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1. Introduktion 

 
1.1 Bakgrund 
 

Vilket parti medborgare väljer att rösta på kan ha olika anledningar, som exempelvis väljarnas 

grundläggande värderingar eller ekonomiska politik. I Sverige representerar politiker politiska 

partier i Sveriges riksdag. Partiers idéer, visioner och utopier, grundar sig på någon form av 

idé, som härstammar från politiska ideologier. I följande uppsats undersöks huruvida den 

reformerade beskattningen av bostäder, den så kallade kommunala fastighetsavgiften 

(prop.2007/08:27), var en ideologiskt förankrad fråga hos ledamöterna eller om lagförslaget 

endast handlade om en skattepolitik som tappat sin legitimitet hos befolkningen.  

 

För att en stat ska ha möjlighet att finansiera utgifter som ett välfärdssystem eller 

infrastruktur, behöver staten inkomster i form av skatter. Skatt kan även ses som statens 

verktyg för att omfördela resurser mellan olika tidpunkter i livet eller mellan statens invånare. 

Hur höga skatter Sverige ska ha bestäms av Riksdagen och är därför en politisk fråga utan 

något entydigt svar. Skatter är något medborgare inte reagerar passivt på, ett exempel på det 

är Amsterdams beskattning av bredd på fastigheter, vilket ledde till Amsterdams 

karaktäristiska smala, djupa och höga fastigheter (Rosen, Gayer, 2014). Något som hänt under 

Sveriges senaste två årtionden är att beskattningar av egendom och kapital har antingen 

reducerats eller slopats. De är bl.a. arvs- och gåvoskatten, förmögenhetsskatten, värnskatten 

och fastighetsskatten (Lewin, 2009, 13-16). Att sådana skatter slopats eller reducerats har 

motiverats med globaliseringens effekter vilket lett till att kapital lätt flyr över länders gränser 

för att undvika skatt (Eklund, 2010, 194). En omdebatterad skatt är sistnämnda 

fastighetsskatten, eller som den idag heter; kommunal fastighetsavgift. Genom historien har 

beskattning på fastigheter förändrats. Skatteformen var ursprungligen en objektskatt. Det 

innebar att skatt betalades i proportion till fastighetens värde, oavsett fastighetens egentliga 

värde. Skatteformen har sedan dess pendlat mellan objektskatt och avkastningsskatt 

(Dahlqvist, 2001, 6). Från perioden 1991 till 2007 var fastighetsskatten en statlig intäkt. När 

skatten implementerades 1991 betalade fastighetsägaren skatt baserat på taxeringsvärdet. 

Taxeringsvärde är det samlade värdet av en fastighet och ska motsvara 75 procent av det 

sannolika marknadsvärdet. I kombination med att beskatta fastigheters taxeringsvärde, och 

stigande prisökningar ledde det till höjda och fluktuerande skattesatser för fastighetsägarna, 

framförallt för de som ägde bostad i attraktiva bostadsområden (Lewin, 2009, 7). För att 
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stoppa de negativa konsekvenserna som höjda fastighetspriser medförde, införde regeringen 

2001 en begränsningsregel, vilket skulle ge en skattereduktion för fastighetsägare med låg 

inkomst. Skattereduktionen gällde för hushåll vars inkomster inte översteg 600 000 svenska 

kronor. Fortsättningsvis fick bostadens taxeringsvärde inte värderas över 3 miljoner kronor 

för beviljande av skattereduktion (prop. 2001/02:3). Trots förändringar i skatteformen var 

fastighetsskatten kritiserad bl.a. för dess oförutsägbara konsekvenser.  

 

Alliansen gick 2006 till val på att avskaffa den statliga fastighetsskatten (Prot. 2007/08:44, 

57). Efter att ha erhållit majoriteten av mandaten i riksdagen kunde Alliansen slopa 

fastighetsskatten och ersätta den med en kommunal fastighetsavgift.  

 

1.2 Problemformulering 

 

Det som utmärker fastighetsskatten är att det finns ett stöd för en fastighetsskatt bland både 

personer som identifierar sig ideologiskt höger, och ideologiskt vänster. Den är därutöver 

omtyckt bland diverse nationalekonomer för dess egenskaper (Hansson, 2014, 46). Moderata 

finansministern under mandatperioden 2006 och 2014, Anders Borg, satt i regeringen då den 

dåvarande fastighetsskatten slopades. Borg sa till Dagens Industri att han ser en sänkt 

marginalskatt på arbete som borde finansieras av en höjd fastighetsskatt (Grundberg 

Wolodarski, 2018). Den tidigare moderata partiledaren och Bo Lundgren uttryckte att det 

behövs en skattereform, och menar att det ska vara lättare att bygga upp en förmögenhet på 

arbete istället för på fastigheter, men menar att den måste vara mer förutsägbar (Rothstein, 

2017). I riksbankens penningpolitiska rapport (2017, 13) varnade riksbanken för, om inte 

ytterligare åtgärder vidtas mot hushållens skuldsättning i kombination med en låg styrränta 

kan det bli kostsamt för Sveriges ekonomi. Riksbanken såg således ett behov av politisk 

styrning så som fastighetsskatt för att bromsa hushållens ökade skuldsättning. Göran Persson 

(2008) skrev i sin bok Min väg, mina val; att fastighetsskatten orsakade Socialdemokraternas 

valförlust 2006. Persson beskrev skatten som socialdemokraternas sorgebarn i flera 

valrörelser när fastighetspriserna ökat. Här kan man möjligen fundera över om partiledare 

Persson frånskjuter sig ansvaret av valförlusten genom att beskylla det på fastighetsskatten. 

Enligt nationalekonomerna Bengtsson och Hansson (2009) var det dock ett felsteg att slopa 

fastighetsskatten i kombination med en globaliserad värld där kapital rör sig enkelt över 

gränserna. Fastighetsskatten skiljer sig från skatt på kapitalinkomster eftersom skattebasen är 
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orörlig och är därför ett effektivt sätt att generera skatteintäkter. Alliansens reformering 

innebar en minskad beskattning för ägande av fastigheter. Skatten var enligt dem i strid med 

beskattning av kapital som inte rör sig lättvindigt över länders gränser. Bengtsson och 

Hansson föreslår istället att fastighetsbeskattningen reformeras så att fastighetens beskattning 

baseras på taxeringsvärdet.  

 

Riksdagens ledamöter avgör om ett lagförslag ska bifallas eller avslås. Ledamöterna 

representerar politiska partier som har ideologiska föreställningar. Med dessa olika åsikter i 

beaktning angående fastighetsskatten är det intressant att undersöka hur partierna motiverar 

lagförslaget utifrån ideologier. Trots ideologiska olikheter råder liknande uppfattningar 

angående fastighetsskattens för- och nackdelar.  

 

1.3 Syfte och frågeställning 

 

Syftet med uppsatsen är att göra en ideologianalys av riksdagsdebatten 17/12-2007 som 

föranledde voteringen. Utifrån ideologiska värderingar kommer riksdagsledamöternas 

argument och värderingar analyseras kring lagförslaget om en reformerad beskattning av 

bostäder. Detta kommer ge en fördjupad insikt i partiernas uppfattningar och åsikter om 

fastighetsskatten i riksdagsdebatten. 

 

För att besvara syftet används följande frågeställningar: 

 

• Vad hade partierna för värderingar kring en reformerad beskattning av bostäder? 

• Hur kan partiernas värderingar och motivering kring lagförslaget förstås utifrån 

grundläggande ideologier? 

• Finns det någon förklaring till att ideologier under riksdagsdebatten var mer eller 

mindre synliga? 

 

1.4 Avgränsning 

 

Det finns flera intressanta reformer att undersöka ur ideologiskt perspektiv. Att 

fastighetsskatten valdes för denna uppsats berodde på att eftersom den innehåller dimensioner 

som splittrar dels partier, men även riksdag och befolkning. Själva lagförslaget om en 
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reformerad beskattning av bostäder innehöll en mängd olika förändringar eftersom reformen 

var detaljerad. Studien är vidare avgränsad till riksdagsdebatten. Det finns fler dokument som 

kunde ha varit relevanta för undersökningen som exempelvis torgmöten, utredningar och 

utskottsbetänkanden, men med angiven tidsram begränsas studien till riksdagsdebatten för att 

skapa en fördjupad insikt i hur lagförslaget motiverades i samband med själva beslutet. För att 

analysera riksdagsdebatten används den information som är relevant för ideologianalys. 

Därmed sållas innehåll som inte är av relevans bort. Anledningen till att information måste 

sållas är att studiens innehåll ska vara relevant och för att riksdagsdebatten längd på 3 timmar 

och 31 minuter. Den del av fastighetsskatten som är intressant i förhållande till ideologier är 

skattepolitikens skiljelinjer mellan partier. Ska skatten vara hög eller låg? Ska den syfta till att 

omfördela resurser eller ska ägande beskattas i så liten mån som möjligt?  

 

1.5 Tidigare forskning 

 

Den samtida forskningen är i stort sett överens om att fastighetsskatten har fördelen av att, för 

det första, så flyttar fastigheter inte lätt på sig och är således en stabil skatteform. 

