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Debatt

Korporatisme og boligregimer 
en begrepsanalyse
a v  Erling A n n a n ia s s e n

So c i o l o g i s k  F o r s k n i n g  nr 3 *2003  publiserte Jim Keme- 
nys prisbelonte artikkel ”Korporatism och bostadsregimer”. 

Artikkelen er på flere måter interessant og inspirerende, i forste 
rekke fordi den på en tankevekkende måte griper inn i en aktuell 
debatt innenfor internasjonal boligforskning. I sin kjerne dreier 
den seg om forholdet mellom teoretiske modeller og empirisk do- 
kumentasjon. Kemeny kobler boligsektoren og den boligpolitiske 
forskningen til diskursen omkring velferdsstaten (her vises det 
saerlig til Gösta Esping Andersens bok The Three Worlds of 
Welfare Capitalism fra 1 99 0 ) .  Slik sett har Kemenys innlegg en 
metodisk og teoretisk relevans for et sentralt aspekt ved dagens 
samfunnsforskning, uavhengig av tema og sektorielt område.

Kemenys arbeid inspirerer til å tenke mer systematisk om
kring helhetlige sammenhenger innen forskning på sektorielt 
avgrensede områder. I dette tilfelle gjelder det altså boligsektoren. 
Boligsporsmålet og boligpolitikken har da også uten tvil spilt 
en sentral rolle i forrige århundres samfunnsbygging og velferds- 
politikk fra og med 1930-årene. I så måte er Kemenys tenkning 
omkring sektorielle og mer overgripende sammenhenger hoyst
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velkommen. En del boligforskning har nok vaert 
for snever og sektoriell, noe som lett kan fore til 
losrevne og abstrakte synspunkter. Her legger vi 
til grunn at det er helhetskategorien, den sam- 
fimnsmessige konteksten boligsporsmålet inngår 
i som representerer den mest konkrete förståelsen 
av sektoren. Men å nå frem til en slik förståelse 
gjennom kobling av begreper og typologier fra 
ulike samfunnsnivåer, respektive sektor- og hel

hetsnivå, er langt fra uproblematisk. Det gj elder 
også for Kemenys bidrag. I det folgende skal vi 
analysere dette fra en kritisk synsvinkel, primaert 
ved å peke på det vi mener er problematisk ved 
logikken og innholdet i begrepene han utvikler 
for leiemarkeder på boligsektoren.

Boligregime; et ad ek v a t begrep?
Som et utgångspunkt kan det vasre hensiktsmessig 
å begynne med artikkelens tittel: ”Korporatism 
och bostadsregimer”. Hva kan vi lese ut av denne 
begrepssammenstillingen? Umiddelbart blir en 
slått av nivåforskjeilen mellom begrepene. Det 
hefter noe paradoksalt ved begrepsparet slik 
Kemeny stiller begrepene opp mot hverandre. 
Begrepet korporatisme er etter vår oppfatning 
betegnelsen på en helhetlig politisk styreform. 
Korporatisme refererer til en samfunnstype der 
store og mektige organisasjoner, med tyngdepunkt 
på organisasjonene innenfor arbeidsmarkedet, 
dvs. på forholdet arbeid — kapital, er involvert 
i samfunnets politiske beslutningsprosesser i 
samvirke med ståtlige organer. Fenomenet blir 
oppfattet som en styringsstruktur og et politisk 
maktsystem som er forskjeilig fra det tradis- 
jonelle borgerlig-liberale demokratiet, der de

politiske beslutningene blir truffet av folkevalgte 
organer. Begrepet dekker et samfunns politiske 
styringsstruktur på overordnet nivå, en besternt 
regimetype av politisk karakter. Kemeny stiller 
korporatismens regimetyper på nasjonalt nivå 
opp mot ”boligregimer” på sektorielt nivå og 
mener å påvise at det til besternte regimetyper 
på nasjonalt nivå svarer besternte ”boligregimer” 
på sektorielt nivå. Problemstillingen er fascine- 
rende, men vekker samtidig motforestillinger. 
Passer egentlig regimebetegnelsen på sektorielt 

nivå, her altså på boligsektoren? Og er ikke de 
aspekter ved boligsektoren som Kemenys ana
lyser vektlegger vel så mye strukturelle trekk 
ved boligmarkedet som ved förvaltnings- og 
styringssystemet i sin helhet?

