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Sammendrag 
Det norske hus er både «nasjonaløkonomi» og et av de mange tusen hjem. Denne koblingen mellom 
det konkrete hjemmet og den abstrakte økonomien blir i dette prosjektet belyst gjennom den delen av 
heimkunnskapen som gjelder privatøkonomien til fremtidige boligkjøpere. Boligsparing for ungdom 
(BSU) er en beskjeden ordning, men er likevel den eneste skattesubsidien idag som retter seg mot 
ungdom i Norge. Med denne ordningen i tankene vil dette prosjektet med hjelp av en voksende 
litteratur om finansialiseringens hverdagsliv og ny-Foucauldianske perspektiver på makt analysere 
framveksten av sparingens problem. Dette problemet har ikke bare gjort sparing til et styringsobjekt, 
men har også ført til forsøk på å skape hva som vil bli kalt styringssubjektene spareren og den unge 
boligkjøperen, subjektposisjoner som utøver en regulert autonomi gjennom privatøkonomi. Ved å 
analysere prosessene nevnt ovenfor er målet her å åpne for nye måter å tilnærme oss finans og 
boligmarkedet på i Norge. Dette er relevant fordi vi i de senere år har opplevd en sterk prisvekst i 
boligmarkedet og en parallell økning i privat gjeld. Samtidig ser vi at stadig flere forklares og forstår 
seg selv som unge sparere, boligkjøpere og finanssubjekt. Ved å undersøke dette historiske vil vi også 
se hvordan diskurser om finans har endret seg over tid. Sparing, vil det bli argumentert for, betyr det 
motsatte av hva det en gang betød, på grunn av gjeldsøkonomien. Og ble sparing installert som et 
moralsk prosjekt på 1800-tallet som skulle skape flid og orden, har det idag blitt en måte vi kan 
realisere oss selv på og balansere gjeldsøkonomien. 
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1. Introduksjon: ‘Kanskje trenger du  
IngentingTM?’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En av de mange dagene jeg skulle hjem fra lesesalen gikk jeg forbi en reklameplakat som 

lyste opp i mørket. Denne vinterkvelden var det flyselskapet SAS som oppfordret meg til å 

kjøpe en reise. Det gjorde de med å vise et bilde av en liten jente som sov i et fly. Over henne 

stod det: «You can wait for tomorrow or go there today». Selskapet spilte på komforten og 

luksusen flyvning fortsatt er forbundet med, og reklamen kan videre kanskje forstås som en 

invitasjon til å ta del i en kosmopolitisk identitet hvor det å reise er vanlig. Budskapet var vel 

det motsatte av hva som stod: Hvorfor vente til i morgen når du kan dra i dag? Mens jeg 

tenkte på hvor jeg eventuelt skulle dra for å komme meg vekk fra vinteren, kom plutselig 

trikken kjørende mot meg. Foran sidevinduene var det en reklame for banken DNB som 

spurte: «Kanskje trenger du IngentingTM?» med en kort oppfordring under: «Last ned Spare i 

dag.» Henslengt i sofaen etterpå kunne jeg på bankens nettside lese: «Spare er appen som 

samler alt om sparing på ett sted,» og videre «Spare gir deg en totaloversikt over alt som har 

med sparing å gjøre. Alle sparekontoene dine blir lagt rett i appen – alt fra BSU og 

pensjonsparing til aksjer og fond» (DNB 2018b). 

«Tit går det umærkeligt, og man opdager slet ikke, at man indtager mange forskellige 

subjektpositioner iløbet af dagen» hadde jeg nettopp lest i en innføringsbok om 

diskursanalyse av Marianne W. Jørgensen og Louise Phillips (1999, 51). Men siden jeg 
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nettopp hadde lest den setningen, var dette noe jeg oppdaget til stadighet, kanskje særlig når 

det kom til sparekampanjer, siden jeg akkurat var i gang med dette prosjektet om motsatsene 

gjeld og sparing i det norske boligmarkedet. Denne vinterkvelden ble jeg altså forsøkt innkalt 

til å være både en som forbruker nå og en som legger av penger til framtiden, to motstridende 

aktiviteter med forskjellige tidshorisonter. Forsåvidt eksisterer det alltid slike konflikter i oss, 

for «der findes ikke nogen objektiv logik, der udpeger en entydig subjektposition for 

subjektet» (Phillips og Jørgensen 1999, 54). I deres begrepsbruk er vi alltid overdeterminerte, 

hvilket betyr at vi på samme tid innehar motsigende posisjoner. Det betyr imidlertid ikke at vi 

er fri, for ingen kommer unna politikken, ei heller subjektposisjoner. Men selv om disse 

kulturelle størrelsene er noe vi må forholde oss til og ikke står fritt til å gå inn og ut av, finnes 

de likevel i variasjoner. En vei ut av floken tilbød DNB året før de spurte om jeg kanskje 

trengte IngentingTM, for da sa banken til meg, som om de var SAS, at jeg trengte en tur til 

Marokko. De sa sågar at byen Marrakech er «[e]tt sted du bare MÅÅÅ se før du dør», og at 

jeg derfor burde laste ned tjenesten Spare og begynne å legge av penger så det skulle bli 

mulig å dra dit (DNB udatert b). Der konsum hindrer sparing, er ikke det motsatte tilfelle; tid 

var altså løsningen. 

 

1.1 Kjøpe sparing 
Men det var IngentingTM-reklamen som virkelig på kreativt vis løste konflikten mellom 

spareren og forbrukeren. På den ene siden er det her snakk om en konflikt mellom hvorvidt 

du skal kjøpe noe tilfeldig i dag, eller om du skal spare for å kjøpe noe viktigere i framtiden. 

Men på den andre siden er sparingen pakket inn i en konsument-diskurs som skal gjøre det å 

ikke bruke penger like gøy som å bruke dem. Reklamen spiller på et ordspill: du trenger 

egentlig ingenting, men ingenting er også et gimmick-produkt DNB lanserer som du 

angivelig kan kjøpe, IngentingTM. Reklamen på trikken viste til en internett-lenke som fører 

til «ingentingshop». Der kan vi lese:  

 

Blir du lett fristet av impulskjøp og ‘gode’ tilbud? Da burde du kjøpe Ingenting™, og heller 
spare mer. Ingenting™ er et 100% ikke-eksisterende produkt som er designet for å gjøre det 
enklere for deg å putte penger på sparekontoen. (DNB 2018a) 
 

I denne «butikken» får vi mulighet til å bestille «pakken som passer deg best,» for eksempel 

«S» til 199 nok eller «M» til 299 nok. Idet en trykker på et av produktene kommer følgende 

tekst frem: «Gratulerer, du har nå bestilt Ingenting™.» Ingenting skjer, men hvis du så 
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oppsøker et oppgitt sted og viser «på mobilen [i Spare-appen] at du har satt 199,- til et 

Ingenting™-sparemål» får du utlevert en tom eske med ingenting oppi, esker som ligner på 

dem vi finner duppedittene i som kan kjøpes på elektronikkforretningen. I tjenesten Spare 

finnes kategorier som «reise» og «pensjon» som vi inviteres til å legge av penger til, men du 

kan altså også «kjøpe» spareformålet «ingenting» som betyr at du bare sparer for sparingens 

skyld eller et selvdefinert mål. Tiden og dens rekkefølge er altså opphevet. At sparing og 

konsumering smelter sammen ser vi også i fenomenet «mikrosparing,» noe DNB også kaller 

«morsom sparing» (Smarte penger 2016; DNB udatert a). Selv om flere banker tilbyr 

tjenesten, kan du nå enkelt aktivere den gjennom DNBs programvare Spare. Mikrosparing 

gjør det slik at hver gang du betaler med bankkortet ditt kan du bestemme spesifikke 

sparebeløp som skal trekkes fra brukskontoen og overføres til en sparekonto, for eksempel 

kontoen kalt Boligsparing for ungdom (BSU). I én bevegelse er du både konsument og 

sparer: «Husk at jo mer du bruker kortet, dess mer penger blir det på sparekontoen» (DNB 

udatert a). 

 

1.2 Problemstillinger 
«Situasjonen i dag» skrev antropologen Marianne Gullestad, «er at det antakelig er 

reklamebransjen som sitter inne med mest systematisk informasjon om hverdagslivets 

organisering og lengsler» (1989, 15). Rett etterpå fortsetter hun: «Som forsker ser jeg ingen 

grunn til at reklamebransjen skal ha monopol på denne type kunnskap» (Gullestad 1989, 15). 

Jeg er enig med henne, men jeg er ikke antropolog, derfor har mitt ærend heller ikke vært å 

etnografisk undersøke hvordan økonomiens hverdagsliv utfolder seg. I så henseende har en 

annen påstand av Gullestad relevans: Vi må ikke miste oss i empirien ved å bare beskrive, vi 

må også teoretisk analysere (1989, 27). Det betyr ikke at vi ikke skal være empiriske, men vi 

trenger imidlertid ikke være «empirister», istedenfor kan vi praktisere hva Nikolas Rose 

kaller «symptomatologi» hvori fenomener forstås som noe som reflekterer en tilstand av 

krefter (1999, 58). Sparekampanjen jeg nevnte innledningsvis er slik sett et uttrykk for slike 

krefter, som altså er tema for denne oppgaven. For å innta hva Rose også, gjennom Friedrich 

Nietzsche, omtaler som et «diagnostiserende» blikk på gjeld og sparing, har hverdagslivet 

vært et relevant nedslagsfelt, belyst gjennom to konsepter: heimkunnskap og makt. 

For å undersøke relasjonen mellom boligsparing, gjeld og makt, har det overordnede 

spørsmålet i dette arbeidet vært: hvordan har sparing blitt problematisert i det norske 
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boligmarkedet? For å svare et så bredt spørsmål har tre mindre spørsmål stått sentralt, som 

utgjør drivkraften i henholdsvis kapittel fem, seks og syv. 

 

I. Hvordan har sparing vokst frem som et problem i ulike regjeringsprosjekt i Norge og 
i relasjon til hvilke tema?   
 

II. Hvilke subjektposisjoner figurerer i boligpolitikken, og hvordan har disse utviklet seg 
siden 1945? 

 
III. Hvilket problem er det Boligsparing for ungdom (BSU) konstruerer, og hvilken 

løsning fremmer ordningen for dette? 
 

Isolert sett kan disse problemstillingene virke noe tilfeldige, men lest kronologisk er deres 

utforming styrt kausalt. Der den første analysen, i kapittel fem, undersøker hvordan sparing 

lenge har vært et politisk prosjekt, vil vi også se at sparing har blitt drøftet i relasjon til bolig. 

Ettersom målet særlig ligger i å undersøke boligsparing, vil vi i det neste analysekapitlet 

undersøke hvilke identiteter vi finner i boligmarkedet. Hvem er det som utskilles som viktige 

identiteter på boligmarkedet, og hvis sparing nevnes, hvem er det som skal spare til bolig? Så 

vi i den første analysen at sparing har vært problematisert med tanke på boligmarkedet, ser vi 

i den andre at identiteten unge har vokst seg fram som en svært viktig identitet hva 

boligmarkedet angår. Disse to kapitlene legger slik opp til det tredje analysekapitlet, som 

undersøker Boligsparing for ungdom (BSU). Denne ordningen, vil det bli argumentert for, 

må forstås som et av gjeldsøkonomiens styringsverktøy, nettopp fordi dette er en ordning 

som retter seg mot framtidige boligkjøpere, ungdommer, som både bes spare og forgjelde 

seg. 

 

1.3 Regjering i ‘det norske hus’ 
Problemstillingene nevnt ovenfor vil bli møtt på en svært spesifikk måte. Ærendet for dette 

prosjektet har vært å plukke opp en svært hverdagslig og normal praksis, sparing, for å se 

hvordan denne kan analyseres fra et maktperspektiv. Mer spesifikt dreier det seg om hva 

Michel Foucault omtalte som «gouvernementalité», som på norsk har blitt kalt «styring», 

«regjering» og «styringsrasjonalitet». Jeg vil benytte meg av de to førstnevnte, som Iver 

Neumann lanserte i sin oversettelse av den såkalte gouvernementalité-forelesningen fra 1978 

(Foucault 2002). Styring og regjering, som i det følgende vil bli brukt om hverandre, klinger 

bra i mine ører fordi ordene er så generelle, nettopp som konseptet til Foucault forsøkte å 
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være. Det er ikke bare snakk om styring av, si, krig, men av hele samfunnskroppen, utført av 

en rekke aktører, selv de styrte. Et sted omtaler Foucault denne form for makt som 

handlinger på handlinger (Foucault 2008, 186). En produktiv makt som skal legge til rette, 

vekke oppmerksomhet, skape ønsker og subjektposisjoner. Og i mitt prosjekt er det 

hverdagslivets handlinger det er snakk om.  

Gullestad var forsiktig med å definere nettopp hva hverdagslivet er, men påpeker at vi 

i hverdagslivet finner det vi ofte tar for gitt, hverdagslivets handlinger er «[...] usynlige fordi 

de er så alt for synlige» (1989, 13). Et interessant poeng hun gjør, er å slå fast at vi skal bruke 

hverdagslivet som et sekkebegrep heller enn et analytisk begrep. Det vil si, begrepet er ment 

å vekke visse assosiasjoner og rette perspektivet vårt i en særskilt retning, henimot det som 

tas for gitt. Fokuset på disse noe «normale» tingene vi gjør daglig, som å spare i en BSU-

konto gjennom en digital applikasjon som gjør det lettere å spare og se hvor mye eller lite du 

har spart, kan være en fruktbar tilnærming for den som ønsker å studere et samfunn. 

Gullestad argumenterer videre for at særlig hjemmet er det stedet hvor hverdagslivet kommer 

til uttrykk. Inn og ut av hjemmet springer ovenikjøpet en rekke koblinger, noe som gjør at 

hjemmet kan analyseres som noe som har relevans utover veggene.  Gullestad skriver: 

 
Fordi det er i hjemmet og hverdagslivet mennesker binder sammen de ulike roller og fora de 
deltar i, er disse områdene av livet meget egnet til å studere store sivilisasjonshistoriske 
spørsmål. (1989, 26) 

 

Et interessant spørsmål idag, er det som undersøker hvordan hjemmene er relatert til den 

globale økonomien. Som geografen Sally A. Marston har vist, kan vi anse hjemmet som en 

geografisk skala på linje med det urbane, nasjonale og det globale. Men denne skalaen blir 

ikke bare produsert gjennom kapital, men også konsum og sosial reproduksjon, prosesser 

som i overgangen til det 20. århundre særlig ble påvirket av husøkonomi og ideer om 

hjemmet som en bedrift som skulle bli styrt av en husmor (2000, 236–38). Viser Marston at 

kvinner ikke bare var redusert til hjemmet men også brukte hjemmet som et springbrett for å 

påvirke andre skalaer, viser også Neil Smith til koblinger hjemmet har til andre skalaer: 

«Hjemmet er definert i relasjon til en større kontekst, og uansett hvor skarpt de fysiske 

grensene som skiller hjem fra hverandre, vil disse grensene alltid være noe porøse» (1992, 

69–70, min oversettelse). Økonomiske forandringer og andre prosesser, legger han til, kan på 

alvorlig vis påvirke boligprisen uansett hvor mye boligeieren har gjort i og på hjemmet. Dette 

ble prekært i USA og en rekke andre land med finanskrisen som begynte i 2007 og tok fart 
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året etter. Fem år før hadde Randy Martin påpekt nettopp at: «Individet er blitt mer ett med 

alle samfunnets relasjoner enn noensinne før, og det lokale mer ett med det globale» (2002, 

196, min oversettelse). Ti år etter krisen slår Bent Sofus Tranøy fast at finansialisering stadig 

er en «samtidsdiagnose» som kan gi oss økt innsikt om samfunnet (2017), og dette er særlig 

sant hva hjemmene angår.  