Fastighetsskatten knyts till den tomtmark som fastigheten står på, och kan av den anledningen 

inte fly till andra länder. För det andra har skatteformen effekten att bromsa stigande 

bostadspriser då skatten leder till högre boendekostnader. För det tredje kan skatten, om så 

önskas, ha en omfördelande effekt. För det fjärde påverkar skatteformen rörligheten i 

flyttkedjan. Kostnaden att bo ensam i villa med flertal kvadratmeter blir hög om beskattning 

tas efter storlek på fastigheten, därför skapas incitament att flytta till fastigheter med färre 

kvadratmeter eller mindre attraktiv mark. Fastighetsskatten är en väl utredd fråga eftersom en 

skattereform behandlas i många led innan den träder i kraft. Fastighetsskatten hör dessutom 

till en av de äldre skatteformerna vi har i Sverige. Tidigare forskning har bland annat gjorts av 

bl.a. av Cabral och Hoxby (2012) som finner stöd för hypotesen att fastighetsskattens stora 

impopularitet främst orsakades på grund av dess synlighet då inbetalningen sköts av den 

skatteskyldige själv, till skillnad från inkomstskatten som dras direkt från arbetsgivare och är 

därför inte lika synlig i den skatteskyldiges ögon. Nationalekonomerna Robert Boije, Åsa 

Hansson och Lars Söderström (2004) skrev i artikeln; Fastighetsskatten, att skatten inte borde 

slopas, men att den borde reformeras då skatten i dagsläget inte tog i hänsyn till principen om 

att betala skatt efter förmåga. I artikeln kom de även med ett antal lösningar på hur 

fastighetsskatten skulle kunna reformeras.   
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John T. Jost (2006) menar i The end of the end of ideologies att ideologier, efter många år av 

försummelse, är värda att studera då ideologier spelar en stor roll på grund av att de utgör en 

naturlig del av vår psykologiska funktion och alltid kommer att göra det. Han menar vidare att 

det finns en lucka inom fältet som saknar empiriska svar. I relation till metoden 

ideologianalys har Van Dijk (2006) publicerat artikeln Ideology and discourse analysis. Van 

Dijk konstaterar att ideologier är något som grupper reproducerar, samtidigt som gruppernas 

medlemmar ständigt utmanar, förändrar och bekräftar dessa idéer genom diskurs. Han menar 

vidare att ideologianalys är en kraftfull metod för att studera strukturer och funktioner hos 

underliggande ideologiska föreställningar.   

2. Teoretisk ram 

 
2.1 Ideologi 
 

Begreppet ideologi kan definieras på olika sätt. Begreppet är endast drygt 200 år gammalt och 

användes först vid den franska revolutionen. Reidar Larsson (2007, 10) definierar en ideologi 

som ”en samling principer som skulle vara vägledande för det politiska handlandet. Principer 

är uttalanden om de viktigaste målen i politiken och om medlen att nå målen.”. Larssons 

definition är den definition som kommer användas för att avgöra vad som definierar och 

inrymmer en ideologi. 

 

2.2 Idealtyper 

 

Idealtyper är ett begrepp som brukar förknippas med sociologen Max Weber och beskrivs 

som en form av tankekonstruktion. Idealtyper ska inte uppfattas som en beskrivning av 

verkligheten, idealtyper ska istället ses som ett analytiskt verktyg för att kategorisera och 

särskilja drag och egenskaper hos åsikter, och utifrån dem, ta fram hypoteser (Weber 1977, 

139). Bergström och Boréus (2018, 149) beskriver idealtyper som ett sätt att isolera viktiga 

kännetecken för att kunna utveckla teorier. Idealtyperna används som verktyg till att analysera 

riksdagsdebatten för att se hur, och om, lagförslaget motiverades utifrån ideologier. Innehållet 

hos idealtyperna kommer anpassas till lagförslagets ekonomiska karaktär. Varje ideologi 

rymmer olika grenar så som socialism och reformistisk socialism, eller nyliberalism och 

neoliberalism. De olika grenarna av ideologier kommer inte behandlas i uppsatsen. 
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Idealtypernas innehåll kommer fortsättningsvis behandla tre dimensioner: grundläggande 

värderingar, människosyn, och ekonomisk organisation. De tre dimensionerna använder 

Reidar Larsson (2007) för att skildra och definiera ideologier, från boken Politiska ideologier 

i vår tid.  

 

Riksdagsdebatten bestod av totalt sju partier, regeringspartierna Moderaterna, 

Kristdemokraterna, Centerpartiet, Folkpartiet och oppositionspartierna Socialdemokraterna, 

Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Regeringspartierna hade sedan 2004 samarbetat under namnet 

Allians för Sverige som senare kom att heta Alliansen.  

 

2.2.1 Liberalism 
 

Grundläggande värderingar 

Liberalismen huvudsakliga värderingsgrund vilar på principen: största möjliga lycka för 

största möjliga antal och introducerades av filosofen Jeremy Bentham. Principen brukar även 

kallas för utilitarism och hör till en moralisk doktrin. Lycka är enligt liberalismen något som 

varje individ eftersträvar. Den egna lyckan får dock samtidigt inte orsaka någon annans 

olycka, därför avgörs definitionen av lycka eller nytta av majoriteten i samhället, majoriteten 

ska samtidigt ta hänsyn till minoriteten (Larsson, 2007, 29,30). Inom liberalismen talar man 

om negativ frihet vilket innebär att vi inte hindras från att uppfylla våra begär. Friheten skall 

vara oberoende från externa krafter. Friheten och individens integritet är okränkbar. Individen 

ska vara fri från hinder och tvång (Heywood, 2012, 30).  

 

Människosyn 

Liberalismen har en optimistisk människosyn, med det menas att liberalismen har en stark 

tilltro till individens förmåga att bedöma konsekvenser av olika handlingar. Människan är 

rationell och kan därför fatta rationella beslut, vilket också är en grundsten hos utilitarismen. 

Människor bör betraktas som jämlikar, men också som olika, eftersom lika behandling av alla 

kommer leda till ett kontrollsamhälle där ingen kan gå sin egen väg. Människan ska ha lika 

chanser i livet samtidigt som olikheter tillåts existera då olikheterna bidrar till att lyfta 

lägstanivån i samhället. Under 1800- och 1900-talet sågs statens ökade inflytande som ett hot 

mot individens frihet (Larsson, 2007, 32,33). 
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Ekonomisk organisation 

Traditionellt sett stod liberalismen för privat ägande av produktionsmedel och anser inte att 

politiken ska styra marknaden. Denna doktrin kallas för Laissez-faire och syftar på att 

individerna och företagen inte ska styras eller störas av statliga ingrepp. Efter 1900-talet 

accepterar liberalismen i viss mån statliga ingrepp i ekonomin med viss återhållsamhet. Det 

främsta målet för liberalismen är ekonomisk tillväxt där incitament finns för att arbeta och 

starta företag. På grund av det kan statens skattenivå inte vara så hög att de välståndsbildande 

krafterna skadas (Larsson, 2007, 38,39). 

 

2.2.2 Konservatism 

 

Grundläggande värderingar 

Konservatismen förespråkar det bestående, eller annorlunda uttryckt, det existerande. 

Konservatismen ser att den egna nationens politiska och kulturella tradition bevaras. Historien 

är därför en viktig parameter inom grenen. Av den anledningen kan man säga att inom 

konservatismen finns det en viss skepsis till samhällsförändringar. Historien symboliserar det 

väsentliga som kvarstått under en lång tid. Förändringar får till viss mån ske men det ska inte 

gå för snabbt. Religion är en annan viktig byggsten inom konservatismen. Den religion som är 

etablerad fungerar likt en normkälla, därför kan värderingar vila på religiös grund. Familjen 

anses vara en grundläggande enhet i samhället. Politik är därför ett viktigt instrument för att 

hålla ihop och bevara familjen eftersom familjen har ett huvudansvar gentemot 

familjemedlemmar (Larsson, 2007, 45, 48). 

 

Människosyn 

Konservatismen har en pessimistisk och negativ människosyn vilket uttrycker sig genom krav 

på människan baserat på normer. Människan kan dock vara både ond och god. 

Konservatismen anser att det finns skillnader mellan människor likt andra ideologier så som 

liberalismen. Ideologin menar fortsättningsvis att följderna av sociala och politiska 

skillnaderna skall accepteras. Att skillnader mellan människor accepteras skapar grund för ett 

motstånd mot en skatteutjämnande politik mellan samhällets medborgare (Larsson, 2007, 

46,47). 
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Ekonomisk organisation 

Konservatismen värderar enskilt ägande av produktionsmedlen högt och är emot statens 

injektioner i den ekonomiska marknaden. Detta är en grundförutsättning för att det 

överhuvudtaget ska kunna råda ett demokratiskt styrelseskick. Enskilt ägande är därutöver en 

grundpelare för den ekonomiska tillväxten. Till motsats mot socialismen om det kollektiva 

ägandet anser konservatismen att arbetare borde bli delägare i det företag hen arbetar i. Detta 

blir konservatismens verktyg till inkomstutjämning genom att ägande sprids över 

befolkningen. Konservatismen är emot urbaniseringen som sker och ser istället en 

dekoncentrering av människor då livet i städerna avhumaniserar individen (Larsson, 2007, 

52,53).  

 

2.2.3 Socialism 

 

Grundläggande värderingar 

Ordet socialism härstammar från latinska ordet sociare, och syftar på att kombinera eller att 

dela på. Traditionellt har socialism varit en ideologi som stått i opposition till kapitalism och 

ett försök att erbjuda ett mer ”humant och socialt värdefullt” alternativ. Socialismen menar att 

det som förenar mänskligheten är att vi just är människor. Därför föredrar socialister 

samarbete före konkurrens. Socialism tror att jämlikhet är essentiellt för att garantera social 

stabilitet och sammanhållning, och att jämlikheten främjar frihet för individen. Till skillnad 

från liberalismens negativa frihet förespråkar socialismen positiv frihet. Positiv frihet är i 

kontrast frihet att förverkliga sig själv. Positiva friheten rör frihet i reella termer, dvs. att det 

inte finns hinder för vad individen själv vill uppnå (Heywood, 2012, 97, 104). 

 

Människosyn 

Socialismen lägger som tidigare nämnt stor vikt vid jämlikhet. Detta uttrycks genom en stark 

strävan att jämna ut olikheter i samhället. Olikheterna jämnas ut genom utbildning till hela 

befolkningen och genom ekonomisk omfördelning. Synen på människan är positiv i den 

bemärkelse att, om rätt materiella förhållanden ges, kommer människan bli ”god”. Om fel 

förutsättningar ges kan istället individen tvingas fatta beslut som är samhällsnegativa, det är 

dock inte individens fel utan samhällets förutsättningar som är givna till individen. Individens 

autonomi att fritt välja själv inskränks och kan därför behöva begå negativa handlingar. 

(Larsson, 2007, 84,85).  
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Ekonomisk organisation 

Socialism härleder ursprunget av konkurrens och ojämlikhet till privata egendomens karaktär. 

