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1. Inledning 

 

Många svenska städer präglas av det svenska 1900-talets bostadspolitiska historia. Från 

egnahemsområdenas funkisvillor till förorternas miljonprogramsbostäder kan man se 

resultaten av välfärdsstatens bostadspolitik. Frågan om bostäder för alla har varit central i det 

socialdemokratiska folkhemmet. Även i Västerås kan man i bostadsområden hitta spåren av 

den svenska bostadshistorien. Från de gamla arbetarbostäderna som uppfördes av ASEA som 

ligger i närheten av centrum till miljonprogramsområden som Bjurhovda, Råby och Bäckby. 

Därför kan det vara intressant att studera närmare hur bostadspolitiken och den offentliga 

diskussion om bostäder sett ut i Västerås. Det kan också vara intressant att studera den 

bostadspolitiska historiska utvecklingen innan dess mest välkända skede, välfärdsstaten och 

miljonprogrammet under andra halvan av 1900-talet. Därför tänker jag i den här uppsatsen 

titta närmare på hur bostadspolitik kunde se ut i en svensk kommun, i det här fallet Västerås, 

under förra seklets första halva, åren 1900 till 1950. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

 

Mitt syfte med den här uppsatsen är att studera bostadspolitiken i Västerås kommun åren 1900 

till 1950. Närmare sagt ska jag genomföra en undersökningen av vilken bostadspolitik som 

diskuterades och vilka bostadspolitiska beslut som togs av Västerås stadsfullmäktige under 

den tidsperioden. Bostadspolitik kan föras på många olika sätt och i många olika nivåer i ett 

samhälle men jag är i den här uppsatsen intresserad av vilken bostadspolitik som fördes i det 

beslutande organet i Västerås kommun. För att kunna besvara mitt syfte har jag ställt upp 

några frågeställningar: 

 

• Hur utformades bostadspolitiken under de undersökta åren? 

• Vilka riktade sig bostadspolitiken till? 

• Förändrades bostadspolitiken då politiska maktskiften skedde i Västerås?  

• Vilken historisk utveckling har bostadspolitiken haft i Västerås kommun? 
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1.2 Uppsatsens disposition 

 

Uppstatsen har redan inletts med en presentation av dess syfte och de frågeställningar som 

kommer att användas för att besvara det syftet. I inledningskapitlet kommer också ett kapitel 

om källmaterialet och en diskussion om vilken metod som används. Därefter följer ett 

forskningsläge, en diskussion om vilka avgränsningar som gjorts och definitioner av centrala 

begrepp samt en kort översikt över Västerås kommuns organisation. Undersökningskapitlet 

som följer därefter är kronologiskt upplagt, d.v.s att resultatet av den empiriska 

undersökningen kommer att presenteras från 1900 fram till 1950. I kapitlet Sammanfattande 

diskussion kommer jag att försöka sammanfatta resultatet från undersökningen och analysera 

materialet utifrån mina frågeställningar och besvara mitt syfte. 

 

1.3 Material och metod 

 

Mitt källmaterial är protokoll och handlingar från Västerås stadsfullmäktige. De finns samlade 

i volymer på Stadsarkivet i Västerås. Varje volym innehåller dels protokollen från 

stadsfullmäktiges sammankomster och de handlingar som stadsfullmäktige tagit ställning till 

under ett år. Volymerna är ett tryckt material, dvs de är inte de ursprungliga protokollen som 

skrivits i samband med stadsfullmäktigemötena. Ur ett källkritiskt perspektiv är det egentligen 

mer trovärdigt om jag går till originalkällorna än till ett tryckt material. Men i det här fallet 

tycker jag att man i det stora hela kan lita på att volymerna på Västerås stadsarkiv stämmer 

överens med originalen. Därför tänker jag använda mig av dem därför att det på ett mycket 

stort vis underlättar min undersökning. 

 Jag kommer att använda mig av en kvalitativ metod. Anledningen till det är att jag tror att 

det är den bäst lämpade metoden för den typ av undersökningen jag vill genomföra. Mitt syfte 

är att undersöka bostadspolitiken i Västerås, vilken utformningen den hade och vilka den 

riktade sig till. Mitt material är protokoll och andra handlingar från stadsfullmäktige. 

Eftersom jag är intresserad av vad som sägs i protokollen, det direkt och utförligt beskrivna 

men också det indirekta, det som står ”mellan raderna”, måste jag på ett hermeneutiskt och 

kvalitativt vis tolka texten. En kvantitativ metod skulle t.ex inte tjäna mig bra eftersom jag är 

intresserad av vilka beslut som togs och vad det innebär för den bostadspolitiska 

utformningen än av den egentliga mängden motioner som lämnades in och beslut som togs. 
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1.4 Forskningsläge 

 

I Kommunerna och den svenska modellen skriver Kjell Östberg om kommunerna och det 

kommunala självstyrets roll i den svenska modellens uppgång och fall. Han studerar tiden 

från kommunernas demokratisering på 1910-talet då socialdemokraterna började ta platser i 

Sveriges kommunfullmäktige till välfärdssamhällets genombrott efter andra världskriget och 

frågar sig hur den lokala kommunala politiken påverkade utvecklingen av den svenska 

modellen.1 Bostadspolitiken hade en framträdande roll i socialdemokraternas politiska 

program. Under 1800-talet hade bostadsfrågan inte tillhört kommunernas handlingsområde 

utan legat helt i händerna på den privata marknaden. Men då bostadssituationen försämrades 

kraftigt under första världskriget blev en aktiv bostadspolitik nödvändig. 1917 påbörjade 

staten subventioner för att gynna bostadsbyggandet. Under 1920-talet så avpolitiserades dock 

bostadsfrågan med socialdemokraternas medgivande och under 1930-talet så var det 

framförallt HSB som drev frågan. Östberg skriver att det var svårt för kommunerna att ha en 

aktiv bostadspolitik före välfärdsstatens miljonprogram. De var hämmade av otillräckliga 

ekonomiska resurser och inskränkande regelverk. För att bostadspolitik skulle vara möjlig så 

var statens inblandning avgörande.2 

 Thord Strömberg skriver i ”Bostadspolitik – en historisk parentes” att aktiv och effektiv 

kommunal bostadspolitik inte var någon självklarhet med tanke på socialdemokraternas 

kluvna inställning gentemot kommunalt självstyre. Under 1900-talet har socialdemokraternas 

syn på bostadspolitiken skiftat och gått genom tre skeden. Under det tidiga 1900-talet, innan 

socialdemokraterna fick regeringsmakten, så ansåg man att kommunerna skulle vara en stor 

del i strävan mot ett socialistiskt samhälle. Det skulle införas en kommunalsocialism där 

kommunerna helt kontrollerade t.ex. livsmedelsförsörjning och bostadsmarknaden. Mot slutet 

av 1910-talet ströks kommunalsocialism ur programmet och socialdemokraterna förordade i 

stället en självhjälpslinje i bostadsfrågan enligt Strömberg. Under 1930-talet samarbetade 

regeringen med HSB och kommunerna ansågs inte ha någonting att göra med bostadspolitik. 

Efter andra världskriget så förändrades situationen igen då socialdemokraterna påbörjade sitt 

långa regeringsinnehav och sitt välfärdsstatsprojekt. Kommunerna skulle bli ansvariga för det 

allmännyttiga, där bostäderna ingick. När Bostadsbyggnadsutredningen lämnade in sina 

                                                
1 Östberg (1996), s. 7-9 
2 Östberg (1996), s. 189-198 
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resultat 1965 och ansåg att en miljon bostäder behövdes för att bygga bort bostadsbristen blev 

det kommunerna som skulle få huvudansvaret för hur det skulle planeras.3 

 I ”Stadsplanering och disciplinering: Stockholm 1850-1930” skriver Hossein Sheiban om 

den offentliga stadsplaneringen i Stockholm. Han skriver att de styrande såg 

bostadssituationen för arbetarklassen som sammankopplad med deras levnadssätt i övrigt. Det 

innebar att de föreställde sig att de sociala och hygieniska hot som de såg i arbetarklassens 

levnadssätt var ett hot mot hela samhället. Därför så började Stockholm under senare delen av 

1800-talet att via offentlig maktutövning försöka påverkade stadsplanering och 

bostadsbyggande, något som tidigare tillhört den privata sfären.4 Sheiban vidareutvecklar sina 

resonemang i ”Från rörelsens till inneboendesystemets stad: Stadsplanering i Stockholm 

1850-1900” i antologin Kampen för erkännande – Studier i makt och motstånd.  Frågan om 

bostäder för arbetarklassen blev viktig för Stockholms stadsfullmäktige under den senare 

hälften av 1800-talet. Tidigare hade politikerna förklarat bostadsbristen i rent ekonomiska 

termer, som ett obalanserat förhållande mellan tillgång och efterfrågan som genom 

marknadens försorg till slut skulle lösa sig. Men trångboddheten i inneboendesystemet, som 

sågs som både ett socialt och moraliskt problem, tvingade fram en aktiv kommunal 

bostadspolitik. Stockholms kommun, som tidigare lämnat bostadsbyggandet åt privata 

aktörer, inledde på det viset, genom att själva agera som bostadsbyggare eller genom en 

starkare kontroll över bostadsmarknaden, den kommunala bostadspolitiken i Sverige.5 

Sheibans avhandling Den ekonomiska staden – Stadsplanering i Stockholm under senare 

hälften av 1800-talet handlar om frågor om stadsplanens utformning och 

stadsplaneringsåtgärder. Framför allt är hans syfte hur dessa frågor och åtgärder förändrats 

över tid.6 Han skriver också om bostadsfrågan, och då framför allt om arbetarbostäder. Under 