Det vil si, «det norske hus» som Thorbjørn Jagland (1996) snakket om i sin 

regjeringserklæring må i økende grad forstås i relasjon til de tusen hjem. I fare for å begå 

hver generasjons overvurdering av ens egen samtid, kan vi kanskje si at Gullestads påpekning 

av det sivilisatoriske med hjemmet er en enda mer korrekt påstand i dag. Er det et sted vi 

møter spor av noe sivilisatorisk, er det i menneskers forgjeldede hjem. Målet med denne 

oppgaven er imidlertid ikke å operere med skarpe skiller mellom hjemmet og det politiske, 

det private og det offentlige, derfor kan vi kanskje heller benytte oss av en mer horisontal 

romlig metafor som Foucault av og til benytter seg av for å forklare målet for styring, nemlig 

milieu eller miljø, som skilte seg fra den tradisjonelle kongens territorium (2007, 20–21). Det 

er prosessene som skjer i rom som skal undersøkes, ikke dets klare grenser, et rom av usikker 

framtid hvor det er populasjonen som er mål for intervenering. Og for å undersøke de 

prosessene må vi, med Nikolas Rose og mange feminister før ham (1987), sprenge skillet 

mellom det private og det offentlige. Gjør vi det, er utgangspunktet ikke, som vi så ofte finner 

det hos økonomer, den rasjonelle homo economicus, men heller ikke, som ofte er tilfelle i 

mange narrativ, å starte med en overgripende analyse som skal belyse alle delene, men heller 

å ta utgangspunkt i at disse sidene er gjensidig avhengig av hverandre, men også utvikles i 

hva som kan kalles «tid-rom ansamlinger» hvor rutinehandlinger er sentrale i systemers 

eksistens (Jones og Murphy 2010, 303; Reckwitz 2002). Disse koblingene skal her studeres 

gjennom diskurser, eller hva jeg velger å kalle heimkunnskap. Det vil si, den kunnskapen som 

vi bruker for å nå våre mål hva hjemmene angår, men også den som brukes for å styre oss 

henimot disse målene.  

Økonomen Gunhild J. Ecklund (2015) viser til økt betalingsvansker blant unge, og 

skriver i et avisinnlegg i Aftenposten: «Skal nordmenn bli bedre til å styre egen økonomi, må 

skolen satse systematisk på økonomifaget». DNB melder på sin side at en undersøkelse gjort 

for dem viser at 9 av 10 foreldre ønsker privatøkonomi inn i skolen (DNB 2015, 8). Det 

samme året mente DNB med Røde kors at «unge i Norge kan skremmende lite om 

privatøkonomi» og derfor har aktørene et undervisningsopplegg kalt «Lærepenger» parat til 

den norske skolen hvis den skulle være interessert i dét. Denne undervisningen er ment å 

«lære barna om privatøkonomi før luksusfellen tar dem» (Aftenposten 2015). TV-
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programmet Luksusfellen som har gått på TV3 siden 2008 er da også et godt eksempel på en 

form for undervisning kombinert med underholdning hva betalingsvansker og gjeld angår. 

Her får personer som har kommet i økonomisk uføre hjelp av «eksperter» til å få orden på 

privatøkonomien. Hva bolig angår er det ikke så rent uvanlig å lese overskrifter om 

«Ekspertenes råd til boligkjøpere» med underoverskrifter som «Dette bør du gjøre» etterfulgt 

av setninger som påpeker at: «Økonomene er samstemte i at førstegangskjøpere står i en god 

posisjon i dagens marked» (E24 2017a). Som lesere blir vi tilkalt som boligkjøpere, i dette 

tilfellet førstegangskjøpere. Gjelden til befolkningen stiger, og spørsmålet er som regel, er det 

trygt å kjøpe en bolig med gjeld i dag? 

Nettavisen meldte i 2015 at i en undersøkelse utført av konsulentselskapet McKinsey 

havnet Norge på 14. plass i en rangering av de mest forgjeldende landene i verden. Vår gjeld 

beløp seg til hele 244 prosent av bruttonasjonalproduktet. «Den store forskjellen på Norge og 

andre land,» la avisen til, «er at mesteparten av den norske gjelden ikke er statlig, men hos 

nordmenn flest» (Nettavisen 2015). Slike tall strømmer ofte ut i nyhetene og 

«sjefsøkonomene» kommer med sine optimistiske eller bekymrede analyser, alt ettersom 

hvordan pilene peker. I 2016 kunne Aftenposten rapportere fra SSB at bruttogjelden til 

landets husholdninger hadde doblet seg på bare ti år, og at den i 2016 hadde nådd 

astronomiske 2.974 milliarder kroner. Avisen skrev videre at sjeføkonom Harald Magnus 

Andreasssen fra Swedbank «forteller at mens gjeldsnivåene i de fleste land har kommet godt 

ned i årene etter finanskrisen, har det ikke vært tilfelle i Norge» (Aftenposten 2016). At 

boligprisene stiger samtidig som at gjeldsraten stiger «er neppe tilfeldig» påpeker han, og 

bedyrer at var han ikke bare sjefsøkonom men også sentralbanksjef, ville han ha tenkt seg 

nøye om før han senket styringsrenten ytterligere i redsel for at vi «ender opp med at for 

mange har lånt for mye og brukt pengene på ting som gir dårlig avkastning» (Aftenposten 

2016). Senere det året valgte da sentralbanken å ikke senke den allerede svært lave 

styringsrenten ytterligere. På Norges Banks pressekonferanse kommenterte sentralbanksjef 

Øystein Olsen: «Det som har skjedd er at bekymringen har tiltatt ytterligere» (DN 2016). 

Regjeringen tilbød på sin side flere tiltak mot situasjonen. I 2015 kom de med en «strategi» 

for boligmarkedet som særlig la vekt på å effektivisere planprosesser i den hensikt å skyte 

fart i boligbyggingen. I 2016 kom de også med ytterligere tiltak, de såkalte 

boliglånforskriftene som skulle gjelde fra og med 2017, hvor egenkapitalkravet på 15 prosent 

som ble innført av Stoltenberg II-regjeringen i 2011 ble beholdt for primærboliger, men økt 

til hele 40 prosent på sekundærboliger i Oslo, og en regel om at låntager ikke kan ha lån som 

overstiger inntekt med fem ganger er introdusert (Regjeringen 2016). Det var imidlertid et 
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mer beskjedent tiltak regjeringen møtte den drastiske veksten i boligmarkedet med som 

vekket min interesse: styrking av den skatteincentiverte ordningen Boligsparing for ungdom 

(BSU).  

For det første var det noe tidstypisk over det å delegere ansvaret over på den enkelte. 

Høye boligpriser? Spar penger! For det andre medførte hevningen av BSUs maksgrense at 

jeg ble klar over og kanskje flau over at jeg ikke var i nærheten av å ha nådd de allerede-

eksisterende rammene, hva betød vel en hevning for meg? For det tredje, og mer generelt, er 

BSU et symptom på et liberalt paradoks; politikken idag antar at vi er frie, rasjonelle aktører, 

men forsøker samtidig å gjøre oss om til det. Dette kommer for eksempel fram i et intervju 

med vår statsminister i en artikkel om varslede renteøkninger. Her blir hun spurt: «Hva er ditt 

råd til norske låntagere?» hvorpå hun svarer: «Vi skal ikke krisemaksimere. Folk er 

fornuftige. Men du må ikke låne mer enn du kan tåle. Jeg håper folk har tatt høyde for at 

renten har vært kunstig lav i lang tid, at de har lagt penger til side» (DN 2018, 10). Vi er 

fornuftige, samtidig «håpes» det at vi har vært fornuftige, og vi «må ikke» låne for mye. Og 

altså lære å spare. 

Som eksemplene med undervisning i privatøkonomi nevnt ovenfor viser, er det også 

klart at det ikke bare er BSU som forsøker å danne liberalismens forutsetning, homo 

economicus. Utover BSU er regjeringen også aktiv på den fronten på andre vis. I den 

alleredenevnte Boligstrategien til regjeringen finner vi også setninger som: «Kunnskap om 

personlig økonomi er nødvendig for å kunne håndtere egen økonomi på en hensiktsmessig 

måte, og for å unngå gjeldsproblemer» (2015, 21). Rett etterpå opplyses det at tiltak for å 

opplære lærere og videregåendeelever i personaløkonomi er satt i gang (Regjeringen 2015, 

21). Utgangspunktet for dette prosjektet er eksistensen av slike ønsker om å styrke 

privatøkonomien i lys av gjeldsøkonomien, fremmet av oss selv, våre foreldre, økonomer, 

banker så vel som regjeringen, ofte i et slags samarbeid. I det siste har altså et av tiltakene for 

å øke kunnskapen og den privatøkonomiske stillingen til den enkelte blitt styrket, men også 

utsatt for kraftig kritikk. Men mens BSU-grensene ble hevet av regjeringen og kritikk 

begynte å hagle mot den fordi den brukes flittigst av de med mest midler fra før av (bl.f. 

Berge og Andersen 2015; Aftenposten 2017a, 2017b; Magnussen Rydje 2017; Snoen 2017), 

satt jeg igjen med en følelse av at kritikken manglet noe. Problemet med BSU er ikke 

utelukkende at den belønner de rike mest (som alle kritikk fremhever), men at den, blant 

mange tiltak, fremmer en ide om mennesket som humankapital. Å «spisse», «fjerne» eller 

«styrke» BSU vil ikke løse det problemet, fordi vi har å gjøre med en ide om hvordan vi skal 

leve som ikke lar seg redusere til en ordning. 
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1.4 Tekstens oppbygging 
Ved hjelp av konsepter om makt og kunnskap, vil vi i det følgende undersøke denne 

finanstematikken som særlig i etterkant av finanskrisen har fått oppmerksomhet i mediene og 

i forskning. Mer detaljert hvordan koblingene mellom det overordnede gjeldsspørsmålet og 

det svært nære, hverdagslige sparevanene skal undersøkes, vil belyses i neste kapittel. Her vil 

hva vi kan kalle regjeringsskolens syn på makt bli presentert. Hva menes med Foucaults 

utsagn om at makt i dag i stor grad tar form av handlinger på handlinger? Foruten å plassere 

denne type tematikk i en poststrukturalistisk leir, vil sentrale begrep i forskning på regjering 

bli definert, så som liberalismens teknologier og kunnskapens rolle i styring. Deretter vil vi i 

det tredje kapitlet undersøke hvordan dette perspektivet har lagt til rette for en rekke 

empiriske arbeider. I nær forkant og i kjølevannet av den svært dramatiske finanskrisen som 

rammet verden i 2007/2008 var mange forskere opptatt av hvilken rolle gjeld spiller i 

samfunnet. Foruten å presentere forskning som vektlegger hvordan gjeldsrelatert profitt har 

vokst kraftig siden 80-tallet, vil vi her spesielt se nærmere på hvordan en rekke forskere har 

koblet gjeld og sparing til ideen om hverdagslivet. Hvilke praksiser er det som muliggjør en 

gjeldsøkonomi? Deretter vil det fjerde kapitlet redegjøre for det metodologiske fundamentet, 

de konkrete metodene og datamaterialet for dette arbeidet. Deretter vender kapitlet seg til 

analysestrategiene dette datamaterialet er blitt møtt med. Her er det diskursanalyse og 

genealogi som står sentralt, hvor førstnevnte undersøker mønstre i måter å omtale verden på, 

mens sistnevnte kritisk sporer dette historisk.  

I den andre halvdelen vil endelig tre analysekapitler bli presentert. Hvis den 

overordnede problemstillingen til arbeidet som sagt er å undersøke hvordan sparing har blitt 

problematisert i det norske boligmarkedet, vil disse tre analysekapitlene undersøke denne 

svært brede problemstillingen fra ulike vinkler, som i tur og orden nærmer seg vår tid. I det 

første, kapittel 5, vil sparingens genealogi bli presentert, en bred historisk analyse av sparing 

som sådan som begynner i 1822. Genealogi betyr å begynne analysen med et problem slik det 

forstås i dag, for å så å trekke det tilbake i tid. Problemet som i denne oppgaven skal belyses 

er boligsparing, men hva har ledet fram til dette problemet? Når kom de første sparebankene, 

og hvem var det som ble oppfordret til å spare, og hva har sparing betydd over historien? For 

å undersøke den type spørsmål har historiske sekundærkilder om sparebankvesenet blitt 

brukt, men i tiden etter andre verdenskrig har også primærkilder som partiprogram blitt brukt 
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på supplerende vis. Deretter vil vi i det sjette kapitlet snevre fokus til å utelukkende 

omhandle boligmarkedet siden 1945. Her er spørsmålet, hvem er det boligpolitikken handler 

om? Hvilke identiteter er det som utpekes som viktige objekt for boligpolitikken? 

Datamaterialet i dette kapitlet vil utelukkende bygge på boligseksjonen i 

stortingsvalgprogrammene til Høyre og Arbeiderpartiet. Innsnevringen i tid åpner for en mer 

detaljert lesning, samtidig er det mye som har skjedd siden etterkrigstiden, så det historiske 

vil også her komme til syne. Endelig kommer det tredje og siste analysekapitlet, som med sin 

start i 1992 er nærmere i tid og åpner for en enda mer detaljert lesning. Her vil tematikken i 

de to forutgående kapitlene kobles sammen i en nærlesning av Boligsparing for ungdom 

(BSU), hvor ulike evalueringer av ordningen er sentralt datamateriale. Etablerte det første 

analysekapitlet sparingens genealogi, det andre at unge boligeiere har vokst i viktighet, 

smelter disse sammen i dette kapitlet, som altså omhandler en ordning rettet mot å få unge 

mennesker til å spare til bolig. Her vil vi særlig fokusere på hva slags subjektposisjoner BSU-

ordningen forsøker å forme som løsning på dagens boligmarked. Vi vil også berøre en 

gryende kritikk av BSUs usosiale profil, men også dens økende relasjon til egenkapitalkravet, 

hva en avis har omtalt som «sparekravet». 
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2 Poststrukturalistisk regjeringsstudium 
 

 

 

I dette prosjektet har det vært vanskelig å trekke tydelige grenser mellom hva vi kan kalle 

teori på den ene siden, og metodologi på den andre siden, for ikke å snakke om metoden som 

er valgt, diskursanalyse. Marianne W. Jørgensen og Louise Phillips påpeker da også «at man 

ikke bruger diskursanalysen som en analysemetode løsrevet fra det teoretiske og 

metodologiske grundlag» og videre at diskursive tilnærminger til virkeligheten innebærer «et 

teoretisk og metodisk hele – en pakkeløsning.» (1999, 12). Dette kommer av at 

diskursanalysen som metode er bygd noen grunnpremisser (Burr 1995 i Phillips og Jørgensen 

1999, 13–14). For det første bygger metoden på en ide om at det er våre kategoriseringer som 

er avgjørende for hvordan verden framstår. For det andre er viten forstått som historisk, men 

også som noe som er del i virkeligheten, noe som både kan observeres i virkeligheten men 

også forme den. Vi snakker med andre ord om en anti-essensialisme. Friedrich Nietzsche 

påpekte dette tidlig, ved å si at «alt det som sies om noe, vokser fra generasjon til generasjon 

bare fordi folk tror på det, til det gradvis vokser inn i tingen og til sist blir tingens egen 

kropp» (referert i I. B. Neumann 2001, 39). Ideen er altså at måter å snakke om ting på, 

former tingen, at «enkelte ting (men ikke nødvendigvis alle ting som noen tenker) blir sosiale 

fakta i og med sprog og institusjonalisering» (I. B. Neumann 2001, 40). Og videre, visse 

fremstillinger vil igjen gjøre visse handlinger tenkelige, og slik sett opprettholde visse 

systemer. 

Denne innsikten gjør det slik at nettopp språk og institusjoner blir viktige i analysen i 

den forstand de kan hjelpe oss å forstå hvordan virkeligheten skapes. Interessen skal da rettes 

mot at ting først er interessante når de forstås i relasjon til andre ting: «Hva ting kalles, kan 

være viktigere enn det der ‘er’ – om det da i det hele tatt gir mening å si at de ‘er’ noe separat 

fra navnet» (I. B. Neumann 2001, 40). Et slikt verdensbilde kan oppsummeres som en 

forskyvning fra ontologi til epistemologi, om hva Nils Åkerstrøm Anderson skriver  

 

Til sammen synes der at tegne sig en ny form for spørgen, en form for spørgen, der ikke blot 
spørger til handlinger på et felt, men spørger til feltets måde at spørge på, spørger til 
kategoriernes, temaernes og interessernes fremkomst. Denne form for spørgen rummer en 
videnskabsteoretisk forskydning fra ontologi til epistemologi. [kilde til Pedersen, O. K. 1983]. 
(Andersen 1999, 12)  
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Årsaken til dette skiftet er ikke bare erkjennelsen av at verden er i stadig forandring, og at 

våre gamle begreper nålenger ikke klarer å beskrive den, men altså også et ønske om å ta 

avstand fra hvordan en ontologisk orientert forklaring antar og tar for gitt objektene som 

beskrives (Andersen 1999, 13). Imotsetning til dette finner vi altså epistemologiske studier. 