Boligsektoren og boligmarkedet er riktignok 
ofte preget av maktsterke aktörer, deriblant 
okonomisk og politisk mektige interesseorga- 
nisasjoner. I Sverige er dette sasrlig tydelig med 
en i internasjonal sammenheng sterk leieboer- 
bevegelse, en velutviklet boligkooperasjon og 
velorganiserte gårdeiere (”Fastighetsägareförenin 
gen”). Her gjor utvilsomt en utpreget korporativ 
struktur seg gjeldende innenfor sektoren. Men 
kan dette kalles et boligregime i ordets prinsi- 
pielle betydning? Da virker det mer dekkende 
å beskrive svensk boligsektor som bestående av 
besternte interesseorganisasjoner, disposisjons- 
former (”upplåtelsesformer”), boligprodusenter, 
finansieringsformer og andre institusjonelle ord
ninger som inngår i et overordnet beslutningsnivå, 
i en besternt historisk politisk regimetype.

Når vi flytter perspektivet over til det korpora
tive nabolandet Norge, blir denne sammenhengen 
klarere: Det skyldes at korporatismen på bo-
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ligsektoren er betydelig mindre fremtredende 
her. Norge har en svak leieboerbevegelse, ikke 
spesielt sterkt organiserte gårdeiere, foruten et 
boligsamvirke som inntil 1980-tallet fungerte 
som et regulert, halvoffentlig boligpolitisk or
gan (en svak utgave av Sveriges ”allmännytta” 
eller den kooperative HSB-varianten fra ca. 

1930- til 1960-tallet), men som i dag inngår i 
et avregulert boligmarked dominert av selveier- 
boliger og kooperative eierboliger (bostadsrätt). 
I Norge er folgelig den korporative styrings- og 
förvaltningsstrukturen på boligsektoren svak. 
Eksemplene Sverige — Norge viser altså både 
samsvar og ikke samsvar mellom korporative 
strukturer på samfunnsmessig helhetsnivå og 
sektorielt nivå. For Norges vedkommende har 
denne maktstrukturen innenfor boligsektoren 
kommet til uttrykk på en mer indirekte måte 
enn i nabolandet.

Leiesektorens status: dualistiske 
og integrerte leiem arkeder______
Kemenys ambisjon om å etablere en typologi 
for boligregimer bygger i utgangspunktet på et 
besternt valg. Han forankrer ikke begrepsdan- 
nelsen i boligsektoren som helhet og de ulike 
disposisjonsformene som finnes der. I stedet 
velger han å fokusere på utleiesektoren alene der 
han etablerer to modeller: det dualistiske leiesys- 
temet og det integrerte leiemarkedet. Dette valget 
er ikke uproblematisk, og sasrlig ikke i henhold 
til Kemenys begrunnelse. Han konstaterer at når 
ulike land rangeres etter andelen eierboliger blir 
det klart at den ikke gjenspeiler landenes relative 
velstand. En nasrmere granskning av rike land

med lav andel eiendomsrett til boliger avslorer 
derimot etter hans oppfatning karakteristiske 
kjennetegn ved leieboligsektorens struktur. Slik 

”hopper” Kemeny ganske uformidlet fra et fokus 
på boligsektoren som helhet til én besternt dis- 
posisjonsform. Begrunnelsen for å etablere en 
boligregimetypologi virker verken prinsipiell eller 
overbevisende. For hvorfor skulle det eksistere 
en sammenheng mellom lave andeler eierboliger 
i rike land og besternte strukturelle trekk ved 
utleiesektoren? Kan ikke slike sasrtrekk i like 

stor grad skyldes de respektive lands samfunns- 
struktur, for eksempel eiendomsforhold til fast 
eiendom ogjord i vid forstand — uavhengig om 
landene er rike eller fattige?