1800-talet hade man, i de fall där man erkänt att bostadsbristen inneburit ett problem, försökt 

lösa frågan genom att stimulera byggherrarna till att bygga bostäder. Under 1890-talet började 

man fokusera in sig på arbetarbostadsbristen vilket också ledde till att Stockholms kommun 

också förändrade sin inställning till bostadspolitik. Frågan om arbetarbostäder ansågs så 

viktigt, och den privata marknadens lösningar så bristfälliga, att kommunen sågs sig nödgad 

att börja bedriva en mer aktiv bostadspolitik. Sheiban menar också att eftersom frågan om 

arbetarbostäder sågs som en social fråga var det en angelägenhet för kommunen. De privata 

byggherrarna kunde inte klandras för arbetarnas bristande betalningsförmåga och skulden på 

                                                
3 Strömberg (2001), s. 21-45 
4 Sheiban (1995), s. 214-236 
5 Sheiban (2003), s. 124-142 
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bostadsbristen eller bostädernas undermåliga standard var därför inte heller byggherrarnas 

enligt det som Sheiban kallar ett stadsplaneringens logos, den diskurs och det beteende som 

känneteckande Stockholms bostadspolitik under 1800-talet.7 

 I Hus och hyra – Fastighetsägande och stadstillväxt i Berlin och Stockholm 1860-1920 

undersöker Håkan Forsell de förändrade förutsättningarna för fastighetsägande i Berlin och 

Stockholm från mitten av 1800-talet till första världskriget. Hans teoretiska utgångspunkt är 

att för att förstå hur ekonomin fungerade så måste man sätta in den i dess historiska kontext.8 

Han skriver bl.a att fastighetsägarna hade vissa skyldigheter mot städerna de verkade i. De 

delade bl.a på kostnader för belysning och gatubeläggning och var skyldiga att inkvartera 

militär personal.9 Under 1800-talet var bristen på bostäder för de mindre bemedlade mycket 

stor. Den stora efterfrågan på bostäder hade drivit upp hyrorna mycket högt. Det ledde till att 

de mindre bemedlade i stor utsträckning bodde i bostäder de inte hade råd med och därför ofta 

hyrde ut till inneboende vilket försämrade bostadsvillkoren. Fastighetsägarna fick ta emot 

mycket kritik för dessa ”hyreskasernen” där många människor bodde i trånga och dyra 

bostäder. ”Hyreskasern” kom att bli ett begrepp för sanitära, moraliska och ekonomiska 

missförhållanden.10 

 Mycket av forskningen kring kommunal bostadspolitik har fokuserat på 

socialdemokraterna och deras bostadspolitiska program. Det är inte uppseendeväckande med 

tanke på, som Östberg skriver, den framträdande roll bostadsfrågan haft för arbetarrörelsen. 

Torbjörn Nilsson har skrivit om Moderata samlingspartet, som tidigare hette Högerpartiet, i 

Mellan arv och utopi – Moderata vägval under hundra år, 1904-2004. Moderaterna har hela 

tiden framförallt förespråkat marknadslösningar på bostadsfrågan och föredrar en mindre 

aktiv bostadspolitisk roll. Under det tidiga 1900-talet så trodde man på hjälp till självhjälp i 

alla socialpolitiska frågor.11 Under 1960-talet radikaliserades socialdemokratin och använde 

sig av mycket kollektiva lösningar, t.ex. miljonprogrammet. Även om moderaterna 

fortfarande förespråkade privata lösningar, så gjorde de inga stora ändringar inom det 

bostadspolitiska området när de kom till regeringsmakten 1976 då miljonprogrammet hade 

avslutats.12 

                                                                                                                                                   
6 Sheiban (2002), s. 11 
7 Sheiban (2002), s. 89-101 
8 Forsell (2003), s. 18 
9 Forsell (2003), s. 60-61 
10 Forsell (2003), s. 220-221 
11 Nilsson (2003), s. 153 
12 Nilsson (2003), s. 254 
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 I Varför så olika? Nordisk bostadspolitik i jämförande historiskt ljus så gör forskarna Bo 

Bengtsson, Erling Annaniassen, Lotte Jensen, Hannu Ruonavaara och Jón Rúnar Sveinsson en 

komparativ analys av den bostadspolitiska historien i de nordiska staterna. De utgår från fyra 

utgångspukter i de olika kapitlen om de olika nordiska staterna. Den första utgångspunkten är 

att de nordiska staterna generellt sett liknar varandra. Den andra utgångspunkten är att trots 

denna likhet så skiljer sig bostadspolitiken åt mycket i de olika länderna. Den tredje och fjärde 

utgångspunkten är teoretisk och metodologisk.13 I kapitlet om Sverige skriver Bo Bengtsson 

om framväxten av ett svenskt system för bostadsförsörjning. Det svenska systemet bestod av 

tre delar: en generellt inriktad bostadspolitik, d.v.s en som inte tog hänsyn till individuella 

behov, en integrerad hyresmarknad med länkar mellan det privata och det allmännyttiga och 

ett korporatistiskt system för hyresförhandlingar. Det är enligt Bengtsson just den här 

kombinationen av det privata och det offentliga som är speciellt för Sveriges bostadspolitiska 

historia. Först runt 1900 börjar det drivas bostadspolitik i Sverige, men då främst som 

tidsbegränsande insatser mot akuta problem. Det är först på 1940-talet som statliga program 

om bostadsförsörjning skapas. Efter andra världskrigets slut etableras det svenska systemet då 

det generella systemet för finansiering och kommunernas viktiga roll i bostadsfrågan blir 

permanenta. Bengtsson skriver att miljonprogrammet inte nödvändigtvis enbart är kopplat till 

statliga initiativ, och framförallt socialdemokraternas dåliga valresultat under 60-talet som 

ansågs vara ett resultat av bostadbristen. I stället föreslår han att miljonprogrammet var en 

följd av att de institutioner som bildats efter krigslutet, t.ex. de allmännyttiga bostadsföretagen 

och kommunernas allt starkare ställning, var ett viktigare bidrag eftersom de nu var redo för 

ett storsatsning inom bostadsfrågan.14 

 I början av förra sekelskiftet så var inte bostadspolitik en fråga som kommunera agerade 

aktivt inom. Östberg och Sheiban beskriver hur det var den privata marknaden som ansågs 

bära huvudansvaret för bostadsfrågan. I Västerås så var det ASEA och Metallverken som 

byggde bostäder åt sina arbetare under bostadsbristen på 1910-talet.15 Först under 1940-talet 

så börjar staten och kommunerna driva en mer aktiv bostadspolitik. Forskarna ovan är överens 

om att det var då som grunden till efterkrigstidens mycket ambitiösa bostadspolitik lades. 

Östberg skiljer sig däremot något från sina kollegor då han anser att kommunerna inte kunde 

driva en aktiv bostadspolitik innan 1960-talet, utan var beroende av statligt stöd. I Västerås så 

                                                
13 Bengtsson (2006:1), s. 11-14 
14 Bengtsson (2006:2), s. 101-122 
15 Jansson (1997), s. 127 
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lånade kommunen på 1940-talet ut pengar för bostadsbyggen.16 Strömberg och Bengtsson 

skriver om kommuneras viktiga roll för miljonprogrammets genomförande på 1960- och 

1970-talen. I Västerås skedde den kommunala bostadspolitiken främst genom det kommunala 

bolaget Mimer som bildades 1919 men som började bygga i mycket stor skala först på 1950-

talet.17 Det som skrivits om bostadspolitisk historia har främst fokuserat på de statliga 

insatserna, och även de som skrivit om kommunernas instatster har gjort det ur ett generellt 

perspektiv. Därför kan det vara intressant att titta närmare på en svensk kommun, i det här 

fallet Västerås, och studera hur det lokalt har hanterat den bostadspolitiska frågan. 

 

1.5 Avgränsning 

 

Den här uppsatsen kommer att avgränsas till att enbart behandla perioden mellan 1900 och 

1950. Det har två orsaker: dels hur arkivbeståndet ser ut och dels hur forskningsläget ser på 

olika skeden i den bostadspolitiska historien. Västerås stadsarkivs tryckta utgåvor av 

stadsfullmäktiges protokoll och handlingar sträcker sig tillbaka till 1900. Enligt flera forskare, 

bl.a Sheiban och Forsell, existerade ingen egentlig bostadspolitik innan förra sekelskiftet. 

Därför är det naturligt att en första avgränsning sätts vid 1900. Enligt andra forskare, bl.a 

Östberg och Bengtsson, så är det först i slutet av 1940-talet som ett på allvar ambitiöst 

välfärdsprogram som omfattar bostadspolitik startar. Eftersom mitt huvudsakliga syfte är att 

studera bostadspolitiken innan ”folkhemmet” så är det naturligt att sätta en gräns även där, vid 

1950.  

 En annan avgränsning är den geografiska. Jag kommer enbart att studera den 

bostadspolitik som har förts inom Västerås kommun. Det ter sig ganska självklart men man 

måste komma ihåg att stads- och kommungränser har förändrats, ibland ganska drastiskt, 

sedan 1900-talets början. Vissa delar av Västerås kommun, som t.ex Tillberga, var under det 

tidiga 1900-talet egna kommuner. Jag kommer därför inte att studera bostadspolitik i de 

historiska kommunerna även om de idag är naturliga delar av Västerås. 

 Det finns också vad man kan kalla en institutionell avgränsning. Bostadspolitik kan föras 

inom flera olika politiska institutioner som t.ex partier eller utskott och nämnder. Men jag 

kommer att avgränsa mig till att studera den bostadspolitik som förts av Västerås 

stadsfullmäktige, vilket inkluderar Drätselkammarens yttranden och utredningar och olika 

kommittéer och arbetsutskott utsedda av stadsfullmäktige. 

                                                
16 Hedberg (1980), s. 80 
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1.6 Definitioner 

 

Inom forskningsvärlden råder det ofta dispyter om hur begrepp och fenomen ska tolkas och 

definieras. Därför är det på sin plats att definiera ett begrepp som är centralt för denna 

uppsats. Den här uppsatsen kommer att handla om bostadspolitiken i Västerås under första 

hälften av 1900-talet. Men vad menas egentligen med bostadspolitik? En bostad kan 

definieras som ett utrymme där en eller flera personer har sin dygnsvila. Det här till skillnad 

från andra fastigheter som industrilokaler och kontor som är utrymmen med andra syften. 