Disse har den effekt å de-ontologisere objektene de beskriver, og spør ikke hva eller hvorfor 

men hvordan (Andersen 1999, 13–14). Spørsmålet er ikke hva denne eller denne tingen er, 

men hvordan den trer frem for oss. Det innebærer, med Andersen, en overgang «[f]ra første 

ordens observationer af ‘det derude’ til anden ordens observationer af, hvorfra vi kigger, når 

vi observerer ‘det derude’. Fra væren til tilblivelse.» (Andersen 1999, 12). På lignende vis 

skriver Iver Neumann: «Diskursanalytikeren er derfor ikke først og fremst opptatt av det 

værende, men av det vordende, av hvorledes og hvorfor ting fremtrer som de gjør» (2001, 

14). Et blikk som fremhever dét, er regjeringsstudier, som forsøker å undersøke hvordan 

visse ting problematiseres på særlige måter, som igjen må styres henimot særlige mål.  

 

2.1 ‘Livets inntreden i politikken’: biomakt og regjering 
Mitt arbeid har i stor grad bygd på Michel Foucaults senere forskning. Det er snakk om 

enkelte bøker, men særlig forelesningsrekkene fra slutten av 70-tallet (Foucault 2007, 2008) 

og den litteraturen disse gav grobunn for, også kalt ny-Foucauldianisme eller bare 

regjeringsskolen (bl.a. Burchell, Gordon, og Miller 1991). Regjeringsperspektivet gjorde sin 

entre i Norge med den såkalte Alternative maktutredningen på slutten av 90-tallet, som førte 

til en rekke empiriske arbeider og enkelte oversettelser av Foucault (bl.a. Foucault 2002; og I. 

B. Neumann og Sending 2003b). Vanligvis beskrives framveksten av regjering på bakgrunn 

Foucaults genealogi av denne, med utgangspunkt i statsraisonen og politi, og før det en 

pastoral tradisjon assosiert med kristendommen som så det som viktig å veilede den enkelte 

og hele flokken (for en norsk introduksjon, se I. B. Neumann 2003). Her vil jeg heller sette 

begrepet om styring i relasjon til Foucaults tidligere ideer om biopolitikk og produktiv makt. 

Der historien om liberalismens vekst er kjent, kan vi tjene vel så mye på å undersøke 

Foucaults mer generelle maktanalyser. 

 Makt skal her forstås på en relativt særegen måte, ikke bare som det som undertrykker 

men også som «den positive mulighedsbetingelse for det sociale» (Phillips og Jørgensen 

1999, 23). Jørgensen og Phillips skriver videre «[m]agten konstituerer diskurser, viden, 

kroppe og subjektiviteter» (1999, 23). For å tydeliggjøre dette benytter Foucault termen 
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makt/viten, og med koblingen mellom makt og viten er dermed diskurs også sentralt: «Med 

hensyn til viden har Foucaults sammenkobling af magt og viden den konsekvens, at magt 

bliver snævert forbundet med diskurs. Diskurser er i høj grad med til at producere de 

subjekter, vi er, og de objekter, vi kan vide noget om» (Phillips og Jørgensen 1999, 23) Dette 

forvansker modeller som setter suverene aktører som utøver makt over undersåtter. Stuart 

Hall forklarer hva dette innebærer: «Diskurs er sammenrørt med makt, men det er ikke 

nødvendig å finne et ‘subjekt’ – kongen, den dominerende klasse, borgerskapet, staten, osv. – 

for at makt/viten skal fungere» (1997, 54, min oversettelse).  

Når vi snakker om en konge som utøver makt over undersåtter har vi med å gjøre med 

hva Foucalt omtaler som suveren makt som altså tvinger gjennom viljen sin. Her er vi 

derimot mer interessert i andre former for makt som har økt i viktighet i hva Foucault omtalte 

som den klassiske tidsalder og videre til den moderne tid. Kunne den suverene makt kjennes 

igjen i sin undertrykkelse, var Foucault altså mer opptatt av hvordan makten kunne være 

produktiv. Derfor er det i det første bindet til Seksualitetens historie snakk om «en makt som 

heretter kanskje ikke lengre har som sin viktigste funksjon å drepe, men å beleire livet fra 

begynnelse til slutt» (1999c, 152). Hadde suvereniteten loven som sitt fremste virkemiddel, 

kaller Foucault den mer moderne maktformen han beskriver for biomakt. Han skriver: 

«Loven henviser alltid til sverdet. Men en makt som har som oppgave å ta hånd om livet vil 

trenge kontinuerlige, regulerende og forbedrende mekanismer» og det som kjennetegner 

sistnevnte form for makt er at den «må kvalitetsbestemme, måle, vurdere og hierarkisere, 

snarere enn å vise seg fram i sin morderiske prakt» (Foucault 1999c, 157). Med disse 

hierarkiseringene og kvalitetsbestemmelsene er det normen som står sentralt. Foucualt sier 

sågar at: «[Makten] trenger ikke å trekke opp et skille mellom undersåtter som adlyder 

herskeren og dem som er hans fiender; den foretar fordelingene omkring normen» (1999c, 

157). Eliassen refererer til Foucaults Seksualitetens historie og påpeker: «Med begrepene 

‘norm’ og ‘normalitet’ innføres en makt ‘som ikke fungerer ved hjelp av rett, men ved 

teknologi; ikke ved lov, men ved normalisering; ikke ved straff, men ved kontroll, og som 

utøves på nivåer og i former som overskrider staten og dens apparater’» (2016, 146). 

Foucault deler biomakten inn i hva han omtaler som to poler. Den ene er typisk for 

maktformen Foucault kaller «menneskekroppens anatomiske politikk» som «konsentrerte seg 

om kroppen som maskin: dressur av den, høyning av dens ferdigheter, utvinnelse av dens 

krefter, en parallell forøkning av dens nytte og føyelighet, dens integrasjon i effektive og 

lønnsomme kontrollsystemer» (1999c, 152). Det var særlig i boken Overvåkning og straff  

(1999b [1975]) at denne form for makt ble beskrevet, hvor vi i kapitlet «Disiplin» kan lese: «I 
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løpet av den klassiske tidsalder oppdaget man for alvor kroppen som gjenstand og 

angrepsmål for maktutøvelse» (Foucault 1999b, 122). Fokus rettes i stor grad mot det 

stadigvoksende fengselsvesen, hvor den disiplinære makt blomstret, som i følge forfatteren 

slo et nettverk ut i en rekke andre steder i samfunnet, som skoleverket, hæren og fabrikken. 

Er makten produktiv, var det særlig den lydige kroppen som var stikkordet her. Staten er som 

fraværende i disse tekstene, og det er teknikkene som brukes som vies oppmerksomhet.  

Den andre polen, som utvikler seg noe senere, mot midten av 1700-tallet, består i «en 

rekke inngrep og regulerende kontrollformer: en befolkningens bio-politikk» (Foucault 

1999c, 152). Bio-politikken er altså mer generell enn disiplinen ved å «konsentrerte seg om 

kroppen som art, den kroppen som var gjennomsyret av det levendes mekanikk og som tjente 

som støtte for biologiske prosesser: forplantningen, fødslen og dødeligheten, helsetilstanden, 

levealdre, levetid med alle de omstendigheter som kan få disse faktorene til å variere» 

(Foucault 1999c, 152). Der disiplinen altså er typisk for fengslet, får bio-politikken sitt utslag 

i «demografien, vurderingen av forholdet mellom ressurser og innbyggere, oppstillingen av 

tabeller over rikdommene og deres sirkulasjon, over folks liv og deres sannsynlige levealder» 

(Foucault 1999c, 153). Med andre ord, den politisk-økonomiske styring av et land. Satt 

Foucault en parantes rundt de handlende individene i analysen av disiplinen, er den her 

tilbake (jf. I. B. Neumann 2003). 

 Det er viktig å merke seg at Foucault ser utviklingen av bio-makten, de to polene, i 

sammenheng med kapitalismen. «Det kan ikke herske tvil om at denne bio-makten har vært 

et unnværlig element i utviklingen av kapitalismen» (Foucault 1999c, 153). Men selv om 

staten er særdeles viktig i «opprettholdelsen av produksjonsforholdene», rettes fokus på 

spesifikke «maktteknikker [som] virker på området for de økonomiske prosesser» (Foucault 

1999c, 154). Men han påpeker også at maktteknikkene han mener ble oppfunnet på 1700-

tallet «er tilstede på alle nivåer i samfunnet og benyttes av svært ulike institusjoner (av såvel 

familien som hæren, skolen eller politiet, av den individorienterte medisin eller den offentlige 

forvaltning» (Foucault 1999c, 154). 

Temaene fra bøkene nevnt ovenfor kommer også til syne i forelesninger få år etterpå. 

Men der kommer staten mer tydelig til syne, og fokus legges særlig på 

sikkerhetsanordningene, senere kalt regjering. Clare O’Farrel skriver om Foucaults skiftene 

maktperspektiv som en utvikling i beskrivelsen av ulike historiske konfigurasjoner av makt-

viten, først disiplin (som erstatter suverenitet), så biomakt, og endelig regjering (O’Farrell 

2005, 101). Foucault stadfester noe lignende i en forelesning fra 1978 hvor han sier at denne 

form for styring er en tendens som over en lengre tidsperiode i vesten har gjort at denne 
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«formen for makt som man [også] kan kalle «styringen», blir viktigere enn alle de andre 

maktformene så som suverenitet og disiplin» (Foucault 2002, 68). Hvis det under 

maktformen Foucault kaller suverenitet var prinsen og hans territorium som stod i sentrum, 

blir i linje med hva som ble sagt ovenfor befolkningens ve og vel i stadig større grad 

inkorporert i makten. «Ikke lengre tryggheten [sûreté] til prinsen og hans territorium, men 

sikkerheten [sécurité] til befolkningen og, av den konsekvens, de som styrer den» (Foucault 

2007, 64, min oversettelse fra eng. oversettelse). Befolkningen som kategori er da også viktig 

i utviklingen av denne form for makt-viten, det samme finner vi sant i Foucaults diskusjon av 

biomakt: 

 
Regjeringene oppdager at de ikke bare har å gjøre med undersåtter, ikke engang med ‘folk’ 
men med en ‘befolkning’, med dens spesifikke fenomener og dens egen variabler: 
fødselsprosent, sykelighet, levetid, fruktbarhet, helsetilstand, sykdomshyppighet, 
ernæringsform, og boligforhold. (1999c, 34). 

 

Den sentrale fremgangsmåten for sikkerhetsanordningen var å styre på bakgrunn av denne 

type kunnskap om det styrte, av hva fysiokratene kalte «naturlige prosesser» (Foucault 2007, 

65).  

I denne form for makt er forbudet mindre viktig, og det oppstod et mål om å utslette 

problemer gjennom det som skapte problemene i utgangspunktet (Foucault 2007, 65–66). 

Dermed ser vi en nær kobling mellom liberalismen og regjering: vi kan ikke kjenne alle 

prosesser som skjer i samfunnet, derfor må vi la dem skje. Og et av eksemplene Foucault 

bruker for å vise denne form for makt er da også gjennom debatten om frihandel, nærmere 

bestemt diskusjonen om sirkulasjon av korn. Mangel på korn, som under disiplinen ble 

forsøkt løst gjennom streng regulering og lagre, ble nå forsøkt løst gjennom fri sirkulasjon. 

«Knapphet vil bli opphevet på bakgrunn av den realitet som i utgangspunkt skapte den» 

(Foucault 2007, 40, min oversettelse av eng. overset.). Vi snakker med andre ord om hva som 

oppfattes som «selvregulerende» effekter. Det å la ting skje, «laisser-faire», å la knapphet 

utvikle seg, vil igjen skape en rekke motreaksjoner som retter feilen, høyere pris på korn vil 

skape mer produksjon osv. «Liberalere fra skotske opplysningstenkere som Adam Smith og 

utover kritiserer statsraison og police1 for å hvile på en sviktende forutsetning. For dem er det 

rett og slett ikke mulig å ha full oversikt over samfunnet. Den berømte usynlige hånden som 

er på ferde, er usynlig fordi man kan se at den har vært på ferde i eftertid, men ikke i samtid» 

																																																								
1 Det vil si, forgjengere men også utgangspunktet til regjering, som under merkantilismen forsøkte å styre 

samfunnet i hver minste detalj for å styrke samfunnet. 
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(I. B. Neumann 2003, 32). Neumann viser til tre følger av dette. For det første blir direkte 

inngrep i samfunnet vanskelig, men for det andre også problematisk, ettersom «man ikke vet 

hva man griper inn i» (I. B. Neumann 2003, 32). For det tredje er det nødvendig med en 

særlig aktivisering av samfunnet. Neumann skriver med referanse til Barry Hindess at det er 

«en forutsetning for at samfunnet skal kunne fungere at subjekter individualiseres, at de 

oppnår en viss frihet til å handle slik at de fyller den samfunnsmessige funksjonen som 

liberalismen tildeler dem» (I. B. Neumann 2003, 32). Derfor, som Neumann påpeker, ender 

vi en situasjon hvor «[s]tatsmannsgrepet blir, gitt at man på en rekke politiske felter må avstå 

fra å herske direkte, å klekke ut nye måter å herske indirekte på» (2003, 35). 

I den fjerde forelesningen fra 1978 er diskusjoner om sikkerhetsanordninger tonet ned, 

og Foucault snakker heller om regjering, som i stor grad viser til de samme 

styringsprosessene som ble beskrevet i eksemplet om handel og korn. Foucault definerer 

begrepet på følgende måte: 

 

Med regjering forstår jeg den helheten som dannes av institusjonene og prosedyrene, analysene 
og refleksjonene, overslagene og teknikkene som gjør det mulig å utføre denne spesifikke, men 
like fullt komplekse maktformen, og som har befolkningen som sitt fremste siktemål, den 
politiske økonomien som sin viktigste form for viten, og sikkerhetsanordningene som sin 
grunnleggende instrumentelle teknikk. (Foucault 2002, 68) 
 

Regjering viser til ulike autoriteters måter å forholde seg til «naturlige prosesser» som ble 

nevnt ovenfor, å styre med utgangspunkt i hvordan tingene er, men også for å styrke dem 

(Rose 1999, 6). Poenget var aldri at kongen sluttet å drepe, at suverenitet forsvant, men at 

styringsformen kalt regjering ble viktigere og viktigere. Og selv om Foucault ytret ønsker om 

å hugge av hodet av kongen i politisk teori, forsvant aldri maktrelasjonen, men den regjerte 

ble i stadig større grad spurt om å regjere seg selv. Iver Neumann og Jacob Sending forklarer 

hva vi har å gjøre med: 

 

Regjering dreier seg altså om en form for indirekte styring, der det sentrale er at undersåttene 
underkastes og underkaster seg en individualiserende egenstyring. Det settes opp 
subjektposisjoner – normalpakker av handlingsmønstre – som et normalt individ gjetes, kalles 
eller interpelleres inn i, og forventes å internalisere iform av regjering av selvet. (2003a, 245) 

 

Hyrdemetaforen er viktig, og Foucault bruker lang tid på å etablere en regjeringens 

genealogi, som han trekker til førkristne og kristne tradisjoner for veiledning av de troende, 

ikke er det bare snakk om å lede flokken, men også den enkelte  (Foucault 2002, se særlig 
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forelesningene om pastoral makt). Makten utøves ikke ene og alene for sin egen skyld, men 

også for å veilede den styrte i riktig retning, henimot et mål. Men dette gjøres på en annen 

måte enn hvordan den suverene utøvde sin makt. Nå er det snakk om en maktform som 

benytter seg av en rekke anonyme, hverdagslige teknikker. Øksen er byttet ut med apper og 

statistikk, og bøddelen med den dømte. 

 

2.2 Politiske rasjonaliteters problematiseringer og 

teknikker 
 

Det finnes ikke bare en form for regjering, men en rekke politiske rasjonaliteter. 

Regjeringsstudier blir slik sett et perspektiv for å forstå disse måtene å styre på, måter som 

også skal forstås som et perspektiv. «Regjering skal her forstås nominalistisk: det er hverken 

et konsept eller en teori, men et perspektiv» (Rose 1999, 21, min oversettelse). Rose skriver 

videre: «Påstanden til regjeringsanalysene er at ‘moderne’ regimer for handling på handlinger 

som har tatt form i vesten, og de strategiene som motarbeider dem, er uunngåelig opptatt av å 

rasjonalisere seg selv gjennom sannhet» (1999, 24, min oversettelse). Rose skriver videre:  

 
Foucaults egne arbeider om regjering pekte på at en kunne identifisere spesifikke politiske 
rasjonaliseringer som vokste frem på visse steder til visse historiske tider, som var støttet av 
helhetlige tankesystemer, og at en også kunne vise hvordan ulike kalkuleringer, strategier og 
taktikker var koblet til hver av de ulike rasjonalitetene. (1999, 24, min oversettelse). 