Kemenys begrunnelse for å gjore utleiesek
toren til basis for bestemmelsen av boligregimer 
virker derfor tilfeldig og ahistorisk. Hvis en forst 
skal forsoke å etablere en typologi for boligregi
mer må boligsektoren og dens disposisjonsformer 
analyseres i sin helhetlige sammenheng. Det 
gjelder ikke minst Sverige som Kemeny plas- 
serer som et markant eksempel på den integrerte 
leiemarkedsmodellen. Et viktig poeng ved svensk 
boligpolitikk og dens evt. integrerte karakter, i 

hvert fall fra slutten av 1960- og starten på 1970- 
tallet, har vaert prinsippet om noytralitet mellom 
disposisjonsformene. Men nettopp dette viktige 
aspektet ved den svenske boligpolitikken blir 
översett i en typologi som utelukkende baserer 
seg på leiemarkedet. Vår konklusjon må bli at 
Kemenys valg av utleiesektoren som ankerfeste 
for begrepsbestemmelsen av boligregimer re- 
presenterer en abstraksjon som kan få uheldige 
konsekvenser for den logiske og empiriske 
holdbarheten i begrepstypologien.

S o c io lo g is k  F o rskn ing  nr 4 - 2 0 0 4



30
K o rp o ra t is m e  o g  b o lig re g im e r  -  en b e g re p s a n a ly s e

Problemet melder seg allerede når Kemeny be
skriver sine to ”leiemarkedsregimer”mer spesifikt: 
Den dualistiske modellen stammer opprinnelig 
fra disposisjonsformen leieretty som i de gamle 
agrarsamfunn vanligvis ble drevet i liten skala 
med utleie av rom eller enkeltstående småhus 
på privat/individuell basis. Fra denne formen 
ble det under 18- og 1900-tallets industrikapi- 
talisme utviklet to forskj eilige utleieformer. Den 
ene bestod av store leiegårder som individuelle 
gårdeiere drev på profittbasis, den andre i form 
av en offentlig eid leierett basert på selvkost- 
prinsippet. I den videre bolighistorien ble de to 
utleieformene åtskilt gjennom boligpolitiske 
tiltak, noe som over tid forte til at den offentlig 
eide leiesektoren, som regel kommunalt eide 
leieboliger, ble beskyttet mot konkurranse fra 
utleienaeringen. For egen del vil vi hevde at det 
motsatte var like mye tilfellet. Den private utlei- 
esektoren ble beskyttet mot konkurransen fra den 
offentlige som var subsidiert. Som en konsekvens 
av denne politikken ble selvkostsektoren i det 
dualistiske leiesystemet begrenset til samfunnets 
fattige, en såkalt ”särnytta” som Kemeny kaller 
den for å illustrere motsetningen til den svenske 

”allmännyttan”, et markant uttrykk for leieretten 
i det integrerte utleiemarkedet. Her er selvkost
sektoren tilgjengelig for allmennheten, altså i 
prinsippet for alle sosiale lag. For ovrig merker 
vi oss at Kemeny gjennomgående mener å finne 
et svakt oppsigelsesvern (”besittningsskydd”) for 
leieboerne i det profitteksponerte segmentet av 
det dualistiske leiesystemet. Historisk er kanskje 
det riktig. Vi betviler imidlertid at det holder 
stikk for dagens europeiske land som inngår i 
Kemenys studie. Husleielovgivningen i vesteuro-

peiske land er i dag ganske lik på dette punktet. 
Påstanden er i alle fall feil hva Norge angår.