Politik är ett betydligt svårare begrepp att definiera. Lennart Lundquist tar i Det vetenskapliga 

studiet av politik upp tre vanliga definitioner. Den första är att politik är det som ”omfattar 

beteenden, idéer och institutioner som är relaterade till det offentliga”.
18 Den andra är den att 

politik ”omfattar beteenden, idéer och institutioner som är relaterade till den auktoritativa 

fördelningen av värden”
19 och den tredje definitionen är den att politik ”omfattar beteenden, 

idéer och institutioner som är relaterade till utövning av makt”.20 Den definition jag tänker 

använda är en kombination av Lundquist två första. Dels att bostadspolitik är relaterat till det 

offentliga, i mitt fall Västerås kommun och stadsfullmäktige, och dels att det handlar om 

fördelning av värden, t.ex. hyresbidrag eller bostadsförmedling. Jag kommer i begreppet 

bostadspolitik också att bara ta med den politik som direkt syftar till bostäder och 

bostadsförsörjning. Man kan hävda att även politik som rör arbetslöshetsunderstöd eller andra 

former av bidrag också indirekt kan användas till bostäder, men det är inte den politiken som 

är studieobjektet i den här uppsatsen.  

 

1.7 Västerås kommuns organisation 

 

Västerås stad är en kommun och i den här uppsatsen kommer båda begreppen stad och 

kommun att användas och de är då att ses som utbytbara med varandra. För att undvika att 

missförstånd om kommunens organisation och styrelse ska uppstå kommer jag nu att 

presentera stadsfullmäktige, drätselkammaren och beredskapsutskottet i en kort översikt. 

Information om Västerås stads kommunala historia för den undersökta perioden kan hittas i 

                                                                                                                                                   
17 Hedberg (1980), s. 82-83 
18 Lundquist (1993), s. 27 
19 Lundquist (1993), s. 27 
20 Lundquist (1993), s. 28 
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Teofil Öbergs Västerås stads kommunala historia 1863-1937 i två band och Thjelvar 

Hedbergs Västerås kommunala historia 1938-1977. 

 Stadsfullmäktige i Västerås bildades 1862 genom det årets kommunallagstiftning och är 

det beslutande organet i kommunen. Då fanns det 24 stadsfullmäktigeledamöter som 

representerade olika delar av stadens yrkesliv förutom arbetare. 1901, då Västerås folkmängd 

överskridit 10 000, ökades antalet ledamöter till 36. Allmän och lika rösträtt infördes i 

kommunerna i Sverige genom 1918 års kommunala rösträttsreform. Det här påverkade 

givetvis också Västerås stadsfullmäktige. Tidigare hade de borgerliga haft majoriteten men nu 

togs den över av socialdemokraterna. Från och med representationsreformen 1919 och fram 

till 1947 hade stadsfullmäktige 48 ledamöter.21 1947, genom att Badelunda blev en del av 

kommunen, ökades antalet ledamöter till 60. Stadsfullmäktige ändrade namn till 

kommunfullmäktige 1971.22 

 Under hela perioden 1900 till 1950 är det drätselkammaren som är ansvariga för 

verkställandet av stadsfullmäktiges beslut. Drätselkammaren är en föregångare till dagens 

kommunstyrelse. Drätselkammaren i Västerås bildades 1823 och ändrade namn till 

kommunstyrelsen 1971 i samband med den nya kommunallagen.23 

 Beredskapsutskottet, eller beredningsutskottet, som också förekommer i undersökningen 

tillkom 1888. Deras uppgift var att utreda frågor, däribland bostadspolitiska sådana, som 

stadsfullmäktige inte ansåg skulle utredas av drätselkammaren eller någon annan 

förvaltningsstyrelse. Antalet medlemmar i beredskapsutskottet varierar under den undersökta 

perioden mellan fem och nio stycken.24 

                                                
21 Öberg (1948), s. 21-34 
22 Hedberg (1980), s. 35 
23 Hedberg (1980), s. 42-50 
24 Öberg (1948), s. 35-36 
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2. Undersökning 

 

Undersökningen kommer som jag redan skrivit att disponeras kronologiskt från 1900 fram till 

1950. Det är för att man på det viset mer överskådligt kan se hur den bostadspolitiska 

utformningen har förändrats historiskt och hur beslut leder fram till andra beslut. Jag har 

också delat in undersökningen i fem ganska brett upplagda kapitel som i grova drag följer den 

bostadspolitiska historiska utvecklingen. Det är för att lättare kunde åskådliggöra hur 

utvecklingen sett ut. 

 

2.1. Privata lösningar (1900-1917) 

 

Bortsett från några tidiga föregångare till bostadspolitik som tex uthyrning av rum åt eleverna 

på Elementarläroverket för flickor i den kommunalt ägda Gaggeska gården25 eller bostäder för 

poliskommissarier och rektorer26 så börjar den kommunala bostadspolitiken i Västerås först 

1910. Enligt både Hossein Sheiban och Håkan Forsell existerade det ingen egentlig 

bostadspolitik i svenska kommuner runt det förra sekelskiftet. Avsaknaden av motioner och 

andra förslag i Västerås stadsfullmäktige om bostadspolitik visar att det gällde också här. 

 Den 29:e september 1910 lämnar fabrikör A Danielsson in en motion till Västerås 

stadsfullmäktige om att den kommitté som skulle se över utbyggnaden av polis- och 

brandstationen också skulle se över frågan om kommunen skulle kunna bygga och 

tillhandahålla billiga och enkla arbetarbostäder.27 Det är den första motionen i bostadsfrågan 

som lämnas in till stadsfullmäktige och kan sägas vara startskottet för bostadspolitiken i 

Västerås kommun. Motionen lämnas vidare till drätselkammaren för deras yttrande, vilket 

kommer tillbaka positivt, och den 24:e november samma år tillsätts en kommitté, nu också 

med uppdrag att utreda bostadsbristfrågan.28 Det är viktigt att här uppmärksamma att 

Danielssons motion specifikt handlar om arbetarbostäder. Utifrån motionen kan man anta att 

det började bli ont om bostäder i Västerås under industriernas stora expansion. Om 

kvaliciferad arbetskraft inte hittade bostäder i staden fanns det en risk att de sökte sig till 

andra industristäder, vilket skulle kunna drabba ASEA och de andra industrierna i Västerås. 

Man kan därför säga att dessa första bostadspolitiska åtgärder är bostadspolitik som 

                                                
25 1901-1905 Acc. 1420:1963, s. 
26 1906-1907 Acc. 1421:1963, s. 44-45 
27 1910 Acc. 1424:1963, Protokoll (P) s. 87 
28 1910 Acc. 1424:1963, P s. 94 



12 
 

arbetsmarknadspolitik, inte socialpolitik. Två år senare får stadsfullmäktige ett förslag från 

den bostadsbristkommitté som hade bildats efter Danielssons motion om att sälja två kvarter, 

Ivar och Kåre, för att där bygga arbetarbostäder.29 Förslaget remitteras den 28:e mars 1912 till 

drätselkammaren för utredning.30 Drätselkammaren återkommer senare på våren och anser att 

även om Kåre i nuläget inte var lämpligt för bostäder så var däremot kvarteret Ivar det.31 

Kvarteren som det ska byggas arbetarbostäder på ska dock bara säljas av staden till privata 

aktörer på bostadsmarknaden. Det är inte tal om att staden själv ska tillhandahålla bostäder. 

Det är inte heller tal om att gynna bostadsmarknadens producenter på ett dramatiskt vis utan 

endast att sälja två av staden ägda tomter till ett förhållandevis lågt pris så att den privata 

marknaden sedan kan lösa problemet med brister på bostäder. 

 Den 27:e mars 1913 beslutar fullmäktige att understödja den nya egnhemsrörelsen samt 

att se över hur man kan reglera lämpliga egnahemsområden.32 Den 25:e september samma år 

tillsätts en ny kommitté på tre personer som ska ta fram förslag på hur stadgar och 

bestämmelser för och en organisation av en kommunal bostadsförening ska se ut. Föreningen 

skulle om tillräckligt många medlemmar anslöt sig få stadens stöd för bostadsproduktion. 

Kommittén skulle också utreda byggandet av ett arbetarbostadskomplex på kvarteret Ivar eller 

annan lämplig tomt samt se över möjligheterna till egnahemsområden och egnahemslån.33 

Egnahemsrörelsen hade uppstått på landsbygden för att försöka höja bostadsstandarden för 

lantbrukare för att på det viset hindra en omfattande emigration. På landsbygden drev 

Nationalföreningen mot emigration frågan. 1903 bildades en motsvarighet i städerna med 

namnet Centralförbundet för socialt arbete som arbetade för att staten och kommunerna skulle 

ta mer ansvar i bostadsfrågan. Enligt Bo Bengtsson så var kommunerna intresserade av 

egnahemslån men att effekterna inte blev så stora eftersom bostadsbristen och trångboddheten 

kvarstod länge.34 Egnahemsrörelsen var ett sätt för Västerås att stimulera bostadsproduktion i 

kommunen utan egna direkta åtgärder, dvs liknande försöken att sälja tomter till privata 

byggherrar men riktade till enskilda personer. 