Detta skiljer socialismen från liberalismen och konservatismen vad gäller privat egendom 

som naturlig och anständig. På grund av att egendom inte fördelas jämlikt anser ideologin att 

det finns fördelar med kollektivt ägande. Allt behöver dock inte ägas av kollektivet men vissa 

samhällsfunktioner har fördelar av att producera varor och tjänster i privat respektive offentlig 

regi, eller annorlunda uttryckt en blandekonomi. Blandekonomin tillåter kooperativ och privat 

ägande att samexistera (Heywood, 2012, 108,109). Statens ingrepp i ekonomin ses nödvändig 

för att motverka konjunktursvängningar och ekonomiska kriser. Marknaden är enligt 

socialismen en god tjänare men en dålig mästare. Socialismen anser att välfärdsstaten behövs 

för att garantera samhällelig jämlikhet. Välfärden behöver finansieras vilket görs i form av 

skatter. Skatterna kan ses som en omfördelning av samhällets resurser för att skapa jämlika 

förutsättningar. Socialism förespråkar således en progressiv skattebas där de som tjänar mest, 

betalar mest, vice versa (Larsson, 2007, 89-91). 

 

2.2.4 Ekologism 

 

Grundläggande värderingar 

Ekologismen grundar sig på föreställningen om en ekologisk balans, ekologisk balans är ett 

tillstånd som råder i den orörda naturen. Människan och industrisamhället har enligt 

ekologismen allvarligt rubbat den ekologiska balansen. I det ekologiska samhället tar 

människan hänsyn till miljön för att göra ett så litet klimatavtryck som möjligt. Ekologismen 

har moralisk omtanke till naturen. Ekologismen menar att det finns gränser för en 

exponentiell tillväxt då jordens resurser är begränsade (Larsson, 2007, 150,151). 

 

Människosyn 

Människan samlever och samexisterar med naturen, av den anledningen bör människan 

respektera naturen och inte dominera den. Därför finns det ett individuellt och ett strukturellt 

ansvar att anpassa sig till naturen då naturen inte kan anpassa sig till människan. Ekologismen 

menar att det finns en viss arrogans hos människan som sätter sig över naturen. 

Mänskligheten bör därför leva hållbart och vägledas av en etik där miljön sätts i förgrunden 

(Heywood, 2012, 251,253, 256). 
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Ekonomisk organisation 

Ekologismen ställer sig kritisk till kapitalismens förmåga att lösa naturens utmaningar. 

Statens verktyg att minska människans påverkan på naturen är bl.a. en grön skatteväxling. En 

grön skatteväxling innebär en miljöpolitisk åtgärd som syftar till att beskatta miljöfarliga 

produkter och tjänster hårdare. Det ska i sin tur skapa incitament att välja exempelvis energi 

som är förnybar (Heywood, 2012, 251, 253). I framtiden ser ekologismen en nationell 

självförsörjning av bl.a. livsmedel. Man kräver att kärnkraften skall avskaffas och att energi 

och varor skall produceras hållbart (Larsson, 2007, 154).  

 

2.3 Medianväljarteoremet  
 

Medianväljarteoremet formulerades av Duncan Black i tidsskriften On the Rationale of Group 

Decision Making. Teorin utgår ifrån att, i en demokrati, så röstar medborgarna på de politiska 

partier som gynnar väljarens intressen. Väljare har ett flertal intressen när de överväger vilket 

parti som ska få deras röst. Black menar dock att ett intresse är viktigare än alla andra, 

nämligen den ekonomiska frågan. Om vi antar att rösten grundas efter vilket parti som gynnar 

väljarens plånbok kan man rangordna väljarna efter deras inkomster. De med allra lägst 

inkomster hamnar längst ut åt vänster på spektrumet, och de med högst inkomst hamnar 

längst ut till höger på spektrumet. Den väljare som befinner sig i mitten av detta spektrum av 

inkomster hamnar på medianen. Medianväljaren har således lika många väljare till höger av 

spektrumet som till vänster av spektrumet, dvs. lika många väljare med högre inkomster och 

lika många väljare med lägre inkomster än medianväljaren. För att partier ska få igenom sin 

politik i parlamentet behöver partierna maximera antalet röster för att kunna bilda regering. 

Duncan Black utgår ifrån att väljare föredrar den politik som gynnar deras plånbok. Varje 

väljare kommer därför rösta på det parti vars ekonomiska politik gagnar dem som mest. Ju 

mer medianväljaren får i plånboken av partiets politik, desto mer benägen är medianväjaren 

att rösta på dem. Black menar partier anpassar sig till medianväljaren för att optimera antalet 

röster, eftersom de har ett intresse av att göra sin politik till verklighet. Konsekvensen av att 

partier strävar efter att fånga medianväljaren resulterar i en politisk ekonomisk konvergens 

bland ideologiskt skilda partier. Medianväljarteoremet förklarar också hur politiska partier 

motiverar ekonomiska förslag eftersom förslagen ska resultera i mer pengar och ören för 

väljarna (Berg, 2012, 121,122).  

 



 13 

Anledningen till att komplettera min analys med medianväljarteoremet är att den reformerade 

beskattningen av bostäder är synnerligen en ekonomisk fråga då alliansen ville komma till 

bukt med problemet som uppstod när taxeringsvärden under kort period ökade.  De nu höjda 

taxeringsvärdena på fastigheterna gjorde att hushåll fick betala en större summa 

fastighetsskatt. Alliansen vann valet 2006 och gick bl.a. till val på att slopa fastighetsskatten 

(Lindström, 2006). Eftersom reformen skulle innebära förutsägbarhet infördes då ett tak för 

hur mycket fastighetsskatt som skulle betalas och som inte skulle kunna överskridas. Detta 

förslag innebar även mer pengar i plånboken för somliga väljare (prop. 2007/08:27). 

 

2.4 Operationalisering 
 

För att kunna analysera innehållet i riksdagsdebatten har jag särskilt drag hos ideologierna i 

form av idealtyper. Utifrån idealtyperna har sedan framställt ett analysschema som isolerar 

värden och åsikter. Analysschemat är mitt teoretiska ramverk för att angripa min 

frågeställning. Utöver ideologiernas idealtyper innehåller ramverket olika dimensioner. 

Dimensioner kan beskrivas som ett omfattande område. Dimensionerna som används är; 

grundläggande värderingar, människosyn och ekonomisk organisation. Syftet med 

dimensionerna är att dikotomt kunna jämföra och kategorisera dem genom att ställa samma 

typ av fråga, exempelvis om ideologerna förespråkar ytterlighetspositionerna individualism 

eller kollektivism (Bergström, Boréus, 2018, 146,154).  
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2.4.1 Analysschema 
 

Tabell 1: En sammanfattning med huvuddragen från mina idealtyper 

 Liberalism Konservatism Socialism Ekologism 

G
ru

nd
lä

gg
an

de
 

vä
rd

er
in

ga
r 

Negativ frihet.  

Friheten 

okränkbar. 

Utgår ifrån 

principen 

utilitarism.  

Bevara tradition och 

värna om historien. 

Religion som 

normkälla. 

Kärnfamiljen i 

centrum. 

Positiv frihet.  

Mål att uppnå 

jämlikhet. Samarbete 

före konkurrens. 

Moralisk omtanke 

om naturen. 

Motverka 

människans 

negativa inverkan 

på naturen.  

M
än

ni
sk

os
yn

 

Optimistisk syn 

Människan är 

rationell. 

Olikheter 

behövs. 

Pessimistisk syn 

Krav på människan 

baserat på normer. 

Sociala & politiska 

skillnader positivt.  

Optimistisk syn 

Strukturer tvingar 

människan 

begå ”onda” 

handlingar. Utjämna 

olikheter. 

Optimistisk & 

pessimistisk 

Människan kan 

både ta och inte ta 

ansvar för miljön. 

E
ko

n o
m

is
ka

 o
rg

an
is

at
io

n  

Ekonomisk 

individualism 

tillväxt via 

kapitalism. 

Begränsade 

statliga 

injektioner.  

Incitament att 

arbeta. 

Ekonomisk 

individualism 

Enskilt ägande av 

produktionsmedlen. 

Begränsade statliga 

injektioner. 

Dekoncentrering 

istället för 

urbanisering. 

Ekonomisk 

kollektivism 

Gemensamt ägande. 

Blandekonomi. Skatt 

som verktyg för att 

omfördela resurser och 

uppnå reell jämlikhet. 

Ekonomisk 

kollektivism 

Skepsis till 

kapitalismens 

förmåga att lösa 

miljöns utmaningar. 

Grön skatteväxling. 
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3. Metod och material 

 

3.1 Forskningsdesign 

 

Uppsatsens syfte är att skapa en förståelse hur lagförslaget motiverades samt hur ideologier 

kom till uttryck bland riksdagspartierna. Det hade varit intressant att undersöka 

frågeställningen ur fler instanser av lagförslaget än endast riksdagsdebatten. Men jag anser att 

riksdagsdebattens innehåll ger ledamöter tid att uttrycka sina åsikter om sakfrågan, därför 

kommer jag specifikt att rikta in mig på ett fall, dvs. en reformerad beskattning av bostäder 

(prop. 2007/08:27). Min studie är således en fallstudie som ska bidra med en fördjupad 

kunskap kring problemområdet. En fallstudie beskrivs av Alan Bryman (2018, 96,97) som 

endast behandlar ett detaljerat stadium av ett fall. Ett fall definieras som en intensiv fas av 

miljön eller själva situationen och benämns vanligen som en plats eller lokal. Fallet jag väljer 

att studera är riksdagsdebatten i kammaren. Fallet som jag undersöker är väldokumenterat 

med video samt protokoll. I och med att fallet är väldokumenterat och tillgängligt för 

offentligheten finns det därför förutsättningar till att replikera min studie. Riksdagsdebatten 

kommer att analyseras med hjälp av analysschemat som är framtaget genom dimensioners 

idealtyper. Genom att kategorisera motiveringar från ledamöterna kan jag identifiera markörer 

som grundar sig i exempelvis liberal eller konservativ ideologi.  