 

Grovt skissert tilbyr Rose og Miller oss hva de kaller tre familier av regjering. Den ene er 

klassisk liberalisme, hvor ideen var å markere ulike sfærer utenfor staten med sin egen 

autonomi, hvor det «sosiale» opprettes, og hvor staten var avhengig av andre aktører for å 

styre, så som kirker, filantropi, fagforeninger og ulike foreninger (Miller og Rose 2008, 17). 

Men på midten av 1800-tallet ble denne form for regjering problematisert, og staten utvidet 

sin horisont, påpeker Miller og Rose. Og det drar oss til den andre form for regjering, hva de 

kaller regjering fra det sosiale ståsted. Denne form for styring vokste i overgangen til det 

tyvende århundre, hvor det ble argumentert at regjering måtte være sosial skulle den 

overleve, hvis ikke ville, ble det hevdet, trusselen fra enten rå markedsliberalisme eller 

kommunismen ta over (Miller og Rose 2008, 17). Den sosiale styring skulle sikre velferd, 

men på en måte som ikke undergravde private selskapers rettigheter eller individers 

ansvarsfølelse. Den tredje familien Miller og Rose nevner, er avansert eller viderekommen 
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liberalisme (eng. ‘advanced liberalism’), som gjorde seg gjeldene de tre siste tiårene av det 

tyvende århundre (2008, 18). Her var ideen at den sosiale staten var blitt for stor, hvor 

kritikken ikke bare kom fra de nyliberale, men også venstresiden og mer klassiske 

liberalister. Venstresiden, fortsetter Miller og Rose, var imidlertid ikke den seirende part, og 

det var høyresiden som klarte å komme med innovative regjeringsprosjekt. Men, som de så 

ofte påpeker, regjeringsprosjekt er dømt til å feile, og nye forslag kom opp, hvorav 

‘community’ var et alternativ. De spør seg imidlertid om ikke alle disse liberale familiene av 

regjering er på vei ut idet problematisering av usikkerhet og risiko vokser (Miller og Rose 

2008, 18–19). Forfatterne påpeker vel å merke at deres framstilling av denne utviklingen i 

styring tar utgangspunkt i England og USA, men påpeker samtidig at den er vel så sann for 

store deler av Vest Europa. Vi kan merke oss at politiske rasjonaliteter ofte er av en så 

tilstedeværende grad at de kan være vanskelige å komme utenom. Derfor skriver for 

eksempel Ola Innset det følgende om en variant av den viderekommende liberalismen:  

 
Når vi utvider analysen til å se nyliberalisme som en politisk rasjonalitet [...] er ikke 
spørsmålet lenger hvilke av våre politikere som er og ikke er nyliberale, men heller slik at vi 
alle, også borgerne, er nyliberale i varierende grad. (2015, 28) 

 

 Å utføre en analyse av politiske rasjonaliteter, skriver Nikolas Rose, «er å starte med å 

spørre hva myndigheter av ulik karakter ville skulle skje med tanke på problemer definert 

hvordan, med ønske om å oppnå hvilke mål, gjennom hvilke strategier og teknikker» (1999, 

20). Problematisering er, som både Foucault og mange etter ham har påpekt, et sentralt aspekt 

ved regjering. Nikolas Rose skriver at en særskilt historisk metode kalt genealogi, som vil bli 

lagt frem i metodekapitlet, er brukt for å analysere denne regjeringsprosessen:  

 
genealogier av regjering forsøker å rekonstruere problematiseringene som program, strategier 
og taktikker forstås som løsninger på. Hvis politikk, argumenter, analyser og forslag hevder å 
komme med svar, gjør de bare det i relasjon til et sett med spørsmål» (1999, 58, min 
oversettelse). 

 

Ulike politiske rasjonaliteter vil problematisere på ulikt vis, derfor vil en undersøkelse av 

problematiseringer belyse ulike politiske rasjonaliteter. Et fokus på problematiseringer vil 

også si noe om de ulike teknikkene som benyttes. Peter Miller og Nikolas Rose utbroderer: 

 
Vi bruker termen ‘teknologier’ for å foreslå en særskilt framgangsmåte for analyser av 
regjering, en analyse som vektlegger de faktiske mekanismene som autoriteter av ulik slag har 
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forsøkt å bruke for å forme, normalisere og instrumentalisere framferden [‘conduct’], tankene, 
valgene og ønskene til andre med tanke på å oppnå mål disse autoritetene har ansett som 
viktige» (1990, 8 , min oversettelse).  

 

Rose utdyper et annet sted at: «Tanker manifesterer seg som regjering i den grad de blir 

tekniske, at de fester seg til teknologi for deres realisering» (1999, 51, min oversettelse). Han 

fortsetter: «Regjeringens teknologier er de teknologiene som er gjennomsyret med ønsker om 

å forme handlinger i det håp om å produsere visse ønskede effekter og unngå uønskede 

hendelser» (Rose 1999, 52). Men, legger Rose til, vi skal ikke forstå teknologier som en 

realisering av én vilje til regjering (1999, 53). De må heller forstås som gjennomstrømmet av 

ulike program og ønsker, og bygger som regel på allerede eksisterende prosjekt eller data, de 

er med andre ord heterogene. Inkludert i disse heterogene praksisene finner vi ikke bare 

staten og mer eller mindre formelle autoriteter men også familien og individet. Miller og 

Rose påpeker: 
 

Individer selv, som arbeidere, sjefer og medlemmer av familier, kan bli mobilisert i allianse med 
ulike politiske mål, i den hensikt å oppnå økonomisk vekst, suksessfulle selskaper og optimal 
personlig lykke. Regjeringsprogram kan bruke og benytte seg av et avansert nettverk av teknologier 
– i ledelse, markedsføring, reklame, instruksjoner i massemedia – for å lære borgere å bruke 
teknikker for å regjere seg selv. (1990, 28, min oversettelse). 
 

Det er dette spennet mellom styring av andre og styring av seg selv som er særskilt med 

denne form for makt. Foucault forklarer dette forholdet som kjernen av regjering: «The 

contact point, where the individuals are driven by others is tied to the way they conduct 

themselves, is what we call, I think, government» (1993, referert i Lemke 2002, 52–53). 

Med sitt fokus på problematisering og politikkutforming kan regjeringsstudier i visse 

henseender ligne ulike former for evalueringer av politikk. Om sistnevnte skriver Miller og 

Rose: «Politiske studier [‘policy studies’] er som oftest opptatt av å evaluere politikk, 

forklare hva som førte til ulike løsningers suksess, eller enda oftere, vise forenklinger, 

misforståelser, feilkalkuleringer og strategiske feil som førte til at tiltakene mislyktes» (1990, 

4, min oversettelse). I motsetning til dette fremhever et regjeringsperspektiv at 

 
politikk er nesten alltid omringet av mer eller mindre systematiske forsøk på å avgjøre politiske 
løsningers fordeler og ulemper, og er møtt med andre løsninger som lover å oppnå de samme 
målene med bedre midler, eller argumenter for noe helt annet. (Miller og Rose 1990, 4, min 
oversettelse) 
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Regjerings-forskningen er også, skriver Miller og Rose, opptatt av politikkutforming, men 

ikke et verktøy for denne politikkutforming: «Å analysere hva vi kan kalle ‘viljen til 

regjering’ er ikke å entusiastisk delta i regjeringen» (Miller og Rose 1990, 4). Målet med 

denne type analyser er heller å undersøke mulighetsbetingelser. Regjerings-studier «er opptatt 

[...] av mulighetsbetingelser og forståelsen for visse måter å søke å påvirke framferden til 

andre, og oss selv, for å oppnå visse formål» (Rose 1999, 19). Rose legger til: «deres rolle er 

å diagnostisere, ikke å beskrive: de søker en åpen og kritisk relasjon til strategier for 

regjering, med oppmerksomhet rettet mot deres forutsettelser, deres antagelser, deres 

ekskluderinger, deres naivitet og deres triks, deres ulike perspektiv og deres blindsoner» 

(1999, 19 min oversettelse). Dette blikket kan igjen åpne for muligheter for kritisk tenkning 

og å fremmedgjøre oss fra det vante (Rose 1999, 19, 20). For Rose og Miller er tradisjonelle 

analyser av makt og politikk ute avstand til å forstå hvordan samfunn styres i dag, de skriver 

sågar at «[h]vis vi ikke benytter oss av andre måter å tenke om politisk makt, vil vi ikke klare 

å forstå moderne måter å styre på. Det vil derfor også være vanskelig å dømme mulige 

politiske alternativer» (1992, 201, min oversettelse). Dette er særlig sant fordi slike analyser i 

stor grad bruker et begrepsapparat som har sitt utspring i politikken de kritiserer, og derfor 

har en tendens til å bare styrke den. Et eksempel på det er liberalismens  skille mellom stat og 

marked (Lemke 2002, 57: «But as we have known since Marx, there is no market 

independent of the state, and economy is always political economy»; se også Innset 2015 for 

en lignende kritikk av sosialdemokraters kritikk av markedet). Derfor er en refleksivitet hva 

våre begreper angår nødvendig, hvor de mest selvsagte ideer som stat, marked og boligkjøper 

undersøkes og ikke tas for gitt. 

 

2.3 Styringens diskursive side og makteffekter 
Et viktig grep for å åpne et kritiske rom er å undersøke politiske diskurser. Den diskursive 

siden av regjering har to sider, ifølge Miller og Rose. For det første må politikkutforming bli 

plassert innenfor et diskursivt felt «hvori ideer om de riktige målene og midlene for regjering 

er artikulert: en analyse av hva Michel Foucault kaller ‘politiske rasjonaliteter’»  (Miller og 

Rose 1990, 5). Vi kan tenke oss at det historisk har eksistert en rekke ulike politiske 

rasjonaliteter og at en diskursiv analyse kan klargjøre hvilke regler som styrer disse og åpner 

for ulike politiske program, som vi såvidt undersøkte ovenfor. 

I tillegg til å undersøke politiske rasjonaliteter kan diskurs i seg selv kan bli sett på 

som et verktøy for myndigheter. Diskurs kan være en «tanketeknologi, som krever de 
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tekniske verktøyene skriving, lytting, tallfesting og data-utforming som gjør et område om til 

diskurs og derfor som et erfarbart, kalkulerbart og administrerbart objekt» (Miller og Rose 

1990, 5). De utbroderer: 

 
Det er gjennom [...] prosedyrer av inskripsjon at ulike domener for ‘regjering’ lages, at 
‘objekter’ som økonomien, selskapet, det sosiale feltet og familien er gjort om til en forståelig 
form og gjort mottagelig for intervensjoner og regulering. (Miller og Rose 1990, 5). 

 

Umiddelbare eksempler er statistikk som kan fortelle oss at andelen av den norske 

befolkningen mellom 25 og 30 som eier bolig har vokst fra 34 prosent i 2004 til 42 prosent i 

2016 (DN 2017), eller Eiendom Norges (udatert) månedlige «boligprisstatistikk», eller 

Finanstilsynets (2018) årlige Boliglånsundersøkelser som de har ført siden 1994. Men vi kan 

også snakke om selve ideen om den unge boligeier som et eksempel. Denne form for 

objektdannelse er ofte nært forbundet med ulike politiske rasjonaliteter, visse perspektiver 

fremhever visse objekter som relevante. 

I dette prosjektet vil vi pendle mellom ordene objekt og subjekt, med utgangspunkt i 

eksemplet ovenfor kan vi snakke om «fattigdom» og «den fattige». Objekt viser altså til 

hvordan diskursen holder fram visse ting som noe som en kan ha kunnskap om, men også noe 

som kan styres. Men som sagt, belager regjering seg i stor grad på å se de styrte som 

selvstyrende. Derfor kan vi for eksempel hos Mark  Bevir og Francesca Gains lese at 

regjeringsforskning «fanger måten regjeringer og andre sosiale aktører bruker kunnskap for å 

lage ulike sosiale løsninger og praksiser, særlig de som regulerer og konstruerer 

subjektiviteter som trygdemottager, enslige foreldre, og pasienter» (2011, 451, min 

oversettelse). Kaspar Villandsen påpeker på sin side at «Moderne styring drejer sig om at 

forøge chancerne for, at bestemte subjekter opstår» (2006, 15). Men hvordan skal vi så forstå 

disse subjektene?  

 

2.4 Subjektposisjoner 
Foucault selv gjorde et skille mellom hva han kalte subjektfilosofi og en filosofi som baserer 

seg på konsepter, hvor førstnevnte baserer seg på erfaringer og sistnevnte på hva Louis 

Althusser kalte teori (Macey 2004). Det samme er tilfellet i regjeringsstudier. En mer abstrakt 

forståelse av subjektet gjør seg gjeldene enn en som er opptatt av erfaringer. Derfor er 

stikkordet Althusser idé om subjektets tilblivelse som noe som skjer gjennom interpellasjon, 
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det vil si, hvordan subjektet kalles fram av diskursen (Phillips og Jørgensen 1999, 25).2 Men 

der Althusser bare så noen ytterst få subjektposisjoner som i stor grad var økonomisk 

determinert, framhever poststrukturalismen en fragmentering av selvet:  «[subjektet] 

positioneres ikke av bare ét sted av én diskurs, men i mange forskellige positioner af 

forskellige diskurser» (Phillips og Jørgensen 1999, 53). Denne fragmenteringen gjør 

imidlertid ikke subjektet suverent eller autonomt av den grunn. Carol Bacchi og Susan 

Goodwin skriver: 

 
‘Subjektposisjoner’ beskriver denne konstruksjonen av ‘subjekter’. Termen ‘subjekt’ 
beskriver imidlertid ikke et stabilt, ekstra-diskursivt handlende subjekt som velger blant en 
rekke subjektposisjoner. Det er heller ikke snakk om en forutbestemt person. Istedenfor må vi 
snakke om midlertidige ‘subjekter’ med mange selv som er konstruert fra mange og 
selvmotsigende subjektposisjoner. (2016, 70) 

 

Disse ulike selvene, fortsetter Bacchi og Goodwin, er ikke produsert av subjektet, de er 

kulturelt konstituerte, i spill av makt. Iver Neumann får også fram makt-aspektet når han 

skriver: 
 
Den frihetsgraden selvet har til å [regjere seg selv], ligger mellom det strategisk handlende og 
det dominerte, fordi man når man forsøker å styre seg selv, vil trekke på et sett teknikker som 
vil være hentet litt herfra og litt derfra: fra ens erfaring med institusjoner så som skoleverket, 
fra andres forsøk på å regjere en, fra teknikker så som meditasjon og bønn. (2003, 21–22) 

 

På grunn av dette nære båndet mellom regjering og subjektet er prosesser hvori ulike 

identiteter pekes ut, og gjerne skilles fra andre identiteter svært sentralt. Dette er særlig 

relevant i den grad den type utskillelser kan styre oss; selv når små «problem-grupper» 

defineres, kan resten av befolkningen bli påvirket, blant annet ved å tro at den er fri, selv om 

dens frihet dels er styrt nettopp ved at uønsket adferd er påpekt (Bacchi og Goodwin 2016, 

51). Dette kan også skje ved å legge fram det normale (eller ønskelige), som i stor grad er 

koblet til kunnskap. Når den type kunnskap vedrører hjemmet kan vi kalle den 

heimkunnskap, en kunnskap individet i stor grad kan internalisere selv. I den 

viderekommende liberalismen, påpeker Rose, skal individet i stor grad bli «‘eksperter på seg 

selv’ og innta en utdannet og kunnskapsrik relasjon av omsorg for seg selv med tanke på ens 

																																																								
2  Om erfaringer skriver Iver Neumann: «diskursanalyse er en sosial forskningsmetode, som tar sitt 

utgangspunkt i sosiale relasjoner slik de kommer til i sproget, og ikke i hva som foregår i hvert enkelt sinn. 
Dermed kan diskursanalyse brukes til å vise hvorledes en diskurs dominerer over en annen og assimilerer 
en gitt begivenhet [...], men den kan bare indirekte nærme seg den gamle hermeneutiske paradegrenen om 
hva en begivenhet ‘betyr’ for den enkelte, og hvor mye mening som er involvert» (2001, f.16 s. 194)   
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kropp, ens sinn, og adferden til en selv og ens familiemedlemmer» (1996, 59, min 

oversettelse). I det følgende kapitlet skal vi gjennomgå hvordan en slik kunnskap har gjort 

seg gjeldende i finansspørsmål, men la meg først presentere et eksempel på en studie av 

regjering gjennom heimkunnskap. 