I Kemenys system er det integrerte leiemar- 
kedet et resultat av myndighetenes arbeid for 
gradvis å tilpasse byggingen av leieboliger etter 
prinsippet om selvkost. Det har som regel skjedd i 
ved forst å beskytte de nyetablerte selvkostselska- \ 
pene mot konkurranse fra markedet, for deretter 
å starte en prosess med fortlopende nedtrapping 
og til slutt awikle alle subvensjoner og regule- 
ringer. Målsettingen har vaert å utvikle effektive 

allmennyttige boligselskaper basert på selvkost- j  

prinsippet for å dempe prisnivået i utleiemarkedet 
generelt. Den videre boligpolitiske ”integrasjonen” 
i Sverige ledet til det såkalte bruksverdisystemet 
fra 1968, en ordning som innebaerer at leieni- ' 
vået i ”allmännyttan” skal vaere veiledende for 
leienivået i den samlede utleiesektoren, også den 
private. Etter vår oppfatning hefter det også noe 
uklart ved Kemenys bruk av selvkostbegrepet i 
denne sammenhengen. Selvkost dreier seg om i  

boligproduksjon og förvaltning etter prinsippet 
om nullprofitt (eksempelvis slik både svensk og 
norsk boligkooperasjon har praktisert) og har i 
utgangspunktet ingenting med offentlig subsi- 
diering og regulering å gjore. Boligbygging etter 
selvkostprinsippet kan prinsipielt sett foregå 
både med og uten subsidiering.

Kemenys beskrivelse av de to leiemarkedsty- 
pene innebaerer at på et eller annet tidspunkt i 
historien gikk boligpolitikken og boligmarkedet i ! 
de vestlige kapitalistiske industriland i forskj eilig j  

retning. Fra et i hovedsak feiles utgångspunkt 
gikk utviklingen mot mer markante forskj eller. , 
Men ifolge Kemenys analyse må disse forskj el- : 
lene da innbaere at reguleringer og subsidieringer,
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kanskje også selvkostprinsippet, oppgis innenfor 
det integrerte leiemarkedet. Er det ikke nettopp 
en slik prosess vi er vitne til ved de siste årenes 
press mot det svenske bruksverdisystemet og all

männyttan? Og er det ikke mulig at et slikt press, 
i form av stadig okende omgjoring av allmen- 

nyttige utleieboliger til selveiere og bostadsrätt, 

på sikt vil fore til at det integrerte markedet 
forandres og adoptere trekk fra det dualistiske 
systemet? I så fall vil forskjeilen mellom de to 
utleiemodellene bli mindre. Dessuten: Er det 
ikke rimelig å anta at en slik utvikling kan skje 

under bibehold av den samme Sterke korporative 
struktur som Sverige har i dag?

Den norske boligsektoren inngår altså også 
i en overordnet korporativ styringsstruktur, noe 
som også fremgår av Kemenys tekst. Han viser 
til at blant 18 undersökte nasjoner plasserer 
korporatismeforskere Norge som nummer to 
på rangstigen over de mest korporative styrings- 
systemene. Samtidig blir dette et problem når 
Kemeny i neste omgang soker å etablere en logisk 
og reell sammenheng mellom korporatisme og 
integrerte leiemarkeder, respektive ikke-korpo- 
rative styresett og dualistiske leiesystemer - med 
andre ord hans egen typologi for boligregimer. 
Problemet med tilfellet Norge består i at mens 
landet skårer hoyt på korporatismeskalaen, og 

derfor etter Kemenys boligregimeklassifisering 
skulle plasseres blant land med såkalte integrerte 
leiemarkeder (Danmark, Sverige, Tyskland), er 

det motsatte tilfellet.
På tross av sin velutviklede korporatisme, 

horer Norge til de engelsktalende land med en 
dualistisk struktur på leiemarkedet, og passer 
slik sett ikke inn i den logisk-reelle sammen-

hengen, eller ”lovmessighet” som Kemeny soker 
å postulere.