 Det verkar som om försäljningen av Ivar aldrig kom till stånd av någon anledning 

eftersom stadsfullmäktige fortfarande, ett år efter att drätselkammaren ansett att förslaget att 

sälja Ivar var bra, diskuterar vad man ska göra med tomten. Men man diskuterar också andra 

möjligheter för att lösa bristen på bostäder. Från att innan 1910 knappt ha någon 

                                                
29 1912 Acc. 1426:1963, P s. 6 
30 1912 Acc. 1426:1963, P s. 33 
31 1912 Acc. 1426:1963, P s. 78 
32 1913 Acc. 1427:1963, P s. 30 
33 1913 Acc. 1427:1963, P s. 130 
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bostadspolitik alls så arbetar man nu med flera olika inriktningar samtidigt. Den 26:e februari 

1914 kommer ett förslag från den nya bostadsbristkommitén som hade bildats 1913 om 

upplåtande av tomträtter för att bygga arbetarbostäder. Förslaget remitteras till 

drätselkammaren och beredskapsutskottet.35 Det här året går man ett steg längre än vad man 

gjorde med försöket med försäljningen av tomter 1913. Nu kommer i stället kommittén med 

ett förslag om att upplåta tomter för att kanske försöka stimulera byggnadsaktörer till att 

bygga arbetarbostäder. Men det är fortfarande den privata bostadsmarknaden som i första 

hand ska försörja stadens arbetare med bostäder. 

 1915 skickar Västerås stadsfullmäktige en framställning till Kungl. Maj:t med en 

förfrågan om att få låna ur pensionsfonden för att lösa bostadsbristfrågan.36 Man diskuterar 

också möjligheterna med att bereda tillfälliga bostäder åt de arbetare som står utan.37 Kjell 

Östberg menar att kommunerna innan välfärdsstaten bildades var beroende av staten när det 

gällde bostadspolitik. Vad som i alla fall står klart är att Västerås stads budget inte räckte till 

utan att man måste söka resurser till att lindra bostadsbristen på annat håll. Det verkar också 

som att de tidigare årens försök att stimulera bostadsmarknaden inte lyckats eftersom man 

måste ge arbetare tillfälliga bostäder. 

 I mars 1916 så beslutar stadsfullmäktige att bilda ett aktiebolag för uppförandet och 

uthyrandet av bostäder för arbetare.38 Antagligen så kunde inte den privata marknaden lösa 

bostadsbristen på egen hand vilket ledde till att stadsfullmäktige tyckte att det var nödvändigt 

att de tog saken i egna händer. Ett annat tecken på att bostadsbristen inte hade åtgärdats 

tillräckligt tillfredsställande är att ASEA och Metallverken vid den här tiden började bygga 

egna bostäder åt sina arbetare.39 Senare på våren samma år så konstateras att bostadsbristen 

fortfarande inte är tillfredsställande åtgärdad och stadsfullmäktige bemyndigar 

drätselkammaren att via det nya aktiebolaget bygga större bostadshus på tomterna upplåtna 

till arbetarbostäder.40 Den 12:e december inrättar man också en kommunal hyresförmedling 

för att underlätta för arbetare att hitta bostäder även hos privata fastighetsägare. Vid samma 

fullmäktigemöte beslutar man också att inrätta en bostadsinspektion för att se över att 

bostäderna är ”sunda”.41 Hossein Sheiban har skrivit om den moraliska aspekten av 

bostadspolitik. Ur bostadsbristen och den trångboddhet som bristen förde med sig uppstod en 

                                                                                                                                                   
Bengtsson (2006:2), s. 107 
35 1914 Acc. 1428:1963, P s. 16 
36 1915 Acc. 1429:1963, P s. 95 
37 1915 Acc. 1429:1963, P s. 81 
38 1916 Acc. 1430:1963, P s. 64 
39 Jansson (1997), s. 127 
40 1916 Acc. 1430:1963, P s. 38 
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rad sanitära och sociala missförhållanden. Intressant enligt Sheiban är att man ofta fokuserade 

på missförhållandena i sig som ett socialt och som en följd därav moraliskt problem. Man 

ansåg från politiskt håll att missförhållandena i bostadssituation skulle kopplas till sociala 

omständigheter generellt och att det då var en fara för arbetarnas moraliska situation.42 

Stadsfullmäktige diskuterar inte, eller det är i alla fall inte nerskrivet, orsakerna till att de vill 

genomföra en bostadsinspektion men det är inte omöjligt att det har sitt ursprung i de attityder 

som Sheiban skriver om. 

 Under 1917 får man tillåtelse från Kungl. Maj:t att låna pengar ur pensionsfonden för att 

åtgärda bostadsbristen. Fullmäktige beslutar att lånet ska gå som understöd till 

bostadsbyggande.43 Den 31:a maj beslutar de också att öka anslagen till egnahemsrörelsens 

byggande.44 Den 29:e november kommer också ett förslag om att kommunen ska 

tillhandahålla lån för bostadsändamål.45 

 Under det tidiga 1900-talet förlitar stadsfullmäktige sig på att den privata marknaden ska 

lösa bristen på bostäder bara man stödjer den. Sheiban skriver att bostadsfrågan inte sågs som 

en politisk fråga.46 Däremot så börjar bostadsbristen som råder under början av 1900-talet och 

förändrade politiska strömningar i samhället förändra synen på bostadspolitik. I Västerås leder 

det till de första åtgärderna inom bostadsfrågan. Man försöker sälja tomter till privata 

byggherrar så att de där ska bygga bostäder, oftast specifikt riktade till arbetare. När 

försäljningen inte är så framgångsrik som man hoppats på försöker man i stället överlåta 

tomter till byggherrarna. Man försöker också stödja enskilda människor i deras 

bostadsbyggande genom lån till den s.k. egnahemsrörelsen. Men de bostadspolitiska 

lösningen man prövar på verkar inte vara särskilt effektiva. Bostadsbristen kvarstår och de 

industrier vars arbetare var i behov av bostäder beslutar att producera egna. I mitten av 1910-

talet så börjar man ta en mer aktiv del i bostadsbyggandet i Västerås genom ett eget 

bostadsbolag och en hyresförmedling. 1917 är också det sista året som de konservativa 

politikerna i Västerås hade majoriteten i stadsfullmäktige. Genom rösträttsreformen 1918 kom 

socialdemokraterna att ta över majoriteten och därmed styret i kommunen. Nilsson skriver att 

moderaterna i det tidiga 1900-talet, och förmodligen också deras konservativa föregångare, 

förespråkade privata lösningar i bostadsfrågan och självhjälp i socialpolitiska frågor.47 I 

                                                                                                                                                   
41 1916 Acc. 1430:1963, P s. 129 
42 Sheiban (2002), s. 109 
43 1917 Acc. 1431:1963, P s. 20 
44 1917 Acc. 1431:1963, P s. 49 
45 1917 Acc. 1431:1963, P s. 105 
46 Sheiban (2003), s. 124-142 
47 Nilsson (2003), s. 153 
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Västerås följde stadsfullmäktige också den linjen genom att försöka påverka privata 

byggherrar till bostadsproduktion och genom att uppmuntra egnahemsrörelsen. 

 

2.2. De halvkommunala bostadsbolagen (1918-1923) 

 

Den 28:e november 1918 fick drätselkammaren fullmakt av Västerås stadsfullmäktige om 

myndighet att teckna borgen eller garanti för bolagets gäld på 300 000 kr för att kunna bilda 

Aktiebolaget Arbetarebostäder.48 Bostadsbolaget har tillkommit för att försöka tillgodose det 

behov av bostäder för arbetare som stadsfullmäktige diskuterat mycket under 1910-talet. Efter 

flera år med försök att stimulera den privata bostadsmarknaden för att på det viset lösa 

bostadsbristen försöker nu Västerås med en ny taktik. Man bildar ett eget bolag som ska 

bygga och tillhandahålla bostäder specifikt till arbetare. Det är dock viktigt att notera att det 

inte är ett allmännyttigt bostadsbolag, dess enda syfte var att ordna med bostäder åt de 

arbetare som stadens industrier behövde. 

 Den 28:e maj året därpå kommer ett förslag från drätselkammaren om ett halvkommunalt 

bostadsbolag som ska bygga och hyra ut mindre och medelstora bostadslägenheter som 

godkänns av stadsfullmäktige.49 Eftersom Sveriges riksdag börjat bevilja understöd till 

produktion av smålägenheter skickar Västerås en ansökan till Kungl. Maj:t. Man fick inte hela 

summan, 55 000 kr av begärda 110 000 kr, men drätselkammaren var ändå av åsikten att det 

var mycket viktigt att bostadsbolaget bildades.50 Det nya bostadsbolaget, Mimer, riktar sig 

inte till samma specifika grupp som Aktiebolaget Arbetarstäder. Det finns inte anskrivet till 

vilka bostäderna ska hyras ut, så förmodligen är Mimer början till ett allmännyttigt 

bostadsbolag även om begreppet inte existerar 1919. 

 I april 1920 lämnar bostadsinspektionskommittén in ett förslag till stadsfullmäktige om 

att inrätta en bostadsinspektion, antingen genom ett särskilt organ för inspektion eller genom 

en kvinnlig bostadsinspektör.51 Efter remisser till hälsovårdsnämnden och beredskapsutskottet 

beslutar man den 30:e september att tillsätta en kvinnlig bostadsinspektör fr.o.m. den 1:a 

oktober 1920.52 Forsell menar att det i Stockholm under 1800-talet sågs som ett moraliskt 

problem med sociala missförhållanden och att det var kommunens uppgift att ta itu med det 

problemet. I Västerås existerade en sådan diskussion inte innan 1916. Först då vill man från 

                                                
48 1918 Acc. 1432:1963, P s. 120 
49 1919 Acc. 1433:1963, P s. 53 
50 1919 Acc. 1433:1963, P s. 82-83 
51 1920 Acc. 1434:1963, P s. 67 
52 1920 Acc. 1434:1963, P s. 105 
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stadsfullmäktiges håll göra något åt problemet med dålig bostadsstandard. Men 1916 års 

bostadsinspektion var av tillfällig natur. 1920 beslutar man att inrätta en fast 

bostadsinspektion. Intressant är det också att man insisterade på att bostadsinspektören skulle 

vara kvinnlig.  

 Den 24:e november 1921 beslutar man att skicka en ansökan till statens bostadslånefond 

om ett lån som ska användas till uppförandet av kommunala hyreshus.53 Den 26:e januari 

1922 kommer det positiva svaret från Kungl. Maj:t.54 Det finns inte anskrivet till vad lånet ska 

gå, förutom det vaga ”uppförandet av kommunala hyreshus”, men jag antar att det ska till 

något av de två bostadsbolagen eftersom det är där som stadsfullmäktige nu koncentrerar 

mycket av sina bostadspolitiska åtgärder. 