 

3.2 Ideologianalys 

 

Ideologier beskrivs av Heywood (2012, 3) som ett perspektiv eller en lins. Via perspektivet 

kan vår värld bli förstådd eller förklarad genom. Människor ser inte världen som den är, utan 

som de förväntar sig att den borde vara. Människan har medvetet eller omedvetet politiska 

värden och värderingar som vägleder och påverkar deras handlande. Den metod jag använder 

mig utav för att undersöka ideologiers roll inom politiken är ideologianalys. Ideologianalys 

används när man vill skapa en fördjupad kunskap om exempelvis individers, partiers, eller 

institutioners ideologier. Fördelen med att använda metoden är att den baseras på en logik 

direkt lånad från människors vardagliga idéer och tänkande. Genom att orientera sig bland 

människors värderingar, verklighetsuppfattningar och förslag till handlingar så kan vi förstå 

relationen mellan tankekonstruktioner och idéers drivkraft. Dock är det svårt att behandla allt 

som är intressant för en ideologisk analys då kvalitativt material kan ha ett stort omfång. 
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Metoden gör endast anspråk till att beskriva om hur något är. Ideologianalys lämpar sig i min 

studie då den beskriver hur förhållandet ter sig mellan aktör och idé, i min studie således 

mellan riksdagspartier och ideologi (Bergström, Boréus, 2018, 165,166). 

 

Vidare utgår jag utifrån idealtyper för att särskilja och kategorisera ideologierna. En styrka 

med idealtyper är att det skapar struktur och ordning. Ju större materialet är, desto mer krav 

ställer det på analysverktygets förmåga att strukturera mönster. Nackdelen med idealtyper är 

att det kräver en fördjupad kunskap om ideologier för att kunna utforma och ta fram 

idealtyper (Bergström, Boréus, 2018, 166). Idealtyperna har utformats med hjälp av Reidar 

Larssons (2007) kartläggning av ideologier samt Andrew Heywoods; Political ideologies, 

som sedan härleds till modellens dimensioner. 

 

Utifrån idealtyperna används följande tre dimensioner: 

1. grundläggande värderingar 

2. människosyn 

3. ekonomisk styrning 

Dimensioner har fördelen att kunna jämföra empiri med ett teoretiskt ramverk. 

Dimensionerna lyfter det konkreta till det abstrakta. Nackdelen med dimensioner i förhållande 

till idealtyper är att det i praktiken ofta innehåller fler än i mitt fall tre dimensioner, därför kan 

dimensionerna riskera att inte vara tillräckligt omfattande för att beskriva det som undersöks. 

Dimensionerna i förhållande till idealtyperna kan dessutom inte vara relevanta för det man 

väljer att undersöka (Bergström, Boréus, 2018, 166,167).  

 

3.3 Material 

 

Från att ett förslag blir till lag i Sverige går den igenom en lång lagstiftningsprocess. 

Lagstiftningsprocessen innefattar olika delmoment, de enskilda delmomenten är intressanta 

längs vägens gång. Det empiriska material som uppsatsen begränsas till, för att undersöka och 

besvara syfte och problemformulering, är riksdagsdebatten. Riksdagsdebatten lämpar sig till 

studien eftersom alla partier får komma till tals under debatten. Debattens förhåller sig i tid 

precis innan lagförslaget ska voteras om, det innebär att det är sista chansen att uttrycka sina 

åsikter innan lagen antingen bifaller eller får avslag. De ledamöter som deltar i debatten deltar 

även i det utskott som arbetat med lagförslaget vilket är ett tidigare led i 

lagstiftningsprocessen. Urvalsmetoden blir således urval av ett typiskt fall eftersom 
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riksdagsdebatten exemplifierar den dimension som är intressant för mig att undersöka 

(Bryman, 2018, 497).  

 

3.4 Källkritik 

 

Att navigera sig bland ett stort omfång av källmaterial kan vara utmanande. Till min hjälp 

används av fyra principer för att kunna arbeta källkritiskt när material skall samlas in och 

behandlas. Den första principen är äkthet, dvs. att källan är det den utger sig för att vara. Den 

andra principen är tid. Ju längre tid det har gått mellan händelse och källans berättelse om 

händelsen, desto mindre trovärdig är källan. Den tredje principen är oberoende. Med 

oberoende menas att källan ska kunna stå för sig själv. Den ska inte vara beroende utav en 

annan källa. Den fjärde och sista principen är tendensfrihet. Källan ska inte ha skäl eller motiv 

att ge en falsk bild av verkligheten på grund av intressen som kan felaktigt återge en händelse 

(Thurén, 2013, 13).  

 

Det empiriska material som kommer till användning är riksdagens protokoll (2007/08:44) från 

riksdagsdebatten och är ett offentligt dokument. I förhållande till principen tid kan man kort 

säga att protokollet fördes under den tidpunkt som riksdagsdebatten skedde. Källan är inte 

beroende utav en annan händelse då protokollet ordagrant ska följa riksdagsdebatten. Detta 

går även att kontrollera genom att jämföra videoinspelning från debatten med protokollet. Att 

källan skulle vara tendentiös kan också kontrolleras på lika vis genom att jämföra video med 

protokoll (Thurén, 2013, 13). Att välja endast riksdagsdebatten som material kan riskera att 

bli tendentiöst. Det kan ju finnas andra hållningar i sakfrågan utanför källmaterialet, 

exempelvis hur partierna motiverar lagförslaget ute i partidistrikten. Det kan ju uppstå ett 

glapp mellan ledamöter och resterande partipolitiska, det är dock inte det som undersöks, 

samtidigt finns det ett värde att nämna.   

 

Att göra en ideologianalys utifrån idealtyper och dimensioner har sina begränsningar. Det 

finns risker att med angivna metod påtvinga och tillskriva egenskaper eller värderingar som 

inte existerar. Det finns alltid en risk att det teoretiska ramverket används på fel sätt för att 

tolka det material som är föremål för analys (Bergström, Boréus, 2018, 166). 
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4. Bakgrund till en reformerad beskattning av bostäder 

 

I riksdagens utskottsbetänkande konstaterade man att den fastighetsskatt som förelåg (prop. 

2001/02:3) var orättvis, saknade folkligt stöd samt legitimitet. Att skatten var konstruerad 

med en koppling till marknadsvärden gjorde den oförutsägbar. Oförutsägbarheten skapade 

osäkerhet bland Sveriges befolkning för hur höga boendekostnaderna kunde bli. Detta var en 

konsekvens av fastighetsmarknadens ”positiva” utveckling vilket gav hushåll ökade 

taxeringsvärden och därmed ökad fastighetsbeskattning. Det andra argumentet mot 

utformningen var att den inte tog hänsyn till principen om att skatt skall betalas efter bärkraft. 

Skatten har dessutom gett upphov till problem med hushållens betalningsförmåga då skatten 

tas ut på en icke-monetär inkomst. Det kan jämföras med inkomstskatt som baseras på 

inkomstnivån, ju mer inkomst, desto mer betalar du i skatt. Fastigheter generar inga reella 

inkomster vid ett ökat marknadsvärde, vinster görs istället vid försäljning av fastigheten. 

Därför kan fastighetsskatten öka samtidigt som fastighetsägaren inte inbringar några likvida 

medel. Dessa faktorer menar alliansregeringen skapar grund för att reformera beskattning av 

bostäder (Bet. 2007/08:SkU10, 16).  

 

I regeringens proposition föreslås det att den statliga fastighetsskatten avskaffas på bostäder 

och istället ersätts av en kommunal fastighetsavgift. Avgiften för fastigheter på småhus 

föreslås bli 6000 kronor, högst 0,75 procent av taxeringsvärdet. Skatt på flerbostadshus 

föreslogs bli 1200 kronor per lägenhet och högst 0,4 procent av taxeringsvärdet. Därutöver 

föreslog regeringen att höja kapitalvinstskatten från 20 procent till 22 procent av vinsten på 

såld fastighet. Uppskovsregler, dvs. möjligheten att skjuta upp beskattningen av den 

kapitalvinst som gjorts vid såld fastighet, förändras genom ett tak, uppskovsbeloppet föreslås 

inte kunna bli större än 1,6 miljoner kronor. Förändringar menar regeringen på sikt ska 

komma till bukt med de problem som dåvarande fastighetsskatt gav upphov till. 

Inkomstbortfallet till statskassan beräknades bli 16,34 miljarder kronor. Den kommunala 

fastighetsavgiften motsvarar 12,06 miljarder kronor, resterande 4,28 miljarder kronor ska 

finansieras genom höjningen höjd kapitalvinstskatt samt genom förändrade regler avseende 

uppskov med kapitalvinsten bunden till avyttring av bostad (Prop. 2007/08:27, 1,2,14). 
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5. Resultat/analys 

 

Regeringens lagförslag röstades biföll i kammaren. Allianspartierna Moderaterna, Folkpartiet, 

Kristdemokraterna och Centerpartiet röstade samtliga av de närvarande riksdagsledamöterna 

ja till förslaget, med totalt 143 röster. Oppositionspartierna Socialdemokraterna, 

Vänsterpartiet och Miljöpartiet röstade alla, förutom en ledamot från Socialdemokraterna, nej 

till lagförslaget med totalt 132 röster. Det fanns således en tydlig samstämmighet bland 

Regeringen och oppositionspartierna. Kammaren biföll utskottets förslag. Nedan redogörs hur 

riksdagspartierna motiverade lagförslaget och hur vi kan tolka dessa argument och 

motiveringar utifrån ideologier (Prot. 2007/08:44). 

 

5.1 Oppositionspartiernas syn 
 
5.1.1 Socialdemokraterna 
 

Alla förutom, en av de socialdemokratiska ledamöterna, röstade nej till lagförslaget. 

Socialdemokraternas votering kan tolkas som ett nästintill enhälligt beslut. Att en person 

röstade nej till lagförslaget kan antingen tolkas som en feltryckning eller någon som går emot 

partilinjen. Socialdemokraternas huvudargument mot lagförslaget var att den stora vinnaren 

utav regeringens politik är höginkomsttagaren. Reformen anses vara en av fler förklaringar till 

Sveriges växande ekonomiska klyftor i samhälle (Prot. 2007/08:44, 40-43). 

 

Grundläggande värderingar:  

Socialdemokraterna la stor vikt i sin argumentation vid jämlikhet (Prot. 2007/08:44, 40-43). 

Jämlikhet kan härledas till socialismens positiva frihet vilket syftar på frihet i reella termer där 

det inte finns hinder för individen (Heywood, 2012, 97). Socialdemokratiske ledamoten 

Fredrik Olovsson hävdar att skatten behövs för att finansiera välfärden, samt av 

fördelningspolitiska skäl för att uppnå jämlikhet. Olovsson vill att ”det ska vara skillnad på 

beskattningen mellan lyxvillor och småhus, mellan slott och koja” (Prot. 2007/08:44, 42). 

Ledamoten syftar till att regeringens politik är ett exempel på en skev fördelningspolitik. 