Boligpolitikkens dualism e: Keme
nys begrepsforveksling?________
På dette punktet er det viktig å konstatere at 
Kemeny tar utgångspunkt i boligpolitikkens 
saeregenhet sammenlignet med de andre vel- 
ferdspolitiske sektorene (utdanning, helse og 
sosialforsikring). Han forankrer argumenta- 
sjonen i at boligen er en vare på markedet, og at 
den som velferdssektor derfor inntar en spesiell 

posisjon mellom stat og marked. Tidligere har 
boligforskerne Ulf Torgersen og Bo Bengtsson 
betegnet boligpolitikken/boligen som ”velferds- 
statens vaklende pilar”, respektive ”velferdsstatens 
markedsvare” — betegnelser som hovedsakelig 
refererer til andre disposisjonsformer enn utleie
boliger, men som er basisen for Kemenys prosjekt: 

”Bostadens och boendes marknadsberoende gör 
alltså sektorn synnerligen intressant för makt
studier inom välfärdsforskning.” (s. 37).

Sitatet roper etter vår oppfatning noe grunn- 
leggende uklart ved Kemenys maktbegrep. Hans 
prinsipielle syn er at fordi boligsektoren ligger i 
skjasringsfeltet stat - marked er det sannsynlig 
at sasrinteresser gjor seg mer gjeldende på bo- 
ligmarkedet enn innenfor andre velferdsområder 
der markedets innflytelse er mer begrenset. Vi 
stusser ved denne begrunnelsen for maktorien- 
tert velferdsforskning. Det er allerede påpekt 
at Kemeny i stor grad kobler maktbegrepet til 
korporatismen, for så i neste omgang å trekke 
linjene til typer av boligregimer forankret i 
begrepene dualistiske kontra integrerte leiemar-
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keder. Men korporatisme dreier seg altså om en 
styrings- og maktstruktur på overordnet sam- 
funnsnivå, en regimetype som er oppstått av de 
sosiale motsetningene i det borgerlig - liberale 
klassesamfimnet. Fra og med mellomkrigstidens 
okonomiske kriser gikk den internasjonale kapi
talismen inn i sitt ”korporative styrings stadium”, 
i Skandinavia markert gjennom de store sosial- 
demokratisk formidlede klassekompromissene i 
1933 (Danmark/Sverige) og 1935 (Norge).

I artikkelens innledende passasjer skriver 
imidlertid Kemeny om partsinteresser, makt 
og maktbalanse i tilknytning til boligmarkedet. 
Riktignok virker det relevant å beskrive bolig
markedet, både for og etter den korporative 

”epoken”, i termer av maktrelasjoner. Men dette 
dreier seg ikke nodvendigvis om en korporativ 
maktstruktur. Den må vi forbeholde det politiske 
styringssystemet på overordnet regimenivå, slik 
vi i hovedtrekkene har beskrevet det ovenfor. Da 
er det en annen sak at den korporative struktu
ren i storre eller mindre grad kan gj enfinnes i 
boligsektoren. Hos Kemeny kobles imidlertid 
boligregimene i form av dualistiske og integrerte 
leiemarkeder til korporatismen på en statisk og 
stiv måte.

Historisk genese og skandinavisk 
interaksjon_____________________
Kemenys redegjorelse for det integrerte leiemar- 
kedets historiske opprinnelse blir viktig i denne 
sammenhengen. Det oppstod i mellomkrigs
tidens Tyskland der en gruppe okonomer og 
jurister (Ordoliberalerne) utviklet en okonomisk 
og sosial filosofi for en tredje vei mellom marke-

dets profittmaksimering og den kommunistiske, 

respektive nazistiske ståtlige kommandookono- 
mien. Alternativet fikk betegnelsen die soziale 
Marktwirtschaft, også kalt der dritte Weg. Kemeny 
hevder at politikken for”det sosiale marked”ble 
lagt til grunn for oppbyggingen av den raserte 
tyske Ökonomien etter andre verdenskrig. Etter 
hvert överlevde den ”tredje vei”bare i sektorer av 
Ökonomien der kapitalistisk stordrift og inter- 
nasjonal konkurranse var ufordelaktig, i forste 
rekke innenfor boligmarkedet. Alternativet ble 
adoptert av Danmark og Sverige i Skandinavia 

