38 
110 Ibid. s. 21 
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