 

Människosyn: 

Socialismen tror att, om det sker förbättrade samhällsförhållanden, så kommer förbättringarna 

att förbättra människan. I riksdagsdebatten kan jämlikhetsargumentet tolkas efter socialismens 



 20 

principer. Fredrik Olovsson menar att ”den borgerliga regeringens politik är en jackpot för 

dem som har det bäst ställt i Sverige” (Prot. 2007/08:44, 40). Olovssons motivering mot 

lagförslaget kan uttryckas som ett försök att förhindra ökade klyftor i samhället, vilket är en 

negativ struktur hos socialismen som gör att människan tvingas begå ”onda” handlingar på 

grund av omständigheterna (Larsson, 2007, 85). Socialdemokraterna går att särskilja från 

liberalismen och konservatismens syn på olikheter eftersom ideologierna menar att 

olikheterna i samhället är positiva och nödvändiga för att skapa incitament och höja 

lägstanivån i samhället.  

 

Ekonomisk organisation: 

 

Socialismen ställer sig kritisk till kapitalismens förmåga att fördela kapital mellan 

medborgare (Heywood, 2012, 108,109). Av den anledningen förespråkar socialismen en 

progressivitet i samhällets skatteutformning. Ju högre inkomster individen inbringar, desto 

mer bör individen betala i skatt. Socialdemokraterna värnar i riksdagsdebatten om just 

progressivitet, att skatt skall betalas efter förmåga i form av progressivitet, vilket den 

skattereformen inte skulle ge upphov till. Istället pratar socialdemokraterna om att reformen 

är regressiv i den bemärkelsen av att, ju högre fastigheten är värderad, desto lägre blir 

skattesatsen. Vinnaren för lagförslaget är enligt partiet de som redan har mest. Olofsson 

understryker att ”skatten sänks mycket kraftigt för dem som bor i de största och lyxigaste 

villorna i de rikaste villaförorterna kring våra storstäder” (Prot. 2007/08:44, 40). Ledamöterna 

kritiserar regeringen för att ta bort begränsningsregeln som tillsattes för att minimera skadorna 

som den dåvarande fastighetsskatten gav upphov till. Partiet hävdar att det ytterligare är ett 

led i regeringens ekonomiska politik som gynnar den mest priviligierade gruppen i samhället. 

Fortsättningsvis menar dem att begränsningsregelns försvinnande ger en skatteökning hos den 

delen av befolkningen som bor i normala villor. Kritik riktas mot regeringen att vanligt folk 

går förlorare av lagförslaget och konstaterar att: ”vi har råd med rättvisa” (Prot. 2007/08:44, 

40-43). Socialdemokraterna förespråkar en form av ekonomisk kollektivism till motsatsen 

ekonomisk individualism.  

 

Socialismen menar att ingrepp i ekonomin ärm nödvändiga för att motverka 

konjunktursvängningar och ekonomiska kriser (Larsson, 2007, 89). Ledamoten Fredrik 

Olovsson kritiserar regeringen för en ansvarslös ekonomisk politik. Olovsson menar att 

politiken driver upp räntorna i samhället på grund av den expansiva ekonomiska politik som 
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förs av regeringen. Olovsson kritiserar också regeringens stabiliseringspolitik genom att vara 

alltför expansiv i en högkonjunktur med skattesänkningar. Ståndpunkten är förenlig med 

socialismens syn på ekonomisk politik där statens ingrepp är nödvändiga för att motverka 

kraftiga konjunktursvängningar i ekonomin (Prot. 2007/08:44, 52).  

 

5.1.2 Vänsterpartiet 
 

Av de totalt 22 ledamöter hos Vänsterpartiet var det 17 som närvarade och 5 som var 

frånvarande. Alla vänsterpartiets ledamöter som deltog röstade nej till lagförslaget. Möjligtvis 

påverkades innehållet i debatten från partiet då Marie Engström gick upp i talarstolen efter 

Socialdemokraternas anförande då de båda partierna är emot förslaget. Sammanfattningsvis 

kan man säga att vänsterpartiet inte uppvisade speciellt tydliga ideologiska markörer utan 

fokuserade istället på teknikaliteter hos förslaget samt kritik gentemot borttagandet av 

begränsningsregeln och dämpningsregeln. Dock anmärkte Vänsterpartiet på skattens negativa 

fördelningspolitiska konsekvenser då den gynnar de mest välbeställda i samhället. Det är 

anmärkningsvärt att Vänsterpartiet inte använder liknande typ av argument som 

Socialdemokraterna med tanke på att vänsterpartiet är ideologiskt längre åt vänster. Istället 

talar Vänsterpartiet om teknikaliteter som lagförslaget skulle innebära. Det skulle gå att tolka 

dem teknikaliteterna ideologiskt eftersom de i grund och botten inte stödjer lagförslaget, 

däremot blir det mina tolkningar och inte efter några tydliga ideologiska markörer (Prot. 

2007/08:44, 6,7,14,35). 

 

Grundläggande värderingar:  

Vänsterpartiets argumentation ställer sig klart och tydligt mot förslaget. Marie Engström talar 

om hur tidigare regler som begränsningsregler och dämpningsregler gjort att de som 

drabbades allra värst av stigande taxeringsvärden fick en skattereduktion. Fördelningspolitiskt 

var den dåvarande fastighetsskatten rätt utformad då den beskattade efter bärkraft. 

Vänsterpartiets argumentation mot reformen kan likt socialdemokraterna kopplas till 

socialismens jämlikhet (Heywood, 2012, 97). Partiet ser fastigheter som ”en tillgång som ska 

beskattas” (Prot. 2007/08:44, 43). 

 

Människosyn: 

Vänsterpartiet kan placeras inom socialismens människosyn på grund av 

jämlikhetsargumentets återkommande i debatten (Larsson, 2007, 84). Vänsterpartiet likt 
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Socialdemokraterna lägger vikt vid att förslaget kommer resultera i en ökad ojämlikhet. Dock 

trycker Vänsterpartiet främst på en ojämlikhet mellan regioner som lagförslaget orsakar och 

inte på det individuella planet. Jag citerar Engström:   

 
Om man frågar riksdagens utredningstjänst hur det ser ut om man gör den jämförelsen 

visar det sig att i stort sett alla regioner i Sverige utom Stockholmsregionen får betala en 

större andel av fastighetsavgiften efter er omläggning jämfört med hur det var tidigare. 

(Prot. 2007/08:44, 44) 

 

Förslaget innebär att Stockholm tjänar på lagförslaget, och en sån konsekvens inte är 

regionalpolitiskt acceptabelt enligt Vänsterpartiet. Ledamoten syftar till att den rikaste 

kommunen får en skattelättnad samtidigt som de mindre kommunerna får stå för notan (Prot. 

2007/08:44, 43,44).  

 

Ekonomisk organisation: 

Vänsterpartiet uttryckte ett missnöje över den nya reformen. Den dåvarande reformen som 

förelåg ansågs haft fördelningspolitiskt bra verkan och att ”fastighetsskatten fungerade ganska 

bra i det här landet” (Prot. 2007/08:44, 43). De ansåg att skatten bör vara rättvis, dvs. den som 

har mest skall betala mest, den ska vara förutsägbar och rimlig. Att hushåll som lever i 

vanliga villor får vara med och betala skattesänkningar är en negativ fördelningspolitisk effekt 

då ”det kanske starkaste skälet är att omläggningen gynnar de mest välbeställda. Det handlar i 

vissa fall om skattesänkningar på 40 000 – 50 0000 kronor på ett bräde” (Prot. 2007/08:44, 

6,7,43,44). Av den anledningen kan man konstatera att Vänsterpartiets motivering mot 

lagförslaget grundar sig i en orättvis ekonomisk fördelning (Larsson, 2007 89-91). Därför 

placerar sig partiet hos ekonomisk kollektivism. Vänsterpartiet ser skatter som ett medel att 

omfördela resurser i syfte att utjämna samhällsklyftor. Mest ton läggs vid klyftorna mellan 

regioner och inte mellan samhällsgrupper. 

 

5.1.3 Miljöpartiet 
 

Av de totalt 19 ledamöter för Miljöpartiet närvarade 15. Av de 15 närvarande röstade samtliga 

nej till regeringens lagförslag. Ledamoten Helena Leander inledde sitt anförande med att 

kommentera ett seminarium som ägt rum med skatteforskare. Hon menade att de var ganska 

överens om att fastighetsskatten är en stabil skattebas och att den inte har speciellt 
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snedvridande effekter. Dock menade Leander också att fastighetsskatten är en synlig skatt 

som inte har folkligt stöd, därför står politiken inför ett pedagogiskt dilemma att våga stå upp 

för skatteformen trots dess impopularitet. Under debattens gång slår miljöpartiet vakt om den 

dåvarande fastighetsskatten därför att målet med skattebasen är en rättvis fördelningspolitik. 

Partiet ifrågasätter regeringens förslag då det är en satsning på de välbeställda i samhället  

(Prot. 2007/08:44, 45-47, 55). 

 

Grundläggande värderingar:  

Miljöpartiet växte fram genom en miljörörelse som härstammar i ekologismen. Ekologismens 

grundläggande värderingar handlar främst om att motverka människans negativa inverkan på 

naturen (Larsson, 2007, 150). Dock ter sig det möjligtvis ganska naturligt att 

miljöperspektivet inte återfinns i debatten om en reformerad fastighetsskatt eftersom det i 

synnerhet är en ekonomisk fråga, som handlar om intäkter till staten samt fördelningspolitik. 

Möjligheten att beskatta fastigheter för att minska klimatavtrycket borde teoretiskt sett kunna 

ta plats i debatten, men så var ej fallet. I Miljöpartiet fanns inte ett enda anförande som går att 

härleda till ekologismen, istället rör det sig om socialistiska värderingar. Kritiken mot 

reformen grundades främst genom vilken reformen var framtagen för. Leander menade 

att ”den nya fastighetsavgiften är därför egentligen inte någon generell lösning på problemet, 

utan en skräddarsydd lösning för framför allt dem med de dyra villorna” (Prot. 2007/08:44, 

47). En jämförelse görs mellan att de som bor i Danderyd tjänar mer på reformen än boende i 

Botkyrka (Prot. 2007/08:44, 45-47). Miljöpartiet påpekade på en orättvisa som inte kan 

accepteras då den riktar sig till ekonomiskt privilegierade grupper som fastighetsägare i 

Danderyd. Ekonomisk jämlikhet härleds till positiv frihet vilket gör att partiet motiverar 

förslaget ur socialistisk ideologi (Heywood, 2012, 97).  