Antropolog Runar Døvings tekst om matpakka, en rett som må sies å være en viktig 

del av den norske heimkunnskapen, er svært lærerik for den som vil forstå regjering. Der de 

fleste tar matpakken for gitt, viser Døving gjennom en historisk beretning at matpakken kan 

kobles til et statlig ernæringsprosjekt. I 1932 ble den såkalte Oslofrokosten innført, inspirert 

av ideer om at råkost var bra og varmebehandlet mat fordervet. Programmet var imidlertid for 

dyrt for å bli tatt opp på et nasjonalt nivå, men løsningen ble en rå matpakke til lunsj 

istedenfor skolefrokost: «I stedet for at maten skulle være et offentlig ansvar, ble matpakken 

altså overført til mor, familien og hjemmene [...]» (Døving 2003, 136). Men Døving viser 

også et annet skifte har skjedd parallelt med overflyttingen av ansvar fra staten til familien, 

nemlig et skifte hvori «den offentlige diskurs knyttet til det som for femti år siden eksplisitt 

var statens ansvar, slik som folkets ernæring, nå nærmest har forsvunnet fra den åpne 

politiske debatt». (2003, 127).  «Konsum» fastslår Døving, «er blitt tiltagende privat, lenger 

og lenger innenfor det som i folket kalles ‘husets fire vegger’, og dermed ikke statens 

anliggende» (2003, 131). Men det er nettopp regjeringens mål å påvirke også hva som skjer 

der, fortsetter Døving, men på en indirekte måte. Gjennom matpakka ser vi at «forbruket kan 

regjeres mentalt gjennom det uangripelige argumentet ‘til barnas beste’» (Døving 2003, 131). 

Utover ideen om den rå matpakka viser Døving at dette også skjer gjennom spredning av 

brosyrer om helse til barn. Hvor lignende tekster også eksisterte før, var de da mer 

insisterende, nå finner vi derimot en «liberal» omgjørelse fra et «’skal’ til et ‘bør’, som 

nettopp viser en endring fra direkte forordning til normativt moralsk forslag og indirekte 

styring» (Døving 2003, 137). Endelig ble matpakke-prosjektet så vellykket at den ble 

internalisert av befolkningen: «Når en vellykket regjering er fullført, regulerer den seg sevl 

gjennom moral» (Døving 2003, 138). Hvis hva som skjer «innenfor det som i folket kalles 

‘husets fire vegger’» er et viktig mål for heimkunnskapen, er vel den viktigste leksen hva 

hjemmet angår anskaffelsen av et? En praksis som i økende grad er koblet til gjeld. 
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3 Gjeldsøkonomien,  
      en litteraturgjennomgang 

 

 

 

I etterkant av dereguleringen av bolig- og kredittmarkedene på 80-tallet, men særlig i 

etterkant av finanskrisen i 2007-8, har det dukket opp en rekke analyser som har påpekt 

dagens kapitalismes avhengighet av boligmarkedet, men også ustabiliteten til boligmarkedet 

på grunn av dets kobling til finansmarkedet (bl.a. Crouch 2009; Aalbers og Christophers 

2014; Madden og Marcuse 2016). David Madden og Peter Marcuse skriver – med referanse 

til Friedrich Engels’ tekst om «boligspørsmålet» hvor sistnevnte blir definert som sekundært 

onde i forhold til kapitalismen som sådan – at «[b]oligmarkedet og byutvikling i dag er ikke 

et sekundært fenomen. De er heller på vei til å bli blant de viktigste prosessene som driver 

dagens globale kapitalismen»  (2016, 8, min oversettelse; for en lignende kritikk, se Aalbers 

og Christophers 2014). De viser til filosofen og urbanisten Henri Lefebvre, som allerede på 

70-tallet beskrev denne utviklingen, og om hvem de skriver «Lefebvre snakket om et nytt 

politisk subjekt: bybeboeren» (Madden og Marcuse 2016, 7, min oversettelse). På grunn av 

byens viktighet ville også dens beboere bli viktige. 

Min undersøkelse av Norge er interessert i det samme temaet, men som vi så i 

teorikapitlet vil denne problematikken bli angrepet på en måte som skiller seg fra den 

tradisjonelle kritikken av den politiske økonomi. Særlig viktig vil regjeringsskolens 

perspektiv være, men også en rekke empiriske arbeider om gjeld og finans som har vektlagt 

de hverdagslige sidene ved slike fenomener, så som Randy Martin (2002), Rob Aitken (2007) 

og Paul Langley (2008). Videre, der forfattere som Lefebvre og Manuel Castells (se f.eks. 

Cochrane 2007, 8) drømte om byen som en arena hvor ulike grupper kunne komme sammen 

og fremme en progressiv politikk, vil vi også møte motsatsen, den konservative boligeieren. 

Men den konservative byborgeren har ikke nødvendigvis orden i finansene sine, og vi vil 

møte hva vi kan kalle dennes viktorianske dobbeltgjenger, hva Maurizio Lazzarato har kalt 

en særegen variant av «homo economicus»: «the indebted man» (2012, 30), hva vi kan kalle 

«den forgjeldede». På samme måte som Oscar Wildes romankarakter Dorian Grey på mystisk 

vis klarte å holde sitt vakre utseende stadig i hevd på trass av sin økende alder, viste hans 

portrett et annet bilde som avslørte all synd han hadde begått, et maleri som bare ble styggere 
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og styggere. Og skyld, som Nietzsche minner oss på, har samme opphav som å skylde penger 

(2010; se også Lazzarato 2012, 30). I dag er det kanskje ikke malerier men individers røde 

tall i banken som avslører sjelen, med mindre du sparer eller betaler avdragene og opptrer 

som den finans-entrepreneuren vi inviteres til å være. 

 

3.1 Gjeldsøkonomien 
Når regjeringsanalyser har vært rettet ikke bare mot økonomien i sin alminnelighet men 

særlig mot finans, har perspektivet ofte blitt en gren av et større forskningsperspektiv som er 

opptatt av hva som omtales som finansialisering (for gode gjennomganger, se French, 

Leyshon, og Wainwright 2011; Sarah Hall 2012; van der Zwan 2014; Tranøy 2017). Jeg vil 

også plassere meg innenfor det mangslungne fellesskapet, men itillegg til begrepene 

«finansialisering» og «finansøkonomien» vil jeg gjøre som Marizio Lazzarato å bruke de mer 

normative, men også mer treffende begrepene «forgjelding», «renter» og «gjeldsøkonomien». 

Normativt fordi de vektlegger en maktrelasjon istedenfor det noe nøytrale finans. Der 

«[g]jeld er finans fra perspektivet til debitorene, som må tilbakebetale den», viser på den 

andre siden «renter» til «finans fra perspektivet til kreditorene, verdipapir-eiere som er de 

som tjener på gjelden» (Lazzarato 2012, 24). Mer treffende, fortsetter Lazzarato, fordi vi 

skjønner med en gang hva det er snakk om, det er gjelden vi blir bedt om å betale. 

Vi kan med Randy Martin kalle finansialisering et begrep som både er subjekt og 

objekt, det vil si, både et reelt eksisterende fenomen i verden, men også navnet på en måte å 

undersøke dette på (2002, 8). Greta R. Krippner, en av de mest kjente forskerne på denne 

prosessen, påpeker det samme: å analysere finansialisering er en måte å «se» på, en «linse» 

som får frem sider vi ville ha mistet hadde vi fokusert på andre områder av samfunnet (2005, 

175, 200). Krippner behandler likevel finansialisering, som vi vil se nedenfor, som hva 

Thomas Lemke (2002, 54) ville kalt en økonomisk-politisk realitet og ikke en politisk 

rasjonalitet (for en norsk introduksjon til en slik analyse, og hvordan den skiller seg fra et rent 

marxistisk og et nostalgiske keynistisk blikk på den politiske økonomi dominert av 

nyliberalismen, se Innset 2015, 2017). Blant flere linser som kan benyttes for å undersøke 

gjeld, kan Krippner plasseres i hva van der Zwan omtaler som et makroperspektiv, til 

forskjell fra hva hun kaller meso- og mikroperspektiv (van der Zwan 2014, 111). Det er 

kanskje mer korrekt å snakke om ulike skoler innenfor forskningen på finansialisering 

(French, Leyshon, og Wainwright 2011). van der Zwan gjør også noe lignende, og relaterer 

makro til analyser som vektlegger akkumulasjon, meso til forskning på aksjonærers økende 
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makt over bedriftsledelse i store selskaper og endelig mikro til hva hun omtaler tilnærminger 

som vektlegger finansialisering av hverdagen. Jeg tror en slik skole-inndeling er mer 

hensiktsmessig enn en nivåinndeling fordi den kan hjelpe oss å problematisere at den ene 

retningen fokuserer på noe viktig og stort (makro), den andre på noe lite og ubetydelig 

(mikro). Dessuten er disse nivåinndelingene noe misvisende. For eksempel omtaler Sarah 

Hall retningen som van der Zwan beskriver som mikro som meso, fordi forskning på 

hverdagslige sider ved finans ikke bare er opptatt av mikroprosesser som individer, men også 

det politiskøkonomiske systemet som sådan, eller rettere sagt, hvordan disse konstituerer 

hverandre (Sarah Hall 2012, 404; se også Jones og Murphy 2010, 303). På lignende vis, Paul 

Langley, som plasseres i mikro-leiren av van der Zwan, kaller sin bok om emnet for The 

Everyday life of Global Finance, og viser således at det hverdagslige er relatert til det 

globale.3 Før vi går over til å undersøke nettopp hva analyser av de hverdagslige sidene til 

gjeld og finans vektlegger, kan det være hensiktsmessig å se hva en realistisk akkumulasjons-

orientert vinkling på gjeldsøkonomien ville vektlagt. 

Krippners forskning består i å fokusere på kapitalakkumulasjon. Dette perspektivet 

skiller seg fra hva hun kaller aktivitetsorienterte analyser. Med sistnevnte fremstillinger som 

vektlegger visse typer arbeid og typisk overgangen fra industrisamfunnet til 

«tjenesteøkonomien» av Colin Clark og det «post-industrielle samfunnet» som Daniel Bell 

kalte det, eller tesen om «informasjonssamfunnet» til Manuel Castells (Krippner 2005, 177). 

Dette er ikke irrelevante analyser, mener Krippner, men ved å fokusere på aktiviteter mister 

vi av syne andre prosesser, så som gjeldens viktighet. Finansnæringen som sådan har for 

eksempel ikke vokst betraktelig, men finansakkumulasjon har. Derfor fremholder Krippner et 

akkumulasjons-orientert perspektiv, hvor fokus er rettet mot hvor profitten skapes (Krippner 

2005, 177). Hun definerer derfor «finansialisering som et mønster av akkumulasjon hvor 

profitten samles hovedsakelig gjennom finansielle kanaler heller enn handel og 

vareproduksjon», hvor «finans» står for «tilbud av flytende kapital med framtidige renter, 

utbytte og realisasjonsgevinst som mål» (Krippner 2005, 174–75). For å vise hva en slik 

definisjon kan få frem, benytter Krippner seg av empiri fra USA, og deler den amerikanske 

økonomien i tre sektorer: en kategori for industri, en for finans, forsikring og eiendom og en 

siste kategori med øvrige tjenester. Ved å fokusere på disse ulike sektorenes relative profitt, 

																																																								
3 Langley, inspirert ikke bare av Foucault men også Actor Network Theory, benytter seg av mer horisontale 

metaforer heller enn det vertikale skala-begrepet, derfor er egentlig begreper som nettverk mer sentralt enn 
globalt hos ham. For en interessant diskusjon av forskjellen mellom vertikale og horisontale metaforer i 
geografien, se Marston et al. (2005), som forøvrig mener vi bør droppe begge. 
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kommer det frem at industrien har hatt en sterk relativ nedgang (1950: ca 50%, 2001: ca 

10%), at øvrige tjenester har holdt seg relativt stabilt (rett over 1% både i 1950 og i 2001). 

Det som derimot dominerer det amerikanske samfunnet profittmessig i dag, er finans, 

forsikring og eiendom (1950: ca 10%, 2001: ca 45%) (Krippner 2005, 179). 

 Når det har blitt etablert en alternativ forskningstradisjon til den som det nettopp ble 

gitt et eksempel på, er det ment som et korrektiv til fortellinger som vektlegger pengenes 

romløse flyt i verden. Kulturelle og etnografiske studier har forsøkt å plassere finans romlig 

og dermed utfordre de romløse metaforene som ofte brukes på finans hvor penger og gjeld 

oppfattes som noe som skjer «der ute», utenfor samfunnet. Likevel har mange av disse 

analysene, mener Paul Langley, i stor grad konsentrert seg om sentrale steder som New York 

og London og elitene som jobber der (2008, 6–7). Skal vi forstå dagens periode, mener 

Langley, må vi ikke bare fokusere på kapitalmarkedene, men også på deres relasjon til 

endringer i hverdagslige rom, praksiser og identiteter. I det følgende vil fokuset derfor ikke 

være på finanselitens hverdagsliv, men på relasjonen mellom hverdagslivet i sin 

alminnelighet og ulike økonomiske regjeringsprogram rettet inn mot dette. 

 

3.2 De hverdagslige sidene til finans 
Det er den fløyen som er opptatt av de hverdagslige sidene av finans som mine egne analyser 

er inspirert av. I denne tradisjonen er det særlig tre forfattere som bør nevnes ettersom min 

egen tekst i aller høyeste grad er inspirert av disse, nemlig Randy Martin (2002) Rob Aitken 

(2007) og Paul Langley (2008). De to sistnevnte bøker kom tidsmessig beleilig med den 

forrige store finanskrisen, og fortjener en liten introduksjon her ettersom de benytter det 

samme teoretiske rammeverket jeg selv vil bruke. Hva som er interessant er at disse 

analysene av det hverdagslige finner finansialisering som en svært viktig prosess i vestlige 

land selv om de fokuserer på hva Krippner omtalte som aktivitet heller enn å utelukkende 

prioritere akkumulasjon, noen har til og med kalt dette praksis-orientert forskning (Jones og 

Murphy 2010, 2011). Selv om dette perspektivet i stor grad har blitt brukt på hverdagsfinans i 

USA og delvis England, tror jeg vi med fordel kan overføre en del av analysestrategiene 

deres til en norsk kontekst. Etter presentasjonen av et par sentrale forfattere i hverdagsskolen, 

vil et par empiriske studier av andre forfattere bli presentert, ettersom disse har viet fokus til 

finans og bolig fra et relatert perspektiv. 

Rob Aitken distanserer seg fra tradisjonelle oppfatninger og forskning som ser på 

kapital som en gitt ting i verden, og velger heller å fokusere på hvordan kapital skapes. Han 
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kommenterer: «Ved å lese kapital på en måte som strider mot framstillinger som ser på det 

som en gitt ting, er mitt prosjekt opptatt av å representere kapital som noe som blir til bare 

gjennom en rekke handlinger og diskurser» (Aitken 2007, 3 min oversettelse). Strategien til 

Aitken ligger i å spore opp en rekke diskurser om kapital som skiller seg fra hva han kaller 

sentrerte diskurser om kapital. I disse alternative diskursene er kapital altså noe som må 

praktiseres, og dette er et syn han finner i en rekke organisasjoner og myndigheter som på 

ulikt vis har forsøkt å få arbeiderklassen inn i «finansielle rom» gjennom ulike «programmes 

of popular finance» (Aitken 2007, 4, 13). Aitken skriver at selv om disse programmene har 

ulike opphav og varierer i stil, så deler de likevel «et syn på ‘kapital’ som hverken gitt eller 

noe som eksisterer som en effekt av en større struktur, men heller ‘skapes’ gjennom 

dagligdagse handlinger» (2007, 18, min oversettelse). Dette igjen, mener Aitken, gjør at disse 

programmene deler en rekke trekk med maktformen regjering, idet disse programmene «har 

en regjeringsambisjon gjennom forsøk på å styre handlinger og vanlige folks selv-regjering» 

(2007, 18, min oversettelse). 

Aitkens analysestrategi er å undersøke en rekke måter kultur har blitt brukt for 

aktivere disse programmene for personaløkonomi. Blant disse finner vi kulturell endring, 

hvori tanken for ulike myndigheter er at for at folk skal mestre finans, er det nødvendig med 

en kulturell endring blant de bredere lag av begolkningen. I USA, skriver Aitken, har for 

eksempel flere nyliberale kommentatorer skrevet om hvordan befolkningen er irrasjonelle og 

nasjonalistiske idet de bare investerer i amerikanske selskaper og ikke trer inn i de globale 

markedene for aksjer (2007, 40). I en annen form er kultur forstått som handlinger rettet mot 

en selv, hvor kultur forstås som en siviliserende prosess hvorigjennom individet i større grad 

kan regulere seg selv (Aitken 2007, 41). Her, kommenterer Aitken, er kultur ikke en 

elitebeskjeftigelse, men en praktisk aktivitet alle kan ta del i. Nok en måte kultur er brukt på, 

er som en teknikk. Aitken skriver: «I økende grad gjennom det tyvende århundre, er kultur 

organisert som et teknisk redskap, ofte informert av spesialiserte former for ekspertise, som 

kunne bli benyttet på instrumentelle måter» (2007, 42, min oversettelse). For Aitken blir 

teknikker som reklame, utdanningsprogram og offentlige informasjonskampanjer brukt fordi 

de ble ansett som de beste til å intervenere i dagliglivene til befolkningen, slik at 

«befolkningslag ukjent med finansinstitusjoner kunne bli komfortable med hva som ofte ble 

oppfattet som udemokratiske rom for en elite» (Aitken 2007, 43, min oversettelse). Aitken 

går så gjennom flere av disse ulike måtene kultur har blitt brukt av ulike myndigheter, hvor 

ulike investeringsprogram står sentralt. Slike forsøk på å øke viljen blant det bredere folkelag 
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til å investere i aksjer, viser Aitken, er langt fra reduserbare til nyliberalismen, og har en lang 

tradisjon i USA. 