 Den 22:a februari 1923 diskuteras de ekonomiska problem som har drabbat Västerås två 

halvkommunala bostadsföretag: Aktiebolaget Arbetarebostäder och Mimer. Stadsfullmäktige 

tillsätter en kommitté för att se över problemen och komma med förslag hur de skulle kunna 

åtgärdas.55 I mars är kommittén färdig och de lägger fram en rad förslag som främst går ut på 

att staden går in och täcker de utgifter som behövs för att AB Arbetarebostäder och Mimer 

ska kunna fortsätta sina uppdrag.56 Genom att täcka de två bostadsbolagens överskridna 

budgetar visar Västerås stadsfullmäktige att de är intresserade av bostadsbolagens arbete och 

att de tror på deras viktiga funktion i lösningen av bostadsbristfrågan. 

 Det sena 1910-talet och det tidiga 1920-talet är åren då de halvkommunala 

bostadsbolagen, de som senare ska bli de allmännyttiga bostadsföretagen, bildades. Från att 

till en början bara vara ett bolag med uppgift att bygga bostäder åt arbetare så blir det snart två 

stycken med allt högre budgetar och som också börja luta åt att vara allmännyttiga. Västerås 

kommun verkade ha hittat en form att arbeta med bostadspolitik som de tyckte var 

tillfredsställande. Man fortsätter också att stödja sig på statliga lån. Förändringen i 

bostadspolitiken kan givetvis också ses i ljuset av att socialdemokraterna nu hade tagit över 

huvudelen av den politiska makten i kommunen. 

 

2.3. Bostadsbristen som social fråga (1923-1935) 

 

Den 30:e augusti 1923 så lämnar Karl Andersson in en motion om bostadsbristen till 

stadsfullmäktige. Andersson menar att de minskade lönerna för arbetare och de höjda hyrorna 

                                                
53 1921 Acc. 1435:1963, P s. 117 
54 1922 Acc. 1436:1963, P s. 12 
55 1923 Acc. 1437:1963, P s. 13 
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har lett till ett stort antal uppsägningar. Han menar också att det här hårdast drabbar de 

arbetslösa. På grund av det fanns det 1923 ett stort antal bostadslösa i Västerås. 

Stadsfullmäktige beslutar att företaga en undersökning för att utreda Anderssons motion.57 

Den 27:e september beslutar man, efter att undersökningen konstaterat att en bostadsbrist 

faktiskt råder, att use ett arbetsutskott som med avlönad kraft ska förmedla bostäder till de 

behövande bostadslösa.58 Det är först nu, 1923, som bostadspolitik börjar diskuteras som en 

social fråga, i stället för en fråga kopplad till ekonomi eller till arbetsmarknaden. Under det 

tidiga 1900-talet så hade Västerås, likt andra kommuner i Sverige som bl.a Sheiban och 

Forsell visat, förlitat sig på att den privata marknaden skulle sköta bostadsfrågan. Under slutet 

av 1910-talet bildas det i Västerås visserligen två halvkommunala bostadsbolag, men de 

fungerade på marknaden precis som privata aktörer för att fylla en lucka som man ansåg fanns 

där. 1923 började man diskutera hur man ska lösa frågan om bostadsbrist för de som hade 

sociala eller ekonomiska problem och därför inte kunde hitta bostäder på egen hand. 

 Det verkar dock som om det rådde vissa motsägelser om hur allvarlig bostadsbristen 

egentligen var för 1924 skickar stadsfullmäktige en ansökan till Kungl. Maj:t om att få 

befrielse från skyldigheten att ha en kommunal hyresförmedling. Bakgrunden är en statlig 

bestämmelse om att städer med mer än 30 000 invånare måste bidra med en sådan förmedling. 

Västerås befolkningsmängd hade 1923 sjunkit till under 30 000 och man ansåg att eftersom 

det då inte längre rådde lika stor bostadsbrist så hade man skäl till att inte längre hålla med en 

kommunal hyresförmedling.59 Den 25:e september kommer beskedet från Kungl. Maj:t och 

man får befrielse från skyldigheten.60 

 Samma år så lämnas dock en motion in den 25:e augusti av den socialdemokratiska 

gruppen som berör bostadsbristen. På hösten varje år så flyttar ovanligt många människor, 

den s.k. höstflyttningen, vilket leder till problem på bostadsmarknaden. Motionärerna föreslår 

att man inrättar en tillfällig kommunal hyresförmedling för att lösa problemen.61 Problemen 

med bostadsbrist kring höstflyttningen återkommer också senare år och både 192562 och 

192663 inrättas en tillfällig kommunal hyresförmedling enligt samma mönster för att hantera 

frågan. Problemen kring höstflyttningen är både kopplade till Västerås ständiga problem med 

bostadsbrist åt arbetare och de problem som började diskuteras först på 1920-talet med 

                                                                                                                                                   
56 1923 Acc. 1437:1963, P s. 18-20 
57 1923 Acc. 1437:1963, P s. 61 
58 1923 Acc. 1437:1963, P s. 72 
59 1924 Acc. 1438:1963, P s. 26 
60 1924 Acc. 1439:1963, P s. 87 
61 1924 Acc. 1439:1963, P s. 85 
62 1925 Acc. 1440:1963, P s. 76 
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arbetslösa. Det är intressant att man samma år som man blir befriad från skyldigheten att hålla 

med en hyresförmedlingen ändå känner sig tvunga att inrätta en för att lösa bostadsproblemen. 

Däremot är det ju så att den här hyresförmedlingen är av tillfällig natur. Man ser ofta att de 

bostadspolitiska åtgärdet som Västerås använder sig av är just tillfälliga lösningar. 

 Under 1925 så diskuteras frågan om hyreshjälp för arbetslösa i stadsfullmäktige. Frågan 

diskuteras först den 9:e februari men remitteras till drätselkammaren.64 Drätselkammaren 

återkommer med ett förslag som ger hyreshjälp åt arbetslösa familjeförsörjare under tre 

månader. Det förslaget klubbas också igenom av stadsfullmäktige.65 Under det följande året 

och året därefter så etableras hyreshjälpen genom att ytterligare medel hela tiden skjuts till. 

Ett par gånger under 192566 och en gång 192667 ökar stadsfullmäktige budgeten för 

hyreshjälpen. Hyreshjälpen åt arbetslösa är ytterligare ett steg som bostadspolitiken tar i 

Västerås emot en mer socialt inriktad politik. Under 1920-talet så är den dock av tillfällig 

karaktär. 

 1925 så ansöker Västerås också om lån ur statens bostadslånefond för att hjälpa ett 

kooperativt bostadsföretag som startat i Västerås.68 1926 får man lånet och man delar ut 

pengarna till bostadsföretaget.69 1927 tar man ut ytterligare ett lån som man förmedlar som 

byggnadslån till bostadsföretagen i Västerås.70 Även 1931 tar man ut ett lån ur statens 

bostadslånefond.71 De statliga lånen har Västerås tagit tidigare. Lösningen av bostadsbristen 

kostade helt enkelt mer än vad Västerås hade tillgängligt och därför var man, som Östberg 

skriver, tvungen att vända sig till staten. 

 Den 29:e november 1928 tillsätter Västerås stadsfullmäktige ytterligare en kommitté som 

ska undersöka bostadsbristen i staden.72 Kommittén är färdig med sin undersökning den 28:e 

mars 1929 och har kommit fram till att bristen inte har möts tillfredsställande.73 Den 29:e 

augusti lämnar de in en lång redogörelse som också innehåller förslag till kommunala 

åtgärder.74 I redogörelsen går kommittén först igenom vad de ser som de bostadspolitiska 

åtgärder som staden hittills använt sig av. De nämner de bostadshus staden självt uppfört, de 
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byggnadslån de delat ut eller fördelat från statliga lån och de två halvkommunala 

bostadsbolagen Aktiebolaget Arbetarebostäder och Mimer. Kommittén konstaterar att det 

råder en bostadsbrist i Västerås som de uppskattar till ungefär 30 mindre lägenheter.75 Den 

28:e augustu 1930 diskuterar stadsfullmäktige också förslagen som kommittén kommit med 

sedan drätselkammaren fått komma med sitt yttrande. Kommittén vill att staden ska sälja 

diverse markområden till bostadsföretagen, att det ska göras en lättnad i 

byggnadsföreskrifterna för att underlätta för bostadsföretagen samt att avgifterna för 

installationer av wc-anordningar ska sänkas. Drätselkammaren anser att stadsfullmäktige till 

största delen ska godkänna kommitténs förslag, med Hälsovårdsnämnden, som fått yttra sig 

om wc-anordningarna, tycker inte att avgiften för de ska sänkas. Stadsfullmäktige godkänner 

drätselkammarens och Hälsovårdsnämndens förslag.76 

 Den 27:e februari 1930 godkänner stadsfullmäktige ett bostadskreditföretag på 

drätselkammarens förslag.77 I Handlingar N:o 6 så argumenterar drätselkammaren för sitt 

förslag. I stället för de lån som kommunerna kunde få till bostadsproduktion och andra 

bostadspolitiska åtgärder ur Statens bostadslånefond så får kommunerna nu i stället 

bostadskredit från den statliga Svenska Bostadskreditkassan. Lokala bostadskreditföreningar 

fördelar sedan lånen till enskilda bostadsbyggare. Drätselkammaren ansåg att behovet av en 

bostadskreditförening i Västerås var stort på grund av påtagliga bostadsbristen.78 

Förändringen av systemet för lån till kommuner visar på att bostadspolitik under 1930-talet 

också från statligt håll började bli mer organiserad och permanent. 