— samt andre små naboland til Tyskland: 
Nederland, Sveits og 0 sterrike. Ifolge Kemeny 
kan det ikke påvises noen direkte förbindelser 
mellom Tysklands tredje alternativ og svenske 
velferdspolitikere da utformingen av svensk bo- 
ligpolitikk startet 1930-tallet. Hvorvidt dette er 
avgjorende, virker likevel uklart fordi Kemeny 
kobler spredningen av den tyske middelveien 
til det integrerte leiemarkedet. For Sveriges 
vedkommende ble jo det en realitet på et senere 
tidspunkt. Kan vi egentlig snakke om et integrert 
svensk leiemarked for 1968 da bruksverdisyste- 
met ble introdusert?

Kemenys gjennomgang av denne bolighisto- 
rien er mangelfull, ikke minst fordi den utelater 
mellomkrigstidens selvkostbaserte boligkoope- 
rasjon. Den utgjorde en annen viktig middelvei 
mellom fri markedskonkurranse og ”statsdiktat”. 
Kooperasjonen blir sentral når vi skal vurdere 
Kemenys boligregimemodeller fra en historisk- 
dynamisk synsvinkel. Blir ikke hans begreper 
for statiske når den historiske empirien legges 
til grunn? Et eksempel fra 1920- og 30-årenes 
Skandinavia kan tyde på det. I 1923 ble den
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moderne og selvkostbaserte kooperative orga- 
nisasjonsformen for kontinuerlig boligbygging 
etablert i Sverige (HSB-Stockholm). Allerede 
i forkant av forste verdenskrig hadde lignende 
foreninger sett dagens lys i Danmark. Det er 
mulig, kanskje også sannsynlig, at modellen for 
disse organisasjonene ble hentet fra Tyskland, 
selv om sikker dokumentasjonen på dette 
mangier. Dette er likevel ikke vesentlig. Det 
avgjorende er at kooperative, selvkostbaserte 
organisasjonsformer var et generelt europeisk 
fenomen i tidsrommet, hovedsakelig som folge 
av tilstandene på den europeiske kapitalismens 
utleiemarked. Også i det hoyst engelsktalende 
England dukket det opp foreninger av denne 
typen, selv om de ikke alltid var helt identiske 
med tilsvarende på kontinentet. Hovedformålet 
var å etablere et alternativ til utleienaeringens 
profitt gjennom å mobilisere de boligsokendes 
(hovedsakelig fra arbeiderklassen) sparepenger 
innenfor en kollektiv, selvhjelps- og selvkost- 
basert organisasjonsform: En ”tredje vei” i de 
europeiske samfunn, uavhengig av om landet 
het England eller Tyskland.

I skandinavisk sammenheng er det viktig 
å slå fast at i mellomkrigstiden ble denne or- 
ganisasjonsformen i ulik grad knyttet til det 
offentlige. Klarest i Danmark ved boligstotteloven 
fra 1933 som koblet de kooperative foreningene 
til staten. På sikt medforte dette at de ble utviklet 
til en form for kooperative utleieboliger med 
utstrakt beboerinnflytelse - dagens allmennyt- 
tige sektor av leieboliger. I Sverige inntok ikke 

HSB samme posisjon, men organisasjonen ble 
likevel det svenske sosialdemokratiets redskap 
i den forste, ennå selektive boligpolitiske fasen

fra 1933. Et poeng her er at HSB-formen ble 
importert til Norge i 1929 og ble fra 1946 det 
offentliges boligbyggende organ for landets byer 
og tettsteder. Samtidig vedtok Sverige å prioritere 

kommunale utleieboliger (”allmännyttan”) i sin 
offentlige boligpolitikk, mens altså den halvof- 
fentlige norske HSB-varianten fikk rollen som 
allmennyttig boligorganisasjon.