Paul Langley (2008) har en forholdsvis lik analysestrategi. Også her er fokuset på de 

hverdagslige sidene av finans, og de analytiske redskapene er like, blant regjering, men her 

også Actor Network Theory. Langley bruker lang tid på å vise hvordan amerikanske 

myndigheter har vært opptatt av å spre hva de og Langley omtaler som «financial literacy» 

(2008, 89), hva vi kan kalle «finansiell kunnskap» eller «- lesekyndighet», en kunnskapsbasis 

om finans som skal hjelpe individer å mestre liberale låne- og investeringsmarkeder.  

Gjennom Foucault viser Langley hvordan finansiell makt kan forstås gjennom 

makt/kunnskap-begrepet. I så henseende er ulike sannhetsteknikker sentralt:  

 

De-politiserende teknikker for sannhet—og, i særdeleshet, hva som kalles kalkulative 
verktøy—er sentrale for maktrelasjoner og materialiseringen av moderne finans. Teknikker 
for sannhet privilegerer visse rasjonelle handlinger på bekostning av angivelige irrasjonelle 
og/eller ulovlige alternativ. (Langley 2008, 28, min oversettelse) 

 

Ved å fokusere på det perspektivet regjeringsbegrepet åpner for, viser han også, som Aitken, 

hvordan «kalkulative verktøy som er sentrale i spare- og låne-nettverk også overlapper og er 

brukt i som anordninger i liberale regjeringsrasjonaliteter og program» (Langley 2008, 28, 

min oversettelse). Mer konkret ligner flere av eksemplene til Langley på Atikens, så som 

hans diskusjon av ulike opplysningskampanjer for å fremme finansiell lesekyndighet 

(Langley 2008, 88-89) og hva han gjennom Foucault kaller selvets teknologi (2010, 91), som 

tilsvarer Aitkens fokus på selvets regulering av seg selv. 

Et illustrerende eksempel på fruktene til Langleys arbeid kan vises i hans diskusjon av 

den voksende sub-disiplinen av økonomifaget som fremhever psykologiske aspekt ved adferd 

til forskjell fra «rasjonell» adferd, blant annet gjennom Robert J. Shiller. Denne litteraturen 

fremstiller ifølge Langley finansbobler som irrasjonelle og preget av gruppementalitet. 

Langley forsøker imidlertid å snu dette på hodet, og viser til alle de aspektene som har vært 

med på å representere den type investeringer som nettopp rasjonelle (Langley 2008, 47). I så 

henseende er det særlig risiko som er en viktig kalkulerende teknologi som i USA har bidratt 

til en overgang fra hva Langley omtaler som «thrift» til «investment», som vi kan oversette 

til overgangen fra «flid» til «investering», ved å framstille framtiden som noe som kan 

mestres. Denne overgangen er også relatert til utviklingen av et investeringssubjekt som ikke 

bare Langley men også andre forfattere diskuterer (bl.a. Aitken 2007; Watson 2010). 

Overgangen til investering har for eksempel skjedd gjennom bruken av ulike fond som 
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fordeler risiko ved å bruke moderne portfolioteori (Langley 2008, 61), men også gjennom en 

rekke insentiver som har forsøkt å øke sparemengden i aksjer istedenfor tradisjonell 

banksparing blant annet gjennom ulike skattekutt (Langley 2008, 63) og de alleredenevnte 

opplysningskampanjene. 

Avslutningsvis må det nevnes at motivasjonen til disse forfatterne med å fremme 

disse alternative historiene om kapital er å fremme en kritikk av kapital. Aitken skriver: «Å 

fokusere på disse ‘andre’ historiene av en hverdagslig karakter, vil jeg argumentere for, kan 

hjelpe å gjøre kapital synlig som en kompleks og mangfoldig kategori og ikke som mystisk 

og dermed ikke som et urørlig rom» (2007, 13, min oversettelse). Også Langley er opptatt av 

at hans perspektiv kan åpne nye rom for kritikk av kapital ved å fokusere på det hverdagslige. 

Sistnevnte er et begrep han tar fra Henri Lefebvre, som noe som må forsås som «’det som er 

til overs’ etter all distinkt, viktig, spesialisert, strukturerte aktiviteter har blitt utplukket av 

analyse» (Lefebvre 1991 i Langley 2008, 12, min oversettelse). Langley fortsetter: «For vår 

del, hvor dagens finans i stor grad er produsert på viktig vis i de ‘spesialiserte’ aktivitetene på 

Wall Street og City som er ‘utplukket av [eksisterende] analyse’ så er den likevel  utført, 

erfart, levd, og gitt mening i rutinehandlinger av sparing og låning» (2008, 12 min 

oversettelse). Derfor henvender Langley seg også til Michel de Certeau, en annen 

hverdagsteoretiker, for å forklare disse hverdagslige rutinene som «the ´unrecognized 

producers´ of finance» (1988 i Langley 2008, 12). Ønsket er imidlertid ikke bare å vise hvor 

sentrale slike hverdagslige rutiner er, Langley ønsker å (re)politisere aspekt ved samfunnet 

som fremstår som tekniske. Han kommenterer:  

 
Muligheten for motstandshandlinger krever (re)politisering. I dette ærend, ved å heve den 
ontologiske statusen til det hverdagslige, og ved å undersøke de kalkulerende verktøy som er i 
spill i spare- og låne-nettverk, har vi begynt [...] å gjøre den tilsynelatende ekstraordinære 
verden av ‘global finans’ ordinær og åpen for debatt (Langley 2008, 37, min oversettelse). 

 

Ved å gjøre det fremmede kjent, ønsker ikke Langley bare å gjøre finans forståelig, men også 

å vise til hvilke selvmotsigelser vi finner i regjeringsprosjekt opptatt av finans. Snakker vi om 

finanssubjekter som skal mestre gjeld som om vi snakket om entrepreneurer, er inntekt viktig, 

noe ikke alle har mye av. Som Martin sier det, finansialisering «spør folk av alle klasser å 

akseptere risiko i hjemmene sine, noe som så langt hadde vært et forehavende for 

profesjonelle. Folk uten tilstrekkelig med kapital blir oppfordret til å tenke som en kapitalist» 

(2002, 12, min oversettelse). Langley påpeker det samme, men også tre andre selvmotsigelser 

(2008, 204–5). En viktig selvmotsigelse er at der det i regjeringsprogram ofte framstår som 
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om det finansielle subjektet er det eneste som eksisterer, må vi også snakke om andre 

subjektposisjoner, så som den fleksible arbeideren, som nyliberal regjering i økende grad 

forsøker å tilkalle. Men den fleksible arbeiderens usikre form for tilværelse er vanskelig å 

kombinere med sterk selv-disiplin. Der dette kanskje særlig rammer de lavtlønnede, er det 

samme tilfelle med tanke på at finansielle subjekt i økende grad avhenger av aksjekjøp eller 

rammelån-investering (altså, å trekke ut gjeld med utgangspunkt i prisvekst i boligen du eier 

(for norske eksempler på denne praksisen, se Tranøy 2008; Borgeraas, Poppe, og Lavik 

2016)). Men de som har minst penger å investere i aksjer eller bolig er ofte lavtlønnede, som 

ofte leier dyrt. Den tredje og kanskje mest omfattende selvmotsigelsen Langley framhever, er 

den at det ofte er en sammenheng mellom den ansvarlige låntageren og den 

«entrepreneuraktige»-investoren, der aksjepriser har steget har også boligpriser steget. Men 

sammenhengen mellom investering og forsvarlig lånetagning kommer i konflikt så fort aksje 

og boligpriser synker eller hvis renten stiger kraftig. Selvmotsigelser i moderne finansstyring 

har også vært sentralt hos de to neste forskerne som presenteres.   

Mer empirisk er mitt prosjekt inspirert av to britiske forfattere som også har skrevet 

om de hverdagslige sidene ved finans, Mathew Watson (2008, 2010) og Alan Finlayson 

(2009, 2011). Finlayson jobber også innenfor et regjeringsperspektiv og er også opptatt av 

finansiell lesekyndighets-programmer. I sin forskning har han undersøkt et sosialt program 

kalt Child Trust Fund satt i sving av New Labour på 00-tallet som har visse likheter til 

programmet som ble innført på 90-tallet i Norge som jeg vil analysere, BSU. Tanken med 

Child Trust Fund, slik Finlayson beskriver det, var nettopp å øke den finansielle 

lesekyndigheten i den britiske populasjon gjennom å tilby litt startskapital til fondsparing for 

barn, for på den måten ansvarliggjøre foreldrene til å ta vare på seg selv, og innlemme barn i 

en viss måte å tenke om framtiden på. Målet til Finlayson er nettopp å vise at dette er en måte 

for staten å gripe inn i individers tankesett for å endre dem. Finlayson siterer for eksempel 

Tony Blair på hans ide om overgangen fra «‘the traditional welfare state to the opportunity 

society’ hvori velferdsordninger er ment å «‘put middle class aspirations in the hands of 

working class families and their children’» (Blair 2004 referert i 2009, 406). Vi kjenner med 

andre ord igjen hva Langley kalte overgangen til investering. 

Matthew Watson (2008, 2010) har en lignende tilgang (selv om han ikke kan 

plasseres i et foucauldiansk rammeverk) hvor han viser hvordan drivet etter å øke 

sparemengden i befolkningen kan kobles til New Labours ønske om å legge til rette for å 

skape et «asset based welfare», noe Finlayson også tematiserer, hvori tanken er at å eie, det 

være seg hus eller aksjer, skulle gi befolkningen velferdsfordeler. Sentralt for Watson er å 
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vise at dette hovedsakelig var ment å ta form gjennom boligmarkedet, hvor stigende priser 

skulle kunne gi befolkningen mer verdier, som blant annet kunne komme godt med i 

pensjonsalderen. Men samtidig som prisene steg ble det også vanskeligere å entre 

boligmarkedet. Derfor var sparing viktig, for å ha nok egenkapital, og der kom Child Trust 

Fund inn. Fondet er en reaksjon på umuligheten av en velferdspolitikk basert på økende 

priser i eiendomsmarkedet. Planen var, med andre ord, dømt til å feile. 

 

3.3 Norsk finans- og boligforskning 
Der mange av forfatterne ovenfor først og fremst er interessert i finans, vil mitt ærend være å 

koble finansialisering til boligpolitikk gjennom lignende former for analyser. Selv om 

regjeringsstudier ikke er fremmed for Norge (bl.a. I. B. Neumann og Sending 2003b), 

mangler stort sett nedslagsfeltet, bolig og finans. Enkelte unntak finnes. Et bokkapittel om 

gjeld av Christian Poppe (2009) er så vidt er innom liberal styring. Her er hovedtemaet gjeld, 

og i stor grad gjeld koblet til boligmarkedet. Poenget til artikkelen er at en frivillig 

gjeldsordning mellom banker og personer med gjeldsvansker er opprettet, til forskjell fra en 

tidligere tradisjon hvor alt ansvar lå hos låntager. Nok et eksempel på at gjeld og 

privatøkonomi har blitt drøftet i en diskusjon om styring slik det forstås i mitt prosjekt, er et 

avsnitt i konklusjonen i boken Regjering i Norge, hvor forfatterne skriver: «Omfanget av 

ulike typer informasjon og råd om hvordan ens privatøkonomi bør organiseres er blitt relativt 

omfattende» og videre,  

 
Vi har fått et helt nettverk av aktører, bl.a. internett-basert, aviser, tv, magasiner osv., som 
ikke bare øver et normativt press iform av å indikere hvordan man bør organisere sin 
økonomi. Denne type informasjon og råd er også viktig for at individuelle valg i et marked 
skal kunne foretas på basis av relevant informasjon. (I. B. Neumann og Sending 2003a, 235) 

 

Dette er imidlertid bare et eksempel på at individet i større grad må regjere seg selv, uten at 

fenomenet som beskrives undersøkes videre i relasjon til gjeld eller penger. Der ingen av 

kapitlene i Regjering i Norge handler om personaløkonomiske temaer som sparing og gjeld, 

finner vi imidlertid et kapittel om fattigdom (Sending 2003) som styringsobjekt og et annet 

hvor det vises hvordan barn er både regjeringsobjekt og subjekt i familiers forbruk og 

kosthold (Døving 2003). 

Det er bemerkelsesverdig at et område som har en så omfattende rolle i det norske 

hverdagslivet, bolig og kredittmarkedene, i så liten grad har blitt undersøkt fra dette 
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perspektivet. En årsak til det kan være at prosessen som ofte omtales som finansialisering 

ikke er like uttrykt her som i Anglo-Amerika. Det er kanskje sant at den norske befolkningen 

eller myndigheter ikke er like interessert i aksjesparing (men se Solberg-regjeringens nye 

aksjesparingskonto (E24 2017b)), men boliginvestering er likevel en svært utbredt praksis. 

Og når både bolig og kreditt er deregulert, er det stor grunn til å vie oppmerksomhet til 

boligmarkedet, for som Borgeraas et al. kommenterer: «the imminent instability of 

financialised systems also tends to turn homes into houses of cards» (2016, 88). 

Som sistnevnte sitat vitner om, er ikke forskning på finansialisering fraværende i 

Norge, og i noen av disse studiene har kulturelle aspekt ved boligmarkedet blitt fremhevet 

(Poppe, Collard, og Jakobsen 2016; Borgeraas, Poppe, og Lavik 2016). I Borgeraas et al 

(2016) vektlegges for eksempel intervjuer med boligeiere, en artikkel som viser at bolig i stor 

grad både tolkes som en familiær og økonomisk investering. Kombinasjonen av fokuset på 

bruksverdien og bytteverdien gjør det, skriver forfatterne, vanskelig, om enn umulig, å 

vurdere risikoen når hus kjøpes ved hjelp av gjeld (Poppe, Collard, og Jakobsen 2016, 73). 

Poppe et al. (2016) kobler seg til tradisjonen som undersøker de hverdagslige sidene av 

finans i lys av «demokratiseringen» av kreditt og refererer til at Aitiken påstand om at hjem 

er omgjort til «investorsubjekter» og at dette er noe som skjer på en frivillig basis (Poppe, 

Collard, og Jakobsen 2016, 62). Her er fokus på den massive praksisen i Norge på å trekke ut 

kreditt fra boliger, gjennom rammelån, en praksis forfatterene kobler til «asset based 

welfare», altså, at vi oppnår velferdsfordeler gjennom private løsninger som boligeierskap. 

Likevel benytter analysen deres seg ikke av det samme teoretiske rammeverk som vi 

vanligvis finner i denne skolen. Fokuset, med andre ord, rettes ikke mot regjering eller 

regjeringsprogram, eller hvordan motiver og ønsker i det hele tatt skapes i disse. 

 Teoretisk lengre unna perspektivet til forskningen gjennomgått ovenfor, men tematisk 

relatert, finner vi Bent Sofus Tranøy (2008) som er opptatt av koblingen mellom bolig og 

finans. I en artikkel om kommodifiseringen av bolig i Norge viser han hvordan denne 

utviklingen i tandem med deregulering av kreditt førte til et boligkrakk, men også at den 

samme utviklingen fortsatt er i sving. Hverdagslivet kommer av og til fram i teksten hans, for 

eksempel i følgende interessante distinksjon 

 
Denne form for spekulering kan vi kalle aktiv [‘offensive’], for å vise at det er snakk om en 
aktiv handling gjort av folk som har til hensikt å oppnå profitt. Aktiv spekulering driver opp 
prisene ytterligere, og gjør dermed livet enda mer vanskelig for førstegangskjøpere. Dette, 
igjen, stimulerer hva vi kan kalle passiv [‘defensive’] spekulering. Passiv spekulering handler 
om å unngå videre tap. Det skjer når førstegangskjøpere betaler hva de selv mener er for mye 
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og over deres evne, i den hensikt å ‘komme inn’ før boligprisene stigere enda mer. (Tranøy 
2008, 330, min oversettelse). 