 Den 26:e januari 1933 godkänner stadsfullmäktige ett förslag om hyreshjälp åt arbetslösa 

under det första kvartalet av året.79 Senare under 1933 och 1934 godkänner man liknande 

förslag för hyreshjälp. Godkännandena sker kvartalsvis fram till fjärde kvartalet för 1934.80 

Än en gång så godkänner stadsfullmäktige tillfällig hyreshjälp åt de arbetslösa. Det finns dock 

fortfarande ingen permanent hyreshjälp. 

 Den 27:e september 1934 kommer en framställan från den statliga bostadssociala 

utredningen till Västerås om medverkan.81 Efter en remiss till drätselkammaren och 
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Hälsovårdsnämnden beslutar stadsfullmäktige att hjälpa till med utredningen.82 Den 

bostadssociala utredningen hade tillsatts 1933 efter en överenskommelse mellan 

socialdemokraterna och Bondeförbundet. Utredningen skulle ta fram förslag till en omedelbar 

lättnad av bostadsbristen men också arbeta fram en mer långsiktig planmässig 

bostadspolitik.83 

 1935 lämnar Hälsovårdsnämnden in ett yttrande till stadsfullmäktige apropå en del 

förslag som den bostadssociala utredningen kommit med. Nämnden är kritisk till utredningen 

efter de anser att bostadsfrågan är en ekonomisk sådan och därför bäst löses med en 

ekonomisk nyordning. De tycker heller inte att utredningens förslag om en förbättring av 

bostadsinspektionen innebär någon egentlig förbättring, i alla fall inte i Västerås fall.84 Det är 

intressant att Hälsovårdsnämnden i Västerås inte delar den statliga utredningens resultat. Det 

kan bero på skilda politiska uppfattningar men också på de skilda förutsättningar som rådde i 

Västerås och i landet som helhet. 

 Under andra hälften av 1920-talet och första hälften av 1930-talet sker en omdirigering av 

bostadspolitiken i Västerås. Från att tidigare ha varit ett problem som rört bostadsbrist för 

arbetare så börjar man nu se på problemet i ett mer socialt ljus. Det finns en bostadsbrist för 

arbetslösa som inte har tillräckliga ekonomiska medel för att kunna betala för sina bostäder. 

Under tidigare år så hade arbetarna pengar, det var bara bostäderna som saknades. För att lösa 

det nya problemet, eller nyupptäckta problemet, börjar stadsfullmäktige godkänna att Västerås 

delar ut hyreshjälp. De två halvkommunala bostadsbolagens roll blir också allt viktigare och 

blir under perioden den centrala lösningen för bostadsproduktion. Även från statligt håll får 

Västerås signaler om att bostadspolitik är viktigt och på väg att permanentas genom det 

förändrade systemet för statliga lån och den bostadssociala utredningen. 

 

2.4 ”Mindre bemedlade, barnrika familjer” (1936-1945) 

 

Den 28:e maj 1936 lämnas en motion in att drätselkammaren borde göra en utredning om 

bostadsförsörjning för barnrika mindre bemedlade familjer.85 Drätselkammaren återkommer 

med ett förslag om att man bl.a från kommunens sida kan ta ansvar för försummad 

hyresbetalning.86 Som vi kan se skiljer sig gruppen som nu diskuteras som föremål för 
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bostadspolitiska åtgärder från de grupper som varit intressanta tidigare. Under det tidiga 1900-

talet var den akuta frågan för stadsfullmäktige hur man skulle lösa problemet med bostadsbrist 

på bostäder för arbetare. Senare kom också de arbetslösa in i diskussionerna. Nu däremot så 

börjar grupper inom Västeråspolitiken argumentera för att de mindre bemedlade och de 

barnrika familjerna var i behov av aktiva bostadspolitiska lösningar. Den bostadspolitiska 

debatten börjar lämna sin upptagenhet kring frågor som är kopplade till arbete och mer till 

frågor som rör hur man ska kunna ge befolkningen, även de som saknar ekonomiska medel, 

drägliga bostadsförhållanden. 

 I februari 1937 börjar stadsfullmäktige återigen diskutera problemet med bostadsbristen 

för ”mindre bemedlade barnrika familjer”. Man diskuterar möjligheten att låta de statliga 

lånen som är till för att lösa bostadsbristen gå till det problemet.87 Samma år kommer också 

en redogörelse från bostadsproduktionskommittén.88 De nämner de åtgärder som tidigare 

gjorts och även sina tidigare förslag. Men eftersom HSB har klivit in och tagit över stora delar 

av det område som bostadsproduktionskommittén tittar på så ansåg de nu sig själva som 

överflödliga och bad stadsfullmäktige om att upplösa dem.89 Den 27:e januari 1938 diskuteras 

den statliga bostadssociala utredningen i Västerås stadsfullmäktige. Det beslutas att 

kommunen ska låna ut pengar till mindre bemedlade barnrika familjer så att de kan skaffa sig 

drägliga bostäder.90  

 1939 börjar man diskutera en ännu mer aktiv bostadspolitik, framförallt när det gäller 

barnrika familjer. Den 23:e februari diskuterar man om kommuen ska bygga och sedan hyra 

ut bostäder exklusivt till de familjerna.91 Den 26:e oktober kommer också ett förslag om att 

HSB ska få en tomt för att där bygga bostäder åt de barnrika familjerna.92 Enligt Kjell Östberg 

var HSB betydelsefull för den kommunala bostadspolitiken under 1930-talet. HSB hade 

bildats på 1920-talet och hade under 1930-talet växt till närmare 20000 HSB-lägenheter. I 

många kommuner, inte bara i Västerås, anlitades HSB för att bygga så kallade barnrikehus. 

HSB var dock inte ett allmännyttigt bostadsföretag utan sålde bostadsrätter vilket ledde till att 

arbetarrörelsen på en del håll protesterade mot de, enligt dem, höga insatserna och 

argumenterade för en kommunal bostadsförsörjning.93 
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 Den 27:e mars 1941 diskuteras inrättandet av en kommunal bostadsförmedling.94 Man 

diskuterar också möjligheterna om att gå i borgen för lån som HSB och Riksbyggen tar för att 

kunna bygga bostäder.95 Under 1942 fortsätter den diskussion om stadens medverkan i 

bostadsproduktion tillsammans med HSB och Riksbyggen.96 Västerås, likt många andra 

kommuner, verkar nöjda med samarbetet med privata bostadsrättsbolag och föredrar under 

sent 1930-tal och tidigt 1940-tal att medverka i sådan bostadsproduktion framför egen. Men 

det fanns de som ville se en annan politik. 

 Under 1942 lämnar Bertil Lund in två motioner soma argumenterar för en mer aktiv 

kommunal bostadspolitik. Den 30:e april vill han att kommunen ska påbörja 

bostadsproduktion97 och den 28:e maj vill han att det inrättas en kommunal 

bostadsförmedling.98 Ingen av motionerna leder till någon åtgärd från stadsfullmäktiges sida. 

För tillfället verkar drätselkammaren och stadsfullmäktige nöjda med med HSB:s och 

Riksbyggens åtgärder på bostadsmarknaden.  

 1943 lämnas en motion in till stadsfullmäktige om att staden kan införskaffa bostadsrätter 

som sedan hyrs ut till barnrika, mindre bemedlade familjer. Motion remitteras till 

drätselkammaren för yttrande.99 Drätselkammaren anser dock i sitt svar den 18:e juni att det 

vore lämpligare med uppförande av hyreshus som sedan på ett lämpligt vis delas upp mellan 

barnrika familjer och icke barnrika familjer.100 

 Under 1944 och 1945 stödjer Västerås stad sitt bostadsföretag Mimer på olika sätt. Den 

24:e februari beslutar man att gå i borgen för Mimer så att de kan bygga två bostadshus.101 

Den 26:e april godkänner man ett lån till Mimer på 300 000 kr102 och den 30:e augusti går 

man i borgen för ytterligare ett nybygge.103 Stadsfullmäktige visar på det viset att de vill stötta 

sitt bostadsbolag och att man tycker sig ha funnit en lösning på bostadsbristfrågan som är 

tillfredsställande. Jämfört med det samarbete som man först med HSB och Riksbyggen några 

år tidigare så är det också ett steg i riktning mot en mer aktiv och allmännyttig bostadspolitik. 

 Den 21:a juni 1944 beslutar stadsfullmäktige att ge lån till inträden i 

bostadsrättsföreningar under 1944.104 Den 26:e april 1945 beslutar man att göra samma sak 
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under 1945.105 Det två tillfällena som man godkänner lån till bostadsrätter skiljer sig från de 

flesta övriga beslut som tas under slutet av 1930-talet och början av 1940-talet. Lån till 

bostadsrätter är tillfälliga lösningar som i viss mån strider mot den fokus på hyresförmedling 

och hyresbostadsproduktion som kommunen haft under den här perioden.  

 Under perioden 1936 till 1945 diskuteras bostadspolitik ivrigt i stadsfullmäktige och flera 

olika förslag, både inriktade på marknadsmässiga lösningar och på kommunala lösningar, 

provas ut. Men riktningen i stort pekar mot den etablering av ett bostadspolitiskt system som 

skulle ske efter andra världskrigets slut. I övrigt verkar det dock som om den bostadsbrist som 

var ett problem för Sverige under kriget inte i någon stor utsträckning drabbade Västerås. 