 

Människosyn: 

Miljöpartiets anförande handlar främst om orättvisa som lagförslaget skulle innebära 

gentemot de personer som missgynnas av det, nämligen vanliga hushåll samt de hushåll med 

lägre inkomster som bor i högt värderade fastigheter. Jag citerar Leander: ”det vore också 

klädsamt om man kunde fördela med någon rättvisa mellan rika villaägare generellt och 

fattiga villaägare och kanske ha en lite bredare syn på fördelningspolitiken” (Prot. 

2007/08:44, 54). Leander förmedlar en annan syn på rättvisa än regeringen med hänsyn till 

den fördelning som lagförslaget skulle innebära. Det är tydligt att man argumenterar för att 

åtgärda olikheterna i samhället genom en inkomstutjämning, den som gynnas av lagförslaget 
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är inte ett steg mot att åtgärda dessa olikheter (Prot. 2007/08:44, 54). Att utjämna olikheter i 

mitt analysschema gör att de hamnar inom socialismens ram (Heywood, 2012, 97). Huruvida 

människosynen är optimistisk eller pessimistisk gick inte att tyda med det givna materialet.  

 

Ekonomisk organisation: 

Miljöpartiet inledde sitt anförande med att beskriva fördelarna med den dåvarande 

fastighetsskatten, samtidigt som ”fastighetsskatten en av de absolut mest impopulära skatterna 

vi har” (Prot. 2007/08:44, 45). Trots skattens impopularitet står ändå Miljöpartiet fast vid 

skatteformens potential då den, rätt utformad, kan fungera som en rättvis fördelningspolitik. 

Leander tydliggör att fastighetsavgiften inte är någon allmän lösning på problemet:  

 
För till exempel glesbygdsbor med lågt värderade hus är det här egentligen inte till någon 

hjälp. För många bostadsrättsägare är det också de tidigare reglerna som gäller. Den som 

däremot bor i de dyra villorna kan få sin skatt sänkt med många sköna tusenlappar, eller 

rentutav med tiotusenlappar om det funnes. 

(Prot. 2007/08:44, 47) 

 

Leander ifrågasatte skattesänkningar som lagförslaget skulle innebära för personer med hög 

inkomst. Kritik väcktes också mot förslaget om en begränsningsregel för pensionärer som 

regeringen lagt fram. Leander ställde frågan vad som händer med resten av befolkningen som 

tvingas flytta från hus och hem utöver pensionärerna (Prot.2007/08:44, 54). Fastighetsskatten 

blir för Miljöpartiet en skatt som syftar till att omfördela resurser. Att ersätta fastighetsskatten 

med en kommunal fastighetsavgift vore ett felsteg då taket ger skattelättnader för de 

människor som bor i villor som har höga taxeringsvärden. Argumenten leder till en 

ekonomisk kollektivism av socialistisk karaktär (Heywood, 2012, 108). 

 

5.2 Regeringspartiernas syn 

 

5.2.1 Moderaterna 

 
Av de totalt 97 ledamöter från moderaterna var det 84 personer som närvarade vid 

omröstningen. Samtliga närvarande röstade ja till förslaget. Moderaterna motiverade främst 

reformen men den oförutsägbarhet som fastighetsskatten gav upphov till vilket drev iväg folk 

från sina egna hem i samband med ökade taxeringsvärden. Ledamoten Fredrik Schulte för 
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Moderaterna pekade på att utsatta grupper i samhället som drabbats hårdast av 

fastighetsskatten och kritiserar Socialdemokraterna för att inte ha agerat tillräckligt under 

deras mandatperiod. Moderaterna underströk och försvarade rätten att känna sig trygg och 

säker i sitt eget hem (Prot. 2007/08:44, 48-50).  

 

Grundläggande värderingar:  

Schulte kommenterar den nya reformen: ”nu får vi ett förutsägbart system. Nu får vi ett 

system som kommer att ha folklig förankring” (Prot. 2007/08:44, 49). Att Moderaterna väljer 

att legitimera lagförslaget dels på grund av dess oförutsägbara och negativa konsekvenser, 

och dels på grund av att skatten ej varit folkligt förankrad kan kopplas till den liberala 

moraliska doktrinen utilitarism. Utilitarism innefattar bl.a. största möjliga lycka för 

majoriteten (Larsson, 2007, 29,30). Moderaterna motiverade förslaget för att den saknar 

folkligt stöd, Schulte säger att massdemonstrationernas tid är förbi med det nya förslaget. 

Schulte syftar på ett stort missnöje hos massorna orsakat av fastighetsskatten. Fortsättningsvis 

menar moderaterna att en skatt inte ska få konsekvensen att driva bort människor från sina 

egna hem då de inskränker individens frihet och trygghet. Hemmet är enligt moderaterna ” en 

av våra viktigaste och mest centrala platser. Mitt hem är min borg!” (Prot. 2007/08:44, 48). 

Negativ frihet innebär frihet från externaliteter. Den externa effekt som fastighetsskatten 

orsakar är enligt moderaterna fel, vilket kan tolkas som negativ frihet, och är en grundpelare 

hos liberalismen (Heywood, 2012, 30). Det skulle gå att argumentera för att Moderaterna 

använde en syn på positiv frihet på grund av att man i debatten poängterar den orättvisa som 

fastighetsskatten lett till. Man lyfter därutöver drabbade grupper som låg- och 

medelinkomsttagare samt pensionärer vilket placerar Moderaterna ideologiskt inom 

Socialismen. Schulte tydliggjorde den rättvisa som nya reformen skulle innebära där 

miljonärerna i innerstan avlastar för radhusfamiljerna i Haninge, Tyresö, Vallentuna och 

Botkyrka (Prot. 2007/08:44, 54). Moderaterna rör sig i gränslandet under debattens gång 

mellan ideologiskt liberala motiveringar samt ideologiskt socialistiska motiveringar.  

 

Människosyn: 

”De som har stora uppskov och som är villaägare eller radhusägare tjänar på förslaget därför 

att vi sätter tak på fastighetsskatten” (Prot. 2007/08:44, 54). Ett tak innebär att två 

fastighetsägare kan ha annorlunda nominell inkomst samtidigt som de betalar lika mycket i 

skatt (Proposition 2007/08:27). Förslaget kan således tolkas som att olikheter tillåts existera. 

Enligt liberalismen tillåts olikheter existera därför den bidrar att höja levnadsstandarden i 
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samhället. (Larsson, 2007, 32). Även inom konservatismen accepteras sociala och politiska 

skillnader (Larsson, 2007, 47). På grund av detta kan lagförslaget ses innehålla både en 

ideologisk liberal och konservativ underton. Däremot ska detta kompenseras genom höjda 

reavinstskatter och förändrade regler kring uppskov som ska resultera i att den som har mest 

ska stå för större delen av kostnaden, vilket kan ses som omfördelning av resurser. I 

kammaren motiverade Moderaterna förslaget med den orättvisa fastighetsskatten orsakar. 

Schulte menar att det blivit realitet att människor tvingas lämna sina hem, ”man har varit på 

väg att riva upp folkhemmet och tvinga människor att flytta från sin bostad” (Prot. 

2007/08:44, 48). Hur Schulte definierade folkhemmet vet vi inte, men ordet fick spridning 

efter att den socialdemokratiske ledare Per Albin Hansson använt sig utav uttrycket som en 

metafor för att beskriva det ideala socialdemokratiska samhället (Prot. 1928, nr 3, 11). Att 

Schulte använder folkhemmet i den bemärkelse som syftar på orättvisa är intressant då 

folkhemmet dels är retorik använd av Socialdemokratin historiskt sett och att den även 

anspelar på ojämlikhet som inte är önskvärd. (Prot. 2007/08:44, 48). Retoriken som används 

kan därför placera in Moderaterna ideologiskt Socialistiska (Heywood, 2012, 97). 

 

Ekonomisk organisation: 

Moderaterna var nöjda med den fördelningspolitik som förslaget resulterar i då de 

välbeställda bär en större del av kostnaden genom motiveringen:  

 
Vi ska vara ärliga och säga att bostadsrättshavarna med stora uppskov, oftast boende i 

innerstaden, är förlorare på det här systemet. Det tycker jag är rimligt. Miljonärerna inne i 

innerstaden bör avlasta radhusfamiljerna i Haninge, Tyresö och Vallentuna 

(Prot. 2007/08:44, 57) 

 

Man anser att det finns en fördelningsbalans i förslaget samtidigt som man tar hänsyn till de 

värst drabbade i attraktiva områden. Samtidigt hävdade Schulte att ”visst innebär det en 

lindring för många höginkomsttagare också, men det är just därför att fastighetsskatten har 

haft oacceptabla konsekvenser” (Prot. 2007/08:44, 56). Den andre moderata ledamoten Jan 

Ericson menade att den som tjänar på förslaget betalar även de största förändringarna. 

Moderaterna menade alltså att det innebär skattelättnader för höginkomsttagare men att 

höginkomsttagarna även betalar den största delen av finansieringen (Prot. 2007/08:44, 54, 

80). Jag finner både liberala motiv, till att statens skattenivå inte ska skada välståndet 



 27 

(Larsson, 2007, 39), och socialistiska motiv i den mening att skatten kan vara en rättvis 

fördelningspolitik (Larsson, 2007, 91).  

 

5.2.2 Folkpartiet 
 

Av Folkpartiets 28 ledamöter närvarade 20. Av de 20 ledamöterna röstade alla ja till 

lagförslaget. Trots att Folkpartiet stod bakom och drev den dåvarande fastighetsskatten som 

utformades 1991, menade ledamoten Gunnar Andrén att de höjda taxeringsvärdena urholkat 

grunden för beskattningen, då beskattningen driver människor från hus och hem. Folkpartiet 

var inte nöjd med alla delar av det förslag som lagts fram från regeringens sida. Förslaget är 

ett resultat av en kompromiss som gjorts mellan fyra partier, men trots kompromiss löser 

förslaget problemet med en fastighetsskatt kopplat till taxeringsvärden. Andrén beskrev det 

som glädjens dag för de människor som bor i hyres- och bostadsrätter för att de nu vet hur 

mycket de kommer att betala (Prot. 2007/08:44, 64, 65). 