 

Nok et interessant trekk i Tranøys tekst gjelder hva han kaller den konservative boligeier – 

som er inspirert av Francis Castels tese om et «welfare trade-off» hvori en må velge mellom 

privatboliger eller velferd. Her, gjennom empiri, sannsynliggjøres det at gjeldsbetyngede 

boligeiere har interesser av økte boligpriser, lave skatter og renter, noe som på sikt vil uthule 

muligheten for å opprettholde velferdsstaten (2008, 344). Denne type praksiser er imidlertid 

ikke gitt verdi i seg selv, men tolkes mer som en respons på mer globale forandringer, 

artikkelen kan slik sett plasseres innenfor en mer tradisjonell politisk økonomisk tradisjon 

med sin diskusjon av de objektive interessene til boligeiere, og hvordan disse interagerer med 

større globale politiske regimer.4 Her er hovedpoenget til Tranøy at den norske økonomien i 

økende grad ligner den amerikanske, idet vekst i økende grad skjer med utgangpunkt i privat 

konsum som flommer ut fra hva han kaller en «housing-monetary policy nexus» (Tranøy 

2008, 325). 

Tranøy nevner imidlertid «mikro» perspektivet i forskningen på finansialisering i en 

norsk oversiktsartikkel (2017), men det eneste han gjør er å gjenta at den norske 

middelklassebefolkningen har fått for vane å investere i eiendom. Ingen referanser finner vi 

til hverdagsskolen, ei heller noen av teoriene deres. Her er det igjen stadfestelsen av ulike 

sosiale praksiser, uten å undersøke dem som interessante i seg selv. I sitt forsøk på å anvende 

«mikro»-perspektivet på Norge skriver Tranøy: «For den bemidlede og gjerne 

middelaldrende delen av middelklassen ser vi tendensen til å investere i eksisterende aktiva 

uttrykt gjennom ´buy-to-let`-fenomenet» (2017, 59). For Oslos del skriver Tranøy at i visse 

nabolag «er omtrent en tredel av alle leiligheter sekundærboliger, mens for Oslo som helhet 

var tallet i 2015 20 prosent og stigende» (2017, 59). Denne situasjonen har altså blitt 

undersøkt som en del av en prosess vi kan forstå som finansialisering, men i Norge har ikke 

hverdagsskolens Foucauldianske variant vært i bruk. 

Utover de politisk økonomiske bidragene nevnt ovenfor finner vi en lang rekke norsk 

boligforskning, hvor statsvitenskapelige, historiske eller samfunnsøkonomiske perspektiver 

er rådene. Denne forskningen, som slettes ikke bør avfeies uten videre, er imidlertid lite 

																																																								
4 La meg også legge til at Tranøy også diskuterer en rekke finansinnovasjoner, og hvordan de har påvirket 

markedet. Det dreier seg særlig om tilbud fra banker til låntagere hvor renter i lengre perioder er det eneste 
som betales, og ikke fradrag, og en forlengelse i nedbetalingstiden fra 15 til 25 år som var vanlig før, til 
opp til 50 år hvorav bare 30 år er med fradrag (2008, 341–42). Av dette får han også fram et viktig poeng 
om at risikoen med boliglån varer langt lengre for den enkelte låntager. Men han drøfter ikke hvordan dette 
er med på å forme subjektposisjoner. 
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interessert i finansaktiviteter og enda mindre interessert i makt/kunnskap og regjering av 

boligmarkedet. Regjeringsstudier vil tendere til å inkludere dette segmentet av forskning som 

del av regjeringen av boligmarkedet. Den type forskning kan, med andre ord, omtales som en 

form for styringsforskning, og vi vil møte noen eksempler av denne type forskning i 

analysekapitlet. Vi vil særlig møte ulike evalueringer av BSU-ordningen, men også forskning 

som har fokusert særlig på «unge» boligeiere/kjøpere. I det følgende vil jeg redegjøre for 

hvordan jeg vil analysere den type dokumenter, i den hensikt å bidra med noe nytt til den 

norske forskningen på finansialisering nevnt ovenfor. 
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4 Forskningsprosessen og forskningsverktøy 
 

 

 

I mitt arbeid har særlig to metodiske verktøy vært sentrale, som vi begge finner hos Foucault. 

Hans forfatterskap deles ofte inn i en arkeologisk og en genealogisk periode, selv om 

framgangsmåtene i stor grad informerer hverandre. Eller som Andersen formulerer det: «Den 

genealogiske analyse kan ikke adskilles fra den arkæologiske», men «[h]vor 

videnarkæologiens blik er indrammet af forskellen regularitet/spredning  af udsagn, er 

genealogiens blik indrammet af forskellen kontinuitet/diskontinuitet» (1999, 52). Det er i den 

førstnevnte vi møter Foucault som diskursanalytiker, hvor spørsmål som diskursiv formasjon 

står sentralt, og i den sistnevnte er det snakk om et særegent historisk perspektiv inspirert av 

Friedrich Nietzsche. Før jeg kort legger frem disse metodene vil jeg begynne med en mer 

generell refleksjon om forskningsprosessen, med særlig vekt på hvilke data som er brukt, 

hvilke utvalg som ble tatt, og drøfte min selvbiografiske situering og hvordan det kan ha 

påvirket prosjektet. Gjennomsiktighet og gyldighet forsøkes oppnådd ved å rette fokus på 

forskningsprosessen. I denne delen kommer et tydelig skille mellom positivistiske 

fremgangsmåter og poststrukturalismen frem i det denne prosessen tolkes som en del av 

samfunnet, ikke en ekstern, reflekterende del som vi så i ettertid kaldt kan vurdere validiteten 

til. Forskning er ikke bare bruk av spesifikke metoder som så anvendes på en verden som 

ligger klar, men er i stor grad en sosial praksis. 

 

4.1 Data og utvalg 
Fatamaterialet for dette prosjektet er tekst forstått i en bred forstand som alt som bærer 

diskursen (Dunn og Neumann 2016, 3). Som verktøy for å si noe om diskursen, har en 

spesifikk form for tekst blitt benyttet, nemlig dokumenter. Med dokumenter forstås her 

tekster skrevet til et annet formål enn mitt eget (Thagaard 2013, 59). Det vil si, tekstene 

eksisterte allerede. 

Selv om dokumentene allerede eksisterer, betyr det ikke at virkeligheten lå der og 

ventet på meg. Eller, som Foucault sier det i Diskursens orden: «Verden er ikke vår 

erkjennelses medsammensvorne, det finnes ikke noe prediskursivt forsyn som legger den til 

rette for vår skyld. Man må oppfatte diskursen som en vold vi utøver mot tingene» (1999a, 
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30). Med andre ord, det er vi som konstruerer verden gjennom vårt blikk. Dette blir noe 

tydeligere når vi snakker om begreper. Som Eliassen påpeker: «Et begrep navngir ikke et 

eksisterende fenomen, men er en analytisk kategori som forener et knippe objekter med en 

teoretisk posisjon» (2016, 11), og videre: «Foucaults [begreper] ‘styre’ og ‘biopolitikk’ viser 

ikke til foreliggende historiske eller sosiale praksiser, men er merkelapper for 

problemkomplekser, altså en måte å bestemme, organisere og utspørre et materiale på» 

(Eliassen 2016, 11). Det betyr ikke at valgene mine for å avgrense diskursen ikke skal være 

velvalgte, og i møte med datamaterialet ser vi kanskje ting vi på forhånd ikke ville ha 

inkludert i diskursen.  

I utarbeidelsen av av disse diskursene kunne mitt prosjekt ha tatt utgangspunkt i en 

rekke dokumenter, fordi diskurs er noe som sprer seg i samfunnet, og ikke nødvendigvis bare 

reduserer seg til noen få steder. Dette er ihvertfall tilfelle hvis vi forstår diskurs som en måte 

å snakke om verden på og som også har den effekt å forme verden (Phillips og Jørgensen 

1999, 9). Dokumenter er mer et middel til å si noe om disse institusjonaliserte måtende å 

snakke om verden. Selv om jeg potensielt kunne ha oppsøkt mange steder, er jeg likevel 

begrenset hva tid og ressurser angår. Dette på tross av det ofte siterte utsagnet fra Foucault 

om at en bør lese og studere alt fordi vi på forhånd ikke kan bestemme diskursformasjonen, 

og det at elementer kan være bundet sammen på en måte vi i utgangspunktet ikke var klar 

over (Andersen 1999, 47). I fravær av tid til å lese alt måtte jeg gjøre et strategisk utvalg, det 

vil si at dokumenter ble valgt ut fra deres relevans til problemstillingen eller teorien, hva som 

mer spesifikt omtales som et teoretisk utvalg (Thagaard 2013, 60). Hvis særlige dokumenter 

ble oppsøkt, ble også hva Tove Thagaard (2013, 63) kaller kategoribasert utvalg benyttet for 

å oppnå bredde og god representasjon i de tilfeller hvor alt materiale ikke var mulig å 

gjennomlese.  

 

4.1.1 Tre lag data 
 

I. Systematisk innebærer datainnhentingen et søk i tre lag. For det første er det snakk 

om et historisk materiale. Her har primærkilder iform av Arbeiderpartiets og Høyres 

stortingsvalgprogram fra 1945 til 2017 vært sentralt. Her har jeg særlig forsøkt å 

undersøke hvordan programmene har drøftet sparing, og har slikt sett vært viktig for 

det første analysekapitlet, som handler om sparingens genealogi, men jeg har også 

særlig undersøkt hvilke identiteter som dukker opp i boligseksjonen i programmene, 
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og søket er derfor også sentralt for det andre analysekapitlet om den unge 

boligkjøperen. Men siden jeg var interessert i boligsparingens genealogi trengte jeg å 

gå lengre tilbake enn 1945. For å undersøke dette benyttet jeg sekundærlitteratur som 

allerede hadde omhandlet dette temaet, om enn ikke fra et regjeringsperspektiv.  

 

II. Deretter har evalueringer av BSU-ordningen blitt oppsøkt, ettersom disse skriver mer 

inngående om en spesifikk spareordning som vil være viktig for analysen, men også 

fordi evaluering er en viktig del av den programmatiske siden til regjering. I tillegg til 

evalueringer som spesifikt omhandler BSU, har også mer generelle evalueringer av 

bolig- eller skattepolitikk vært inkludert hvis disse også omhandlet BSU. Avisinnlegg 

mot ordningen er ikke inkludert her, selv om vi vil møte enkelte av dem i det neste 

laget. 

 

III. Endelig har et noe mer perifert datamateriale blitt inkludert. Dette laget består av en 

rekke enkeltstående kilder. Dette er stort sett snakk om medie-tekster som har som 

funksjon å belyse kildene i de forutgående to lagene. Dette tredje laget er innhentet på 

en mindre systematisk måte, og er funnet nettopp fordi de forteller noe spesifikt om et 

tema. De to første lagene er mer uttømmende, i den forstand at når du ser på 

partiprogrammene fra 1945 til 2017, er det mulig å lese alle boligseksjonene. Det 

samme med evalueringene av BSU, så langt det har latt seg gjøre har jeg inkludert 

alle evalueringer skrevet av forskere om BSU. Til det tredje laget tilhører også 

historisk materiale som har vært brukt for å bistå sekundærlitteraturen om sparing i 

det første laget. Det vil si, andre kilder enn valgprogram og historiske verker om 

sparebanker, så som Sparebankbladet til Sparebankforeningen og enkelte offentlige 

utredninger som har diskutert sparing hvis disse kunne belyse tema som var tatt opp i 

sekundærlitteraturen og partiprogrammene. En appendix vil bli lagt til, hvor det første 

og andre datalagene legges fram.  

 

4.1.2 Tidshorisonten: 1822 – 1945 – 1992 
En for lang tidshorisont gjør det vanskelig å lese de gjeldende dokumentene grundig. Hvis 

målet er å ikke utgi seg på et for abstrakt prosjekt, kan en innsnevring være hensiktsmessig, 

og til hjelp kan vi  pragmatisk velge ut hva Neumann kaller «skjellsettende – altså 

bokstavelig talt grensesettende – begivenheter» (2001, 57). I genealogi-kapitlet blir 1822 
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valgt fordi det var da de første sparebankene ble opprettet (Pryser 1999), og 1945 blir valgt 

fordi dette på mange måter er et skjellsettende tidspunkt i boligpolitikkens historie, fordi det 

var i etterkrigstiden boligpolitikken fikk et statlig engasjement på et nasjonalt nivå hvor en ny 

form for boligpolitikk som vektla de-kommodifisering vokste frem (Tranøy 2008, 331; 

Stamsø 2009). Å fokusere på partier fra hver side av den politiske aksen representert av 

Høyre og Arbeiderpartiet fungerte som et kategoribasert utvalg, fordi det gav en viss 

representativitet i materialet. Ved å vektlegge to partier kan vi undersøke om de har forstått 

sparing ulikt. Mine forventninger var selvsagt at Høyre ville drøfte den individuelle sparer og 

at Arbeiderpartiet i mindre grad snakket om den type tema i det hele tatt, men hvordan så 

dette ut historisk? Tidsaspektet og forskjeller mellom ulike aktører kan tydeliggjøre 

diskurser. Samtidig var ikke bare forskjeller av interesse, jeg ønsket også å se om det fantes 

visse diskursive utviklingstrekk som var så generelle at de omfavnet begge partier. Har 

partiene beskrevet de samme aktørene på boligmarkedet opp igjennom historien, for 

eksempel familier, eller snakker de om ulike grupper? Videre, disse to partiene representerer 

ikke bare de største partiene i Norge, men er også kjent for å være styringspartier, og har slik 

sett skrevet en rekke partiprogram som har hatt stor gjennomslagskraft dersom de har fått 

realisert valgløftene. 

 

4.1.3 Programmatiske tekster 
Det var også andre strategiske valg bak det å ta utgangspunkt i valgprogram enn det at de 

skriver om boligpolitikk og sparing, nemlig det at regjering er programmatisk. Peter Miller 

og Nikolas Rose skriver om regjering at den er «karakterisert av en evig optimisme i sin tro 

på at et felt eller et samfunn kunne ha vært styrt bedre eller mer effektivt, at virkeligheten er, 

på en eller annen måte, programmerbar» (1990, 4 min oversettelse). På den ene siden gjelder 

det alle mulige «eksplisitte programmer for reformeringen av virkeligheten» (Miller og Rose 

1990, 4 min oversettelse) for eksempel iform regjeringsrapporter og akademikeres forslag til 

løsninger på hva de oppfatter som problematisk, men det er også snakk om en mer generell 

optimisme. Men det er nettopp i partiprogram vi møter «program»-siden ved styring i sin 

mest bokstavelige forstand iform av forslag til løsninger. Det samme kan sies om 

evalueringer, som vi så i teorikapittlet er evaluering en typisk programmatisk øvelse, idet 

politikk kritiseres eller roses, og forslag om løsninger utskrives.   

Å ikke studere alt men heller vende oss til slike programmatiske tekster, er også en 

bevegelse Foucault gjorde i møte med det uendelig store arkivet og skjønte det ikke var mulig 
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å lese alt (O’Farrell 2005, 77). Målet er da ikke å studere en historisk «periode» som 

historiefaget, noe som krever mye tid, men heller å studere et «problem». Materialet som da 

ble brukt, kommenterer Clare O’Farrel, var heller programmatiske og preskriptive tekster 

som syntes å lage et bilde av en perfekt orden, ønsker som selvsagt sjelden blir realisert 

(2005, 77). Metoden kan oppsummeres som en genealogi, som vi vil se nærmere på nedenfor, 

som Foucault kort definerer som å starte med et problem slik det fremlegges i dag, for å så 

trekke det bakover i tid (i Castel 1994, 238). 

 

4.1.4 Materiale valgt bort  
Jeg har ikke inkludert alle former for dokumenter om sparing, men jeg mener at et 

metningspunkt er nådd blant den type kilde som er inkludert. Hvis likevel andre kilder skulle 

vært inkludert, tror jeg et representativt utvalg av nyhetsartikler om sparing og Boligsparing 

for ungdom kunne vært spennende å undersøke. Nyhetsartikler er viktige i styringen i 

samfunnet blant annet fordi det i stor grad er her «eksperten» kommer til orde og instruerer 

mennesker for hvordan de bør leve, men også fordi mer uformell evaluering skjer her, for 

eksempel kritikk av politikk. Videre kunne jeg ha inkludert materiale fra banker, for 

eksempel informasjonsmateriale de deler ut til unge kunder eller observasjoner av hvordan de 

instruerer kundene eller belærer sparing. Har det for eksempel skjedd en endring i hvordan 

BSU markedsføres i dag sammenlignet med når den kom? Det må imidlertid legges til at 

bankbransjen delvis er representert gjennom Sparebankforeningen og Finans Norge, og at 

medietekster av og til er inkludert.  