 

2.5 Det allmännyttiga etableras (1945-1950) 

 

Det andra världskriget påverkade inte den kommunala bostadspolitiken i Västerås på något 

märkbart vis. Efter krigsslutet påbörjade dock socialdemokraterna konstruktionen av det som 

kallades ”folkhemmet”. Bo Bengtsson skriver att bostadspolitiken förändrade fokus under 

1940-talet och att det var då de generella försörjningssystemen etablerades.106 I slutet av 

1940-talet påbörjades också ett bostadsbyggande i en mycket större skala än tidigare.107 

 Den 25:e oktober 1945 lämnar Erik Berglind in en motion till stadsfullmäktige om 

hyreshjälp åt barnrika familjer. Motionen skickas vidare till drätselkammaren.108 I stort är den 

motionen likadan som de tidigare motionerna som förespråkar sådan hyreshjälp. Den här 

gången leder motionen dock inte till någon omedelbar handling. Den 27:e juni 1946 lämnar J 

Sjöblom in en motion där han föreslår att en kommitté ska tillsättas för att utreda hur man ska 

göra med bostäder åt de mindre bemedlade. Den motionen skickas också vidare till 

drätselkammaren och beredskapsutskottet.109 Den 26:e september beslutar stadsfullmäktige att 

bilda en kommitté med uppgiften att ”skyndsamt verkställa en allsidig och förutsättningslös 

utredning av frågan angående bostäder till mindre bemedlade personer” efter att både 

drätselkammaren och beredskapsutskottet uttalat sig positivt.110 Den 30:e januari 1947 lämnar 

E Pettersson in en motion där han föreslår att en kommitté som ska utreda framtida 

bostadsförsörjning och utveckla en plan för stadens bostadspolitik bildas. Frågan skickas 
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vidare till drätselkammaren och beredskapsutskottet.111 När drätselkammaren kommer med 

sitt yttrande anser de att förslagen på två kommittéer ska slås ihop till en med namnet 

bostadsutredningskommittén.112 Flera motioner om en mer etablerad aktiv bostadspolitik, som 

både riktar sig till barnrika familjer och till mindre bemedlade, samlas på så vis ihop. Det 

tyder på att både drätselkammaren och stadsfullmäktige nu sökte en mer organiserad och på 

helheten inriktad generell bostadspolitik. Det går i hand med Bengtssons slutsatser att 1940-

talet är perioden då den generella bostadspolitiken etablerades. 

 1946 lämnar A Hellman, G Gustavsson och F Larsson in en motion med två 

bostadspolitiska förslag: dels att staden bör uppföra bostadsfastigheter i egen regi och dels att 

de sedan ska hyras ut till självkostnadspris. Motion skickas vidare till drätselkammaren för 

utredning.113 Den 28:e november 1946 kommer drätselkammaren med svaret att de inte tycker 

motionen ska leda till något beslut av fullmäktige, vilket heller inte tas.114 Möjligen kan man 

förstå varför drätselkammaren inte ville att motionen skulle leda till något åtgärd om man tar i 

beaktande den utredning som bostadsutredningskommittén då höll på med och som skulle 

presenteras ett år senare. Möjligen tyckte också drätselkammaren att kommunen redan hade 

ett tillfredsställande alternativ för att uppföra bostäder i bostadsbolaget Mimer. 

 Den 19:e december 1946 lämnar Welin-Berger, Leontein, Kihlgren, Pers och Nyström in 

en motion till stadsfullmäktige om att Västerås bör inrätta en avgiftsfri kommunal 

hyresförmedling samt att man borde införa en skyldighet hos stadens fastighetsägare att 

anmäla hyresledigheter. Efter en stunds överläggningar beslutar stadsfullmäktige att bifalla 

motionen.115 Frågan om kommunal hyresförmedlingen har varit uppe flera gånger tidigare och 

det hade också inrättats tillfälliga förmedlingar under t.ex 1920-talet. Men den här gången är 

det fråga om en permanent hyresförmedling. Som vi kan se är det flera motioner som leder till 

beslut under slutet av 1940-talet som bekräftar det Bengtsson skriver om att det är då den 

generella bostadspolitiken får sitt genombrott. 

 Den 26:e juni 1947 kommer det första förslaget från bostadsutredningskommittén. De 

föreslår att Mimer godkänns som ett allmännyttigt bostadsföretag efter de kriterier staten satt 

upp. K Kjelldahl och K Pettersson argumenterar emot förslaget eftersom de anser att det är för 

dyrt och onödigt. Stadsfullmäktige väljer att remittera frågan till drätselkammaren för 
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utredning.116 Drätselkammaren vill först vänta på statsmakternas åsikt i frågan om 

allmännyttiga bostadsföretag men stadsfullmäktige vill att ett yttrande snarast117 och den 29:e 

april 1948 kommer drätselkammaren med svaret att de inte har några invändningar mot 

förslaget. Stadsfullmäktige tar beslutet att Mimer ska bli ett allmännyttigt bostadsföretag.118 

De allmännyttiga bostadsföretagens roll hade beslutats av riksdagen 1946 efter förslag som 

kom från den Bostadssociala utredningen. Det innebar dels att det finansieringssystem som 

hade uppstått under bostadsbristen under kriget etablerades där bostadsföretag kunde få lån 

för i princip hela byggnadskostnaden. Det preciserades också en viss standard som de 

allmännyttiga bostadsföretagen var skyldiga att upprätthålla i sina bostäder.119 Att nu Västerås 

stadsfullmäktige väljer att implementera det nya systemet är en tydligt indikation att de är 

intresserade av en aktiv och generell bostadspolitik. 

 Under 1948 kommer bostadsutredningskommittén också med ett förslag att det ska finnas 

särskilda kommunala bostadstillägg för folkpensionärer tillgängliga. Stadsfullmäktige 

godkänner förslaget.120 Som jag påpekat tidigare har den kommunala bostadspolitiken ofta 

riktat sig direkt till olika specifika grupper. Folkpensionärer är ytterligare en sådan grupp. 

Men 1948 hade det moderna välfärdssamhället börjat växa fram där bostadspolitik till stor del 

var inriktad på det allmännyttiga, som skulle komma alla medborgare till del. Det är inte 

omöjligt att två olika system inom bostadspolitik under en kort period löpte parallellt med 

varandra. Ett äldre system där bostadspolitiska åtgärdet var av temporär natur och ofta riktade 

sig till specifika grupper under specifika omständigheter och ett nytt modernt system där det 

bostadspolitiska systemet var generellt utformat och permanent etablerat. 

 Under 1950, det sista året i den här undersökningen, kommer två förslag från 

bostadsutredningskommittén till stadsfullmäktige. Det ena gäller särskilda bostadsrabatter för 

mindre bemedlade och det andra kommunala bostadsbidrag. Båda förslagen går vidare till 

drätselkammaren för utredning och inga beslut tas det året.121 Båda förslagen går dock att ses i 

ljuset av den förändrade bostadspolitiska situationen under slutet av 1940-talet. 

Välfärdsbygget hade börjat och en allmännyttig bostadspolitik som nu riktade in sig på att 

stödja de svaga i samhället och som kommer alla till del hade på allvar kommit igång. 

 Under slutet av 1940-talet följer Västerås den bostadspolitiska utvecklingen i resten av 

landet och inrättar genom en rad beslut, det viktigaste att omvandla Mimer till ett 
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allmännyttigt bostadsföretag, som etablerar välfärdsstatens aktiva och generella 

bostadspolitik. De tillfälliga och mot enskilda grupper inriktade bostadspolitiska lösningarna 

som karaktäriserat det tidiga 1900-talet har nu ersatts med ett organiserat bostadspolitiskt 

system. 
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3. Sammanfattande diskussion 

 

Mitt syfte med den här uppsatsen var att undersöka bostadspolitiken i Västerås 1900 till 1950. 

För att besvara det syftet ställde jag upp fyra frågeställningar. Det är därför kanske enklast att 

besvara syftet genom att gå igenom frågeställningarna en efter en.  

 Den första frågan jag ställde var hur bostadspolitiken hade utformats under de undersökta 

åren 1900-1950? Under de första åren närmast sekelskiftet så fanns det inget egentlig 

bostadspolitik i Västerås. Vid några få tillfällen så kunde man dock bistå för staden viktiga 

individer som rektorer och polischefer eller t.ex skolelever med kommunalt ägda bostäder 

eller med hjälp att skaffa fram bostäder. Under 1910-talet så präglas stadsfullmäktiges 

bostadspolitik av den hållningen att det var den privata marknaden som skulle stå för 

bostäder. Även när man hade identifierat en bostadsbrist, vilket man gjorde först 1910, så 

försökte man få privata aktörer att agera. Genom att sälja eller överlåta kommunalt ägna 

tomter till byggherrar försökte man få de att bygga de bostäder som behövdes för att lösa 

bostadsbristfrågan. Man uppmuntrande också invånare till självhjälp genom att stödja 

egnahemsrörelsen.  

 Under slutet av 1910-talet börjar Västerås kommun ta ett större ansvar i bostadsfrågan. 

Man bildar först Aktiebolaget Arbetarebostäder som hade till uppgift att bygga och sedan 

tillhandahålla bostäder till behövande arbetare. Det nya bostadsbolaget följer dock 

stadsfullmäktiges ambitioner att skaffa bostäder åt de arbetare stadens industrier behövde, det 

var inte fråga om bostadspolitik i modern mening som generellt riktar sig till hela 

befolkningen. Ett år efter AB Arbetarebostäders bildande så godkänner också 

stadsfullmäktige bildandet av ännu ett bostadsbolag, Mimer. Det andra bostadsbolaget var 

inte specifikt riktat till arbetare, och kan därför sägas vara det första steget i riktning mot en 

allmännyttig bostadspolitik. De två bostadsbolagen kallas genomgående under den här tiden 

för de halvkommunala bostadsbolagen efter kommunen bara ägde halva bolaget, den andra 

halvan ägdes av den privata marknaden. 

Under hela perioden var Västerås kommun beroende av statligt stöd för att kunna bedriva 

en aktiv bostadspolitik. Under den tidiga delen av den undersökta perioden verkade det som 

om Västerås budget inte tillät några större investeringar på bostadsfronten eftersom man ofta 

sökte lån ur den s.k pensionsfonden. Lånen går till att stödja de nybildade bostadsbolagen 

men vid ett tillfälle så stödjer man också enkooperativ bostadsförening som öppnat i staden. 

Även statens bostadspolitik blir under det tidiga 1900-talet alltmer etablerat och 1930 
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förändrar man stöder genom att införa bostadskrediter. Västerås följer med i förändringarna 

genom att bilda en bostadskreditförening. Kjell Östberg har visat att kommunerna i Sverige 

var beroende av staten i bostadspolitiken, och Västerås fall verkar stämma in i hans slutsatser. 