 

Grundläggande värderingar:  

Folkpartiets huvudargument att reformera beskattning på bostäder handlade om skatt kopplat 

till taxeringsvärde. Skatten drabbade vanliga människor som står inför ovisshet för vad deras 

bokostnader kommer värderas som, där de riskerar att tvingas flytta (Prot. 2007/08:44, 63-65). 

Andrén kommenterar: ”Grunden för det som inträffat är att vi har fått sådana jättelika 

taxeringshöjningar. Det har urholkat systemet, och därför måste man göra någonting åt det” 

(Prot. 2007/08:44, 64). Argumentet kan tolkas från liberalismens utilitarism där dåvarande 

beskattning går negativt ut över majoriteten. Motivet att komma till bukt med problemet är för 

att en stor del av hushållen hamnar i farozonen (Larsson, 2007, 29,30, Med det givna 

materialet gick det inte att avgöra om Folkpartiet står för negativ eller positiv frihet. Varken 

Ekologistiska, socialistiska eller konservativa grundläggande värderingar kunde identifieras i 

anförandena.   

 

Människosyn:  

Folkpartiet argumenterade inte för lagförslaget utifrån jämlikhet. Folkpartiet nämnde 

därutöver inte vem som kommer att betala för förslaget eller vilka som tjänar och förlorar på 

förslaget på det sätt som oppositionspartierna gör. Den som tjänade på förslaget var enligt 

dem alla som bor hyres- och bostadsrätt. Man diskuterade inte om förslaget utjämnar eller 

ökar olikheter, istället argumenterade partiet för att den nya avgift blir mer förutsägbar och 
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billigare för hushållen än fastighetsskatten som förelåg. Beskattningen blir med förändringen 

enligt partiet hanterliga belopp för de allra flesta (Prot. 2007/08:44, 63-65). Anledningen till 

att folkpartiets människosyn var svår att definiera kan ha att göra med att definitionen av min 

ideologiska människosyn inte speglades i anförandet. 

 

Ekonomisk organisation: 

Folkpartiet underströk att reformen skulle innebära en minskad beskattning på fastigheter så 

som hyresrätter och bostadsrätter, dvs. mindre skatt för hushåll att betala varje månad. Enligt 

Andrén skulle det kosta ”ungefär 8 miljarder kronor mindre att bo i bostäderna jämfört med 

om vi hade haft kvar den gamla politiken. Det är det viktiga” (Prot. 2007/08:44, 64). Man kan 

tolka det enligt liberal ideologi som att beskattningen inte ska påverka efterfrågan och 

välståndet i ekonomin med en för hög beskattning på tillgångar. Det kan ju dock vara så 

enkelt att det är som Folkpartiet säger, att dåvarande regler, gav upphov till allt för negativa 

konsekvenser vilket ställer politikerna i en position där de måste möta befolkningens 

reaktioner. Folkpartiet benämnde inte skatt som ett medel för omfördelning (Prot. 2007/08:44, 

63-65), det betyder inte att det var deras ståndpunkt i frågan, då deras anförande kan ha fyllt 

ett annat syfte i debatten. I riksdagsdebatten uttryckte Folkpartiet således inga socialistiska 

värderingar om att omfördela resurser för att uppnå reell jämlikhet (Heywood, 2012, 97).  

 

5.2.3 Kristdemokraterna 
 

Av Kristdemokraternas totala 24 ledamöter deltog 16. Av de 16 röstade samtliga ja till 

utskottets förslag. Kristdemokraterna var nöjda med det förslag som tagits fram då det nya 

systemet inte längre drev iväg människor från deras hem. Ledamoten Lennart Sacrédeus anser 

att skatt inte kan tas på en inkomst som inte existerar. Fastighetsskatten var också enligt 

Sacrédeus konfiskatorisk, dvs. att beskattningen är högre än avkastningen (Prot. 2007/08:44, 

69-71) 

 

Grundläggande värderingar: 

Kristdemokraterna argumenterade för att människor har drivits bort från sina hem och 

bostäder i samband med ökade taxeringsvärden. Skatten är dessutom den mest impopulära. 

Att många människor far illa på grund av för hög beskattning och dess impopularitet skulle 

kunna förstås genom den liberala moraliska doktrinen utilitarism (Larsson, 2007, 29,30). 

Kristdemokraterna jämförde de komplicerade regler som dåvarande beskattning innehållit för 
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hur en fastighet ska värderas, med att det vore som att fogden knackar för att syna 

fastighetens egentliga värde. Detta menade man är en inskränkning som inte kunde 

accepteras. Den sortens jämförelse kan förstås utifrån negativ frihet då ledamoten anspelar på 

frihet från hinder och tvång (Heywood, 2012, 30). Sacrédeus talade också om att bofast 

befolkning tvingats flytta vid stigande fastighetspriser vilket lett till att ”områden har 

segregerats efter inkomst” Prot. 2007/08:44, 69). Att anspela på segregationen kan ses utifrån 

ett jämlikhetsperspektiv på grund av att man syftar till de negativa konsekvenser som följer 

när bostadsområden koncentreras och skiljs åt från olika samhällsklasser. 

Segregationsargumentet går således att koppla till socialismens positiva frihet (Prot. 

2007/08:44, 69-71). 

 

Människosyn:  

Inget i Kristdemokraternas anföranden går att tyda huruvida de hade en optimistisk eller 

pessimistisk människosyn. Man anser att de olikheter som nya beskattning ger upphov 

till ”sticker självklart i ögonen att en del människor får enorma skattesänkningar” (Prot. 

2007/08:44, 72). De olikheterna anser man ändå vara mer fördelaktig än det gamla system 

håller befolkningen i en undre medelklassnivå då beskattningen utgör en alltför stor del av 

inkomsten (Prot. 2007/08:44, 69-71). Sacrédeus replik till Socialdemokraternas Fredrik 

Olovsson lyder: 

 
Du utgår från att skattesänkningen i sig är fel, men du tar för givet att det ursprungliga 

läget i sig var legitimt och rätt. Om vissa – och så är det ju – får en skattesänkning på 100 

000 kronor eller till och med mer per år tycker jag att den ärliga motfrågan är: Var det 

rimligt att man skulle bli så beskattad i sitt boende som man faktiskt blev tidigare? 

(Prot. 2007/08:44, 72) 

 

Kristdemokraterna vägde olikheterna tyngre än vad det hade kostat att behålla 

fastighetsskattens utformning. Att ekonomiska olikheter i denna mån accepteras kategoriseras 

till Liberalismens och Konservatismens människosyn (Larsson, 2007, 23, 46). Jag vill dock 

understryka att man beskrev stora skattesänkningar för somliga som bestickande. 

Skattesänkningarna verkar dock vara priset man får betala för en beskattning som inte ger 

upphov till oönskade konsekvenser.  

 

 



 30 

Ekonomisk organisation:  

Kristdemokraterna framhöll en stor ideologisk skillnad som skiljer dem med 

oppositionspartierna. Sacrédeus motiverade en grundläggande skillnad mellan oppositionens 

syn på ägande: 

 
I grund och botten har fastighetsskatten dock varit en skatt på ägande. Det är naturligtvis 

där den verkliga ideologiska skillnaden ligger. Oppositionen vill beskatta ägande. Vi vill 

göra det i så begränsad grad som möjligt. I gammal socialistisk tradition är också ägande 

och kapitalackumulering något ont och något som oppositionen hyser misstänksamhet 

emot. 

(Prot. 2007/08:44, 70) 

 

Fastighetsskatten sågs som en skatt på ägande av Kristdemokraterna, till skillnad från 

Vänsterpartiet som såg fastigheter som en tillgång. Sacrédeus menade att oppositionen vill 

beskatta ägande medan Kristdemokraterna vill istället begränsa sådan beskattning. Ledamoten 

hänvisade till socialismens tradition att se negativt på kapitalackumulation, en syn som 

Kristdemokraterna inte delar. Man menade att kapital ska kunna förvaltas och användas väl av 

individen. Att beskatta ägande är enligt Kristdemokraterna en socialistisk grundprincip. De 

ansåg istället att dåvarande beskattning ”byggt på att beskatta kojor som om de vore slott” 

(Prot. 2007/08:44, 71). En tydlig distinktion görs följaktligen över synen på ägande där 

Kristdemokraterna vill minimera en sådan beskattning i så stor mån som möjligt, medan 

Socialdemokraterna såg beskattningen som ett sätt att omfördela samhällets resurser. En 

tydlig gränsdragning placerar Kristdemokraterna bland ekonomisk individualism till skillnad 

mot socialdemokraternas ekonomiska kollektivism. Partiet går dock ej att särskilja mellan 

liberal eller konservativ ekonomisk organisation då argumenten för låg beskattning som inte 

skadar tillväxtkrafterna inryms inom respektive idealtyp (Larsson, 2007, 38,39,52). 

 

5.2.4. Centerpartiet 
 

Av de totalt 29 ledamöter för Centerpartiet närvarade 22. Av de 22 ledamöterna röstade alla ja 

till lagförslaget. Centerpartiets ledamot Jörgen Johansson pekade på det vallöfte av Alliansen 

som nu infrias med en reformerad beskattning av bostäder. Den gamla skatten som förelåg 

beskrevs som godtycklig, orättvis och ej legitim hos befolkningen. Den nya modellen kommer 
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höja legaliteten och sänka boendekostnaderna. Den blir förutsägbar, rättvis, enkel och modern 

enligt Johanssons anförande (Prot. 2007/08:44, 57-59). 

 

Grundläggande värderingar: 

Centerpartiet hänvisade till Göran Perssons uttalande om att fastighetsskatten kostade dem 

valet. Johansson syftade på dess impopularitet hos befolkningen vilket gjorde att 

fastighetsskatten förlorat sin legitimitet. Det nya lagförslaget innebar en positiv förändring för 

många människor enligt Johansson med de sänkta boendekostnaderna som följer. 