Endelig, mye av styringslitteraturen beskriver en prosess hvori det legges til rette for 

at individer styrer seg selv, derfor følger det at en undersøkelse av styring kunne ha tatt 

utgangspunkt i individet. Men metoden som er valgt i dette prosjektet, diskursanalyse, legger 

i liten grad opp til et slikt kvalitativt prosjekt hvor intervju og fortolkning ville vært 

formålstjenlig. Diskursanalysen er, som vi så i teorikapitlet, i motsetning til slike fortolkende 

tilganger opptatt av hvilke diskurser og subjektposisjoner det i det hele tatt er mulig å innta, 

den er med andre ord opptatt av et nivå av virkeligheten forutfor det erfarte, men dette nivået 

har effekter på det erfarte. Ved å for eksempel undersøke forslag til ny politikk, kan vi se hva 

det er mulig for subjektet å bli gjennom ulike subjektiveringsmekanismer (Bacchi og 

Goodwin 2016, 81, 70). Hvilke særskilte subjekter er det vi presenteres for? Og hvordan kan 

disse tenkes å påvirke hvordan vi tenker?  



	 41	

 Hva datainnsamling angår, kan det i hva som allerede er sagt virke som om det var 

klart fra begynnelsen hva som skulle inkluderes og hva som ikke skulle inkluderes, og at hvis 

valg måtte tas var dette utelukkende tatt med tid i betraktning. Men det var heller snakk om 

en åpen prosess, hvor den ene kilden tok meg videre til den neste. Med å si at prosessen var 

åpen, mener jeg også at «opplegget» ble endret underveis med tanke på hva som ble oppdaget 

underveis  (Thagaard 2013, 60). Vi snakker med andre ord om hva som er typisk for den 

kvalitative metode, fleksibilitet i møte med den kvalitative «dataen», i motsetning til en 

«typisk» kvantitativ undersøkelse, hvor datasettet er gitt i utgangspunktet. Derfor finner vi 

typisk i kvalitative studier at hva vi vanligvis omtaler som ulike forskningsprosesser, altså 

problemstilling, innsamling av data, analyse osv., i stor grad overlapper hverandre (Thagaard 

2013, 32). Med andre ord, refleksjon over dataen skjer gjennomgående. Funnet mitt av en 

bok kalt Studier i sparing og sparebankvesen i Norge 1822-1972 var for meg en viktig 

serendipitet hvis konsekvenser det er vanskelig å overveie på systematisk vis i ettertid. Men 

en viktig effekt var at prosjektet mitt, som egentlig skulle handle om gjeld, plutselig handlet 

om sparing, en aktivitet jeg selv stadig ble oppfordret til å ta del i. 

 
4.2 Situering 

Når vi snakker om min egen rolle i dette prosjektet er vi inne på hva som omtales som 

situering. Det har vært et ideal i poststrukturalistiske analyser å stille de samme spørsmålene 

som stilles i forskningen til selve forskningsprosessen. Dette fordi forskningen ikke sees på 

som en adskilt del av samfunnet, men heller som en del av det. «Lige som al anden diskurs 

producerer videnskabelig diskurs viden, sociale relationer og identiteter» og er dermed ikke 

en positivistisk «afspejling af virkeligheden» skriver Jørgensen og Phillips (1999, 120). 

Denne innsikten innebærer at forskeren selv blir problematisert, forskeren er ikke lenger 

uskyldig eller nøytral. En måte å undersøke ens egen rolle er å forsøke å være refleksiv. Når 

det kommer til kritisk, kvalitativ forskning er et sentralt spørsmål hva refleksivitet angår, det 

om hvorvidt ens forskning har bidratt til å bevare eller utfordre visse maktrelasjoner i 

samfunnet (Phillips og Jørgensen 1999, 120–21). Neumann og Neumann påpeker det samme, 

i sin diskusjon av hva de kaller tekstsituering. En slik situering innebærer å «reflektere over 

hva som kan bli konsekvensene av det man publiserer» (C. E. B. Neumann og Neumann 

2012, 20). Dette er også et viktig spørsmål for mitt vedkommende, derfor vil, forhåpentligvis, 

hele prosjektet være gjennomsyret av forsøk på å utfordre aspekt ved virkeligheten jeg finner 
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urimelige, særlig ved å utfordre måten denne verden framstår som gitt. Et slik ønske har med 

andre ord påvirket valg som er tatt, men også mer personlige trekk har formet prosjektet.  

Utover tekstsituering nevner Neumann og Neumann felt-situering og selvbiografisk 

situering. Men siden jeg ikke har interagert med andre med å for eksempel intervjue noen, er 

bare sistnevnt relevant her. Neumann og Neumann skriver om selvbiografisk situering som 

en måte å  

 

reflektere over hvordan forsker-jeget vokste fram gjennom en haug av fortidige relasjoner 
(primærsosialisering i familie og annensteds, sekundærsosialisering som en spesiell type 
samfunnsforsker). Det vi kaller selvbiografisk situering er altså refleksjon over egen sosial 
posisjon og erfaringsbakgrunn. (2012, 18) 
 

Hvordan har så min selvbiografi formet meg, som igjen har formet dette arbeidet? For det 

første er jeg i en alder hvor etablering gjennom boligmarkedet er en vanlig praksis og 

samtaletema. Jeg er i stor grad del av diskursen om den unge boligkjøper, som vil bli 

presentert i et senere analysekapittel. Videre kan ikke bare min alder og livssituasjon (student 

uten høy inntekt), men også min klassebakgrunn være av stor viktighet for hvordan jeg 

forholder meg til boligmarkedet. Jeg har ihvertfall så langt ikke hatt råd til å kjøpe en egen 

leilighet i dette «selveiende» landet, og må heller leie. Fattigdom er ikke et problem, men 

økonomisk arv er ingen selvfølge for meg. Dette innebærer blant annet at mye av politikken 

jeg skal skrive om, er rettet mot meg. Det er jeg som skal belæres å spare, fordi jeg ikke har 

nok penger til å kjøpe en bolig. Det er jeg som skal droppe besøk på kiosken og ikke kjøpe 

godteri for å sette pengene på BSU-kontoen min, som en forbrukerøkonom et sted råder meg 

til (KLP magasinet 2017, 6). Eller som DNB (2018a) sier det, kanskje trenger jeg ingenting? 

På den andre siden er det andre politiske tiltak som ikke er ment for meg. Startlånsordningen 

til Husbanken og sosialboligene til kommunen jeg bor i, Oslo, er ikke ment for meg, men hva 

som er pekt ut som en gruppe som stiller enda dårligere enn meg i boligmarkedet, de 

«vanskeligstilte». Vi vil møte en slik delingsprosess nedenfor, hvor poenget er at liberal 

styring nettopp skjer gjennom påpekning av ulike grupper i samfunnet. 

Hva er forskjellen mellom den som utøver makten og den den er rettet mot? Det kan 

kanskje tenkes at jeg er besatt av hva Friedrich Nietzsche med forakt kalte ressentiment, det 

nag og den indignasjon slavene holder mot herrefolket (2010 [1887]).5 Samtidig er det i dette 

																																																								
5 Kanskje er jeg en mot-kraft? I hva som (med en tilfeldighet?) må være en av Norges aller første 

Foucauldianske setning, skriver Arnljot S. Svendsens følgende om motstand mot banknæringen: «I 
fysikken gjelder det at enhver kraft skaper sin motkraft. Kan noe lignende også gjelde for bankvesen, at 
den kraft og makt som den utvilsomt har utløser motkrefter og en like stor anti-kraft?» (1972, 289). 
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prosjektet nettopp et poeng at moderne makt er fundamentalt annerledes enn den relasjonen 

som eksisterte mellom herre og slave. Ikke bare er maktformen som undersøkes også utført 

av «subjektene»; moderne makt legitimerer seg samtidig ved å styre i henhold til subjektenes, 

eller mine, interesser. Dette er imidlertid en situasjon som åpner for kritikk. Nikolas Rose 

skriver: «i den grad andre søker å styre oss med utgangspunkt i våre interesser, har vi retten, 

som styrte subjekter, til å undersøke og til og med gjøre oppgjør mot de strategiene med 

utgangspunkt i vår egen forståelse av våre interesser» (1999, 59–60, min oversettelse). Hvis 

Nietzsche så kristendommen som kroneksemplet på hvordan slavenes egen moral ble gjort til 

et ideal som utfordret herrefolkets verdier, er min religion slik sett kanskje den kritiske 

samfunnsforskningen som jeg over en lengre tid har blitt skolert i. Den type forskning har, 

som Kristian Stokke (2014) poengterer, utviklet seg videre i geografifaget med framveksten 

av poststrukturalismens, men vi kan kanskje legge til at den aldri forlot Karl Marx’ ideer fra 

refleksene. Karl Marx’ (1845) idé fra Teser om Feuerbach var at vitenskapen ikke bare skulle 

utfordre hegemoniske verdensbilder, men også bidra til å utfordre dominerende 

maktrelasjoner: «Filosofene har bare fortolket verden forskjellig, det kommer an på å 

forandre den». At jeg selv har ønsker om en slik forandring er noe som bør nevnes, og som 

det ble tatt opp i litteraturkapittelet foretrekker jeg begrepet gjeld heller enn finans nettopp 

fordi førstnevnte på bedre vis får frem maktrelasjonen i praksisene som forsøkes begrepet. 

Min situering kan videre drøftes med tanke på hvor mye kunnskap jeg har om feltet 

som studeres, og hva jeg tar for gitt, og derfor har vansker med å legge merke til. Neumann 

og Neumann viser til en tradisjon innenfor tradisjonell antropologi hvor det har vært en 

skepsis til å undersøke ting en er nær, i en redsel for å være «hjemmeblinde» (2012, 92). 

Neumann og Neumann mener derimot det er fullt mulig å undersøke det kjente; for at vi skal 

forstå noe er det faktisk en forutsetning at materialet er kjent. 
  

Man må ha en viss før-forståelse av hva man ser for å kunne sortere det. Dermed er den 
optimale relasjonen mellom forsker og forskningsobjekt kanskje ikke størst mulig avstand, 
men tvert imot nok nærhet til at man kan sortere og [ha] nok avstand til at man fortsatt har 
analytisk distanse. (C. E. B. Neumann og Neumann 2012, 93) 
 

Min nærhet til det som undersøkes, er med andre ord en fordel, fordi det gjør meg i stand til å 

nyansere og skille, analysere og forstå. Samtidig er del av analysestrategien min å nettopp 

fremmedgjøre meg fra det kjente. For alt kunne vært annerledes, eller, som vil bli forklart 

nedenfor, det objektive kunne like gjerne ha vært politisk. Men det finnes andre måter å 

«fremmedgjøre» seg selv fra det objektive og gitte på enn å reise til «fremmede» land som de 
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tradisjonelle antropologene. En av disse, som jeg særlig har benyttet meg av, er å benytte 

begreper. Waitt  råder å «suspendere allerede-eksisterende kategorier» for å bli «refleksiv» og 

å se hvordan hva som er «naturlig» har blitt skapt (2016, 295, min oversettelse).  Marianne 

Gullestad snakker også om viktigheten av å forsøke å sammenligne ens egen samtid med 

andre kontekster, det vil si, andre steder og tider (1989, 27). Om begrepenes funksjon skriver 

Eliassen: 

  

Det handler om å suspendere de reflekser som får oss til å forvandle de semantiske 
kategoriene vi er fortrolige med – våre fordommer, kunne man si med Hans-Georg Gadamer – 
til realiteter med egeneksistens utover konteksten de ble til i. (2016, 38) 

 

Hele min forståelseshorisont, eller alle mine fordommer, kommer til å prege valg av 

begreper, selvsagt, men begrepene kommer også i aller høyeste grad til å påvirke min 

forståelse og hva jeg leter etter. Var jeg for eksempel økonom, ville jeg helt sikkert sett noe 

annet. Utover begreper har jeg også valgt å bruke diskursanalyse som metode, en strategi som 

nettopp tar som sikte å vise det kontingente ved det som tas for gitt, og er derfor 

fremmedgjørende.   

 

4.3 Diskursanalyse 
Vi har nå flere ganger vært innom begrepet diskurs. Hvis dette er et begrep som forsøker å 

forstå hvordan institusjonaliserte talemåter former verden, hvordan skal vi så undersøke disse 

prosessene? I sin bok om kunnskapens arkeologi skiller Foucault mellom utsagn, diskurs og 

diskursiv formasjon. Andersen forklarer: 

 
Udsagn er diskursens atom, dens mindste enhed. Diskursen er det endelige faktiske 
afgrænsede korpus af udsagn, som er formulert. Det er diskursanalytikerens arkiv. 
Diskursformation er et spredningssystem for udsagn. En diskursformation er en regularitet i 
spredningen af udsagn. (1999, 40–41) 

 

Før jeg går inn på hva en analyse av slike utsagn, diskurs og diskursformasjon er, kan det 

være klargjørende å vise ha den ikke er. For å gjøre det benytter jeg meg av Niels Å. 

Andersen (1999, 42-43) lesning av Foucault. Diskursanalyse er ikke en tradisjonell 

tekstanalyse hvor enkeltteksten spiller en avgjørende rolle, fordi tekster er del av noe større. 

Ingen bok eller tekst er en øy. Men det er heller ikke snakk om en analyse av forfattere og 

deres verk eller erfaringer, for heller ikke disse lar seg avgrense. Vi er med andre ord ikke 
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opptatt av forfatterens intensjoner eller interesser. I Foucaults genealogiske og arkeologiske 

analyser forsvinner fort enkeltforfatteren og enkeltteksten inn i en større sammenheng 

(sammenlign med I. B. Neumann 2001, 94 og; Stuart Hall 1997, 78). I hans større historiske 

studier er sjelden én tekst eller én forfatter av særlig viktighet, ettersom de er uttrykk for 

større historiske begivenheter eller historiske diskurser. Min forskning vil imidlertid være 

langt mindre ambisiøs, og vil ta for seg ikke bare mindre filosofiske problemstillinger, men 

også mindre historiske rom, ettersom dette er et samfunnsvitenskapelig arbeid som ønsker «å 

spore sosial endring i mindre skala og over kortere tidsrom enn det [Foucaults] historiske 

analyser legger opp til» (I. B. Neumann 2001, 86). Dette har et par implikasjoner. Neumann 

kommenterer: «For å kunne spesifisere relasjonen mellom debatten og diskursens materialitet 

over forholdsvis korte tidsrom, må man oppgi tanken om at spesifikke tekster og individer 

ikke er interessante data i seg selv» (I. B. Neumann 2001, 92). Med debatten og diskursen 

materialitet menes hvordan diskurs påvirker samfunnet, det materielle. Det betyr imidlertid 

ikke at vi skal henge oss opp i forfatternes intensjon og tekstens resepsjon, men heller 

fokusere på «resepsjonens materialitet, til lesninger av hvorledes institusjonell praksis 

forandrer seg som følge av tekstpresentasjon og -resepsjon» (I. B. Neumann 2001, 92). Det 

vil si, hvordan påvirker diskurser samfunnet? Hvordan materialiserer diskurser seg i, for 

eksempel, spareordninger og boligmassen? Men hvis den tradisjonelle hermeneutiske 

tekstanalysen som undersøker intensjoner ikke spiller en rolle i diskursanalysen, er det heller 

ikke snakk om en strukturanalyse. Dette fordi «[u]dsagnene eller det sagte udtrykker ikke 

nogen usagt struktur, der hemmeligt animerer enhver udsigelse. Den foreliggende diskurs er 

ikke i sidste instans blot det ikke sagtes forstemmende nærvær» (Andersen 1999, 43). Det vil 

si, vi er ikke opptatt av de usynlige strukturene, men av de synlige diskursene. 

Hva en Foucauldiansk diskursanalyse positivt definert er, er «en analyse af udsagn i 

deres positivitet» og «[e]t sted siger Foucault ligefram, at diskursanalysens humør er en glad 

positivisme» (Andersen 1999, 43–44). Kommentaren til Foucault er selvsagt sagt med et 

glimt i øyet. Iver Neumann påpeker at «[d]en observerbare virkeligheten er for [Foucault] 

kontingent, og han privilegerer ikke uten videre væren framfor vorden, slik positivister gjør» 

(2001, 37). Om denne positiviteten som skal undersøkes skriver Andersen:  

 
Det betyder i korthed, at udsagnet må analyseres i sin fremtræden, det må analyseres, som det 
dukker op, og det må ikke reduceres som udtryk for noget andet end sig selv f