Vårt hovedpoeng med bolighistorien er å 
illustrere den europeiske og skandinaviske in- 
teraksjonen på tvers av det som ifolge Kemeny 
utviklet seg til et todelt markedssystem for ut
leieboliger i den vestlige verden. Videre er det 
viktig å notere hvordan utviklingsforlopet varierer 
i tid og form fra land til land. Disposisjonsformer, 
utleiemarkeder og boligpolitikk er ikke absolutte, 

statiske storrelser. For å kunne gripe denne vari- 
asjonen må vi operere med tilsvarende dynamiske 
begreper som kan fange inn endringer over tid. 
En slikbegrepsforståelse får også konsekvenser for 
Kemenys skille mellom dualistiske og integrerte 
leiemarkeder. I skandinavisk sammenheng blir det 
viktig å vurdere den norske offentlig tilknyttede 
boligkooperasjonen i lys av de to markedsty- 
pene. Dens funksjon som en offentlig stöttet 
medlemsbevegelse med allmennyttig formål i 
de forste fire tiårene etter krigen, medforte at 
den dualistiske strukturen på det norske utlei- 
emarkedet var mindre tydelig enn det som ble 
tilfellet fra og med 1980-årene. Det betyr ikke 
at Norge i dette tidsrommet hadde et integrert 
utleiemarked, slik Kemeny definerer det, men 
at likheten med dansk og svensk allmennyttig 
sektor og boligpolitikk var storre enn senere.

Dynamikken i den historiske prosessen og 
fleksibiliteten i disposisjonsformene maner til
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försiktighet i bruken av begreper på et så vidt hoyt 
abstraksjonsnivå som dualistiske og integrerte 
utleiemarkeder. Eksemplet med Norge og den 
skandinaviske utvekslingen illustrerer i så måte 
et prinsipielt poeng som går langt utover denne 
avgrensete geografiske konteksten.

Empirisk dokum entasjon og 
teoretiske begreper_____________
Kemeny hevder med rette at boligforskning bor 
vasre et testområde for samfunnsvitenskapelige 
teorier generelt, for så vidt også korporatistiske 
maktteorier. Men vi må tilfoye at dette bor 
skje under forutsetning av at forholdet mellom 
typeklassifisering på overordnet og sektorielt 
nivå baseres på empirisk forskning og historisk- 
samfunnsvitenskapelig dokumentasjon. Det 
handler om å la virkeligheten komme til orde 
på tvers av begrepsmodellene, men uten å oppgi

ambisjonen om å forstå helhetssammenhenger. 
Et spörsmål melder seg her: Hvor går veien 
videre fremover? Utviklingstrekk som i dag går 
på tvers av dualistiske og integrerte leiemarkeder 
kan tyde på at forskjeilen mellom dem vil bli 
mindre i årene som kommer. Vi benekter ikke 
at Kemenys dualistiske og integrerte leiemar- 
kedsmodeller evner å gripe viktige trekk ved 
boligvirkeligheten i besternte tidsrom og samfimn. 

Vår innvending går i forste rekke ut på at model- 
lene er for begrensete i forhold til den samlede 
boligsektoren, derfor heller ikke tilstrekkelig 
presise, dynamiske og operative med tanke på 
empirisk forskning. Likevel inspirerer Kemenys 
artikkel til försatt arbeid med helhetsbegreper 
og bolighistoriske sammenhenger. Hans bidrag 
vitner om at det gjenstår mye arbeid på feltet, 
både av empirisk og begrepsmessig/teoretisk 
karakter, men kanskje mest omkring forholdet 
mellom de to aktivitetene.
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