I slutet av 1920-talet börjar Västerås se bostadspolitiken ur ett socialt perspektiv. I några 

motioner så uppmärksammas att arbetslösa också drabbas av bostadsbristen, framför allt i 

samband med den s.k höstflyttningen. Västerås stadsfullmäktige väljer att möta problemet 

genom en rad tillfälliga åtgärder. Man inför en tillfällig hyresförmedling som är tänkt att bistå 

de bostadslösa under höstflyttningen. Under senare år så återvänder man till samma slags 

tillfälliga förmedling för att lösa problemen som uppstår under de årens höstflyttningar. Man 

godkänner också tillfällig hyreshjälp. Hyreshjälpen godkänns till en viss bestämd summa 

varje kvartal under åren 1925 till 1927 och 1933 till 1934. Under 1930-talet börjar man också 

uppmärksamma den mindre bemedlade och de barnrika familjerna. Man delar ut delar av de 

statliga lånen till att lösa bostadsbristfrågan för de barnrika familjerna och man är också 

delaktiga i byggandet av s.k barnrikehus, som var bostadsrättsföreningar exklusivt riktade till 

stora familjer. 

Barnrikehusen uppfördes i samarbete med HSB, och samarbeten med privata 

bostadsrättsföretag var vanligt förekommande under 1930-talet. Västerås kommun 

samarbetade gärna med både HSB och Riksbyggen och deltog finansiellt i flera byggen av 

bostadsrättshus. Samarbetena med bostadsrättsföretagen kan ses som en vidareutveckling av 

det tidiga 1900-talets syn på bostadsfrågan med privata lösningar. Kommunen ansåg 

fortfarande att privata aktörer spelade en mycket viktig roll och uppmuntrade och 

samarbetade gärna med dem. 

1933 började den bostadssociala utredningen sitt arbete med att lägga fram förslag för en 

mer långsiktig och stabil bostadspolitik. Västerår stadsfullmäktige hjälper till med 

utredningen men det är inte förrän på 1940-talet som de idéer som bl.a utredningen framfört 

slår igenom i kommunen. Men på 1940-talet inför man en permanent hyresförmedligen, som 

ersätter de olika tillfälliga hyresförmedlingarna som funnits i Västerås vid olika tillfällen. 

Bostadsbolaget Mimer godkänns som ett allmännyttigt bostadsföretag efter påtryckningar från 

stadsfullmäktige. Man börjar också diskutera att införa permanenta bostadsrabatter och 

bostadsbidrag som då skulle ersätta de olika lånen och den tillfälliga hyreshjälpen. I stort kan 

man se att den socialdemokratiska synen på bostadspolitik, en stor del av det s.k folkhemmet, 

får sitt genombrott under åren efter andra världskriget.  

Den viktigaste slutsatsen man kan dra genom att titta på hur bostadspolitiken utformades 

är att den under i stort sett hela perioden präglades av tillfälliga lösningar. När det 
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identifierades ett bostadspolitiskt problem, vilket det inte började göras förrän runt 1910, så 

arbetade man fram en tillfällig lösning utarbetat till just det problemet. När sedan problemet 

antingen hade löst sig eller kvarstod så slutade man antingen med den tillfälliga lösningen 

eller började leta efter en ny. När ett nytt problem, eller en upprepning av samma problem 

som tidigare, uppstod arbetade man fram en ny lösning om det behövdes eller återanvände en 

gammal. Under nästan hela den undersökta perioden, bortsett från 1940-talet, så fanns det 

ingen genomarbetad helhetslösning på frågor som rörde t.ex bostadsbrist eller trångboddhet. 

 Den andra frågan jag ställde var vilka bostadspolitiken riktade sig till? Jag har redan varit 

inne på det under genomgången av hur bostadspolitiken utformades men det kan vara på sin 

plats att påpeka hur viktig indelningen av befolkningen i specifika grupper var för 

bostadspolitiken. Under de allra första åren var politiken inriktad mot enskilda, ofta 

namngivna, individer. Sedan kom arbetare in i bilden. Efter industrierna expanderade under 

den här perioden var behovet av bostäder lika stort som behovet av arbetare för industrierna. 

Sedan kom de arbetslösa in i bilden. Arbetslöshet sågs som ett tillfälligt problem och det var 

tillfälliga lösningar som förordades. På 1920-talet kom grupper som ”de mindre bemedlade” 

och ”barnrika familjer” med som specifika grupper i behov av bostadspolitiska lösningar. De 

grupperna var de första som ägnade bostadspolitiska åtgärder färgade av en socialt 

ansvarstagande politik. Den sista gruppen, under den undersökta periodens sista år, att 

omfattas av Västerås stadsfullmäktiges bostadspolitik är folkpensionärerna. Mot slutet av de 

undersökta åren, när en allmännyttiga bostadspolitik etableras börjar man också tänka i mer 

generella banor och åtgärder riktar mot befolkningen som helhet. Men vad som utmärker den 

undersökta perioden är hur man riktar in sig mot specifika grupper som sägs ha specifika 

bostadsproblem och som sedan ska lösas med specifika och tillfälliga åtgärder. 

 Den tredje frågan var om bostadspolitiken förändrades då politiska maktskiften hände i 

Västerås? Det skedde egentligen bara ett större politiskt maktskifte i Västerås under perioden. 

Det var efter rösträttsreformen 1918 då allmän och lika rösträtt infördes i hela landet, 

inklusive kommunerna, och ersatte den gamla graderade rösträttsskalan. I Västerås ledde 

reformen till att de konservativa, som hade haft makten sedan kommunen bildades på 1800-

talet, ersattes med en socialdemokratiskt majoritet. Socialdemokraterna har sedan dess haft en 

mycket stark ställningen i Västerås. Det går att skönja en förändring i bostadspolitiken 1918. 

Innan det året hade stadsfullmäktige inriktad sig på att den privata marknaden skulle lösa 

bostadsbristfrågan men efter började kommunen föra en allt mer aktiv bostadspolitik. Det är 

svårt att säga om förändringen i bostadspolitik enbart beror på förändringen i vilka som styrde 
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kommunen men eftersom landet i övrigt har följt det mönstret när socialdemokraterna blivit 

det dominerande partet i de flesta kommuner så är det troligt att så var fallet även i Västerås. 

 Den fjärde och sista frågan jag ställde mig var vilken historisk utveckling 

bostadspolitiken haft i Västerås kommun? Jag har visserligen redan besvarat den här 

frågeställningen genom de andra frågorna med jag kan grovt sammanfatta den historia 

utveckligen igen. I början av 1900-talet förlitade man sig på att den privata marknaden skulle 

lösa bostadspolitiska problem, antingen av sig själva eller med lite uppmuntran. Under den 

första halvan av seklet så började man driva en allmer aktiv bostadspolitik. Det var dock så att 

man ända fram till 1940-talet drev bostadspolitik som tillfälliga åtgärder riktade mot tillfälliga 

specifika problem. Under 1940-talet så slår den etablerade bostadspolitiken igenom i Västerås 

men bl.a bildandet av ett allmännyttigt bostadsföretag. I stort följer Västerås den 

bostadspolitiska historiska utvecklingen i resten av Sverige så som Bo Bengtsson och Kjell 

Östberg har beskrivit den. 

 Om man jämför utfallet av min undersökning med de olika undersökningarna som andra 

forskare gjort, presenterade i forskningsläget, så hamnar mina slutsatser närmast Östberg. 

Strömberg skriver framförallt om socialdemokraterna och hur de inte strävade efter aktiv 

kommunal bostadspolitik förrän efter andra världskriget. Tittar man på Västerås, där 

socialdemokraterna satt i majoritet under hela den undersökta peridoden från 1918, så 

stämmer inte riktigt den bilden. Även om bostadspolitik inte etablerades förrän i slutet av 

1940-talet i Västerås så prövade det socialdemokratiska stadsfullmäktige ut flera olika, om än 

tillfälliga, lösningar på aktiv bostadspolitik. Sheiban framhåller att bostadspolitik tvingades 

fram i Stockholm p.g.a en oro över den inverkan bostadssituation kunde ha för arbetarnas 

moraliska välbefinnande. I Västerås diskuteras aldrig den moraliska aspekten av 

bostadsbristen, i alla fall inte öppet, och även om t.ex en bostadsinspektion kan ses i det ljuset 

så sker det senare än i Stockholm. I Västerås så tvingas bostadspolitik snarare fram av 

ekonomiska och arbetsmarknadsmässiga omständigheter. Resultatet av min undersökningar 

hamnar som sagt närmast Östbergs. Östberg menar att kommunerna i stort var beroende av 

staten i bostadspolitiska frågor. Det stämmer i Västerås där stadsfullmäktige ofta lånar pengar 

från staten för att deras egna ekonomiska resurser inte räcker till bostadsfrågan. Den aktiva 

och generella bostadspolitiken låter också vänta på sig till den statliga bostadssociala 

utredningen är färdig. Men jag vill också komplementera den bilden med det jag tycker är det 

viktigaste resultatet av min undersökning, nämligen bostadspolitiska tillfälliga karaktär under 

det tidiga 1900-talet. I princip alla bostadspolitiska lösningar fram till slutet av 1940-talet var 

tillfälliga lösningar på föreställt tillfälliga problem riktade till specifika grupper. 
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 Den här uppsatsen behandlade bostadspolitisk historia i en kommun genom att titta på 

stadsfullmäktiges beslut. Det är mycket möjligt att bostadspolitik ser annorlunda ut i andra 

kommuner. Det är också möjligt att en annan bild skulle framstå om man genomförde en 

mycket bredare undersökning och tog med även utskott, förvaltningar och politiska partier 

och andra grupper. En annan bild av den historiska utvecklingen kanske också visar sig om 

man också studerar bostadspolitiken under välfärdsstatens och miljonprogrammets mest 

aktiva år på 1960- och 1970-talen. 
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