Lagförslaget innebar en positiv förändring för majoriteten enligt Centerpartiet och var därför 

ett förslag som legitimerar att reformera fastighetsskatten. Johansson beskriver dåvarande 

fastighetsskatt som ”godtycklig, orättvis och helt avsaknad av legitimitet” (Prot. 2007/08:44, 

57) Att majoriteten drar nytta av förslaget kategoriseras till liberal utilitarism (Larsson, 2007, 

32). Vidare hävdade man att förslaget blir rättvist med det tak som införs vilket också bringar 

förutsägbarhet. Synen på rättvisa skiljer sig här från oppositionspartierna som vidhåller den 

orättvisa som lagförslaget påstås innebära. Rättvisa benämndes inte som jämlikhet hos 

Centerpartiet utan istället genom lägre boendekostnader. Centerpartiet uttryckte en syn på 

negativ frihet och ej positiv frihet (Prot. 2007/08:44, 57, 58). Däremot argumenterade man för 

att det nya lagförslaget kommer innebära en regional balans. Den nya beskattningen innebar 

en kommunal fastighetsavgift som går direkt till kommunerna. Balansen skulle uppstå på 

grund av att beskattningen betalas in till den kommun där fastigheten är belägen. Centerpartiet 

motiverade också förslaget utifrån ett jämlikhetsperspektiv mellan regioner vilket kan tolkas 

utifrån socialismens jämlikhetsambitioner (Heywood, 2012, 104).  

 

Människosyn:  

Inget i Centerpartiets anförande förklarar huruvida deras människosyn var pessimistisk eller 

optimistisk. Däremot kan deras skillnad gentemot Socialdemokraternas syn på rättvisa ses 

som att de accepterar olikheterna som förslaget påstås innebära. Det nya förslaget beskrevs 

som förutsägbart, effektivt, rättvist och enkelt” (Prot. 2007/08:44, 58). Att acceptera olikheter 

och beskriva reformen som rättvis gör att de kategoriseras enligt analysschemat till liberal och 

konservativ människosyn (Larsson, 2007, 32, 46).  

 

Ekonomisk organisation:  

Johansson beskrev den problembild som resterande Alliansledamöter delar om fastighetsskatt 

knuten till taxeringsvärden. Under perioden 1997-2000 frystes taxeringen för småhus till 1997 
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års nivå. När frysningen upphörde tillsammans med höjda taxeringsvärden ökade hushålls 

boendekostnader. Beroende var man bodde i landet avgjorde hur höga dessa skillnader blev. 

Johansson beskriver detta händelseförlopp: ”marknaden slog alltså igenom fullt ut” (Prot. 

2007/08:44, 57). I anförandet resonerade ledamoten vidare att den Socialdemokratiska 

regeringen höjde kapitalvinstbeskattningen av privatbostäder med 5 procent. Johansson pekar 

på att dessa förändringar gör dåvarande beskattning ”godtycklig, orättvis och helt avsaknad av 

legitimitet” (Prot. 2007/08:44, 57). Att marknadskrafter slog igenom för privata hushåll kan 

tolkas utifrån socialismens ekonomiska organisation där marknadsjusteringar kan va 

behövligt i syfte att kontrollera marknadskrafterna (Larsson, 2007, 89-91). Samtidigt kan 

Johanssons kritik rikta sig till det system som förelåg, på grund av dess ursprungliga ingrepp i 

ekonomin som försatt hushållen i knipa. Att begränsa ingrepp i ekonomin enligt mitt 

analysschema placerar dem inom liberalism eller konservatism (Larsson, 2007, 38,52). 

Höjningar av skatten benämns som något negativt, vilket anspelar på att fastighetsskattenivån 

var för hög enligt Centerpartiet. Att skattenivån är för hög kan anspela på att inte motverka 

ekonomins tillväxt enligt liberal mening, men det är inget som direkt motiverades i anförandet 

(Prot. 2007/08:44, 57-59).  

 

5.3 Medianväljarteoremet 
 

Om man, istället för att tolka lagförslaget om en reformerad beskattning av bostäder (Prop. 

2007/2008:27) utifrån ideologier, och istället ser lagförslaget utifrån medianväljarteoremet 

stämmer motiveringen av lagförslaget hos Allianspartierna väl in. Enligt 

medianväljarteoremet är ekonomiska intressen viktigare än andra intressen för att locka 

väljare. Centerpartiet konstaterar att fastighetsskatten blev en viktig valfråga i riksdagsvalet 

2006 och att reformen innebär en skattereduktion för landets fastighetsägare (Prot. 

2007/08:44, 57). Moderaterna pekar på att de som bor i hyresrätter nu ser skatten sjunka 

kraftigt (Prot. 2007/08:44, 51). Kristdemokraterna fördömer Socialdemokraternas syn på 

ägande och menar istället att kapital ska beskattas så begränsat som möjligt (Prot. 2007/08:44, 

70). Folkpartiet menar att dåvarande beskattning bestred förmågeprincipen vilket gör 

skattenivån för hög (Prot. 2007/08:44, 64). Att Alliansen motiverar förslaget med en 

skattelättnad, och infriar därmed deras vallöfte till väljarna (Prot. 2007/08:44, 57), skulle 

kunna ses som en valstrategi för att vinna flest mandat och säkra valsegern. Vallöftet är 

självklart inte den enda anledningen till valsegern, samtidigt ska vallöftet inte underskattas för 

dess betydelse. Om det stämmer, att fastighetsskatten, enligt Alliansen, är Sveriges mest 
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impopulära skatt, ter det sig också rimligt att många väljare röstar på det parti som lovar att 

slopa den. Skatten slopades de facto inte, utan döptes om till en kommunal fastighetsavgift. 

Om väljarna synade att fastighetsavgiften fortfarande var en skatt kan vidare spekuleras kring, 

dock innebar den nya kommunala fastighetsavgift en förutsägbarhet som gjorde det enkelt för 

hushåll att budgetera sina boendekostnader.  

6. Slutsatser- och sammanfattning 

 
Syftet med uppsatsen var att undersöka hur beslutsfattare motiverade lagförslaget i 

riksdagsdebatten och förstå dessa motiveringar utifrån ideologier. Undersökningen gjordes 

utifrån dimensioners idealtyper; grundläggande värderingar, människosyn och ekonomisk 

organisation. Resultatet uppvisade att motiveringen från oppositionspartierna 

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet främst handlade om den ojämlikhet som 

lagförslaget innebar där de människor som fick skattelättnader främst var de välbärgade i 

samhället. Motiveringen mot förslaget grundade sig inom en socialistisk jämlikhetsprincip. 

Regeringspartierna Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet var dock 

svårare att placera i ett och samma fack. Det beror dels på att, inom mitt analysverktyg, så 

skiljde sig inte liberalismens och konservatismens människosyn samt ekonomiska 

organisation åt, på grund av att deras samstämmiga syn på olikheter och positiva inställning 

till marknaden. Det berodde dels också på deras vida spektrum med motiveringar till 

fastighetsskatten, vilket gjorde det svårt att placera in dem i enbart ett fack. Istället 

presenterades olika orsaker som gick att härleda till liberalism, konservatism och socialism. 

En tydlig linje kunde dock dras mellan regering och opposition. Synen på beskattning av 

fastigheter sågs som en tillgång av oppositionen som skulle beskattas därefter med 

fördelningspolitiska motiv från rik till fattig. Regeringen tillkännagav förvisso den 

fördelningspolitiska funktion beskattningen omfattade, men ansåg att dåvarande beskattning 

av fastigheter spelat ut sin roll i kombination med stigande taxeringsvärden. Reformen är 

rättvis enligt regeringen på grund av att den blir förutsägbar, rättvis, och inte driver iväg 

människor från sina egna hem. Definitionen av rättvisa mellan regering och opposition var 

således dikotom. Bland riksdagsledamöternas anföranden gick inte någon motivering att 

kategorisera till ekologism. Man kan ifrågasätta att överhuvudtaget inkludera ideologin 

ekologism i uppsatsen, men genom att inte exkludera den går det på så vis motivera med mitt 

teoretiska ramverk varför lagförslaget inte motiverades utifrån ekologistisk ideologi.  
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Resultatet kan diskuteras eftersom det finns för och nackdelar med att använda sig utav 

dimensioners idealtyper. Ideologierna i säg är breda tankekonstruktioner som kan vara 

dynamiska, vilket gör att förenklingen kan utesluta något centralt hos ideologin. I min uppsats 

särskildes drag hos ideologier vilket gör det möjligt att kategorisera dem. Trots det kan det 

vara komplicerat att hitta rätt dimension som behandlar det som undersöks. I mitt fall blev 

vissa dimensioner svåra att avgöra, exempelvis huruvida partierna hade en optimistisk eller 

pessimistisk människosyn, då empirin inte åtskilde dessa parametrar i alla avseenden. Att 

undersöka ideologier i ett politiskt sammanhang kan vara intressant på andra arenor än 

riksdagsdebatten då tiden blir knapp att uttrycka ett representativ anförande som fångar hela 

partiets åsikter angående förslaget.   

 

Slutsatsen i min uppsats är att fastighetsskatten är en komplicerad nöt att knäcka på grund av 

dess synlighet och impopularitet hos befolkningen samtidigt som politiker från ideologiskt 

höger och vänster stödjer ett återinförande av fastighetsskatten. Dock rådde det 

samstämmighet, över hur regeringen motiverade lagförslagets fördelar, och oppositionens 

motiverade dess nackdelar. Den kommunala fastighetsavgiften råder än idag, men det är nog 

inte sista gången vi ser en förändring. I samband med att beskattning på ägande och rikedom 

försvunnit eller reducerats under det senaste två decennierna vilket bl.a. lett till ökade 

toppinkomster samtidigt som arbetsinkomsterna inte ökat i samma hastighet (Atkinson, 

Piketty, 2010, 329), kan vi eventuellt i framtiden se en motreaktion. Hur ledamöterna i 

riksdagen motiverade reformen styrker Cabral & Hoxbys (2012) tes om fastighetsskattens 

impopularitet på grund av dess synlighet. Resultatet visar även att värderingarna, trots en 

teknisk fråga, var ideologiskt förankrade vilket tyder på att ideologier inte spelat ut sin roll 

som kompass för hur beslut fattas av folkvalda politiker. Att ideologier fortfarande präglar 

samtidens idéer och beslutsfattande bekräftar John T. Jost (2006, 667) tes att: ”ideology is 

a ”natural” part of our psychological functioning and will always be present in one form or 

another”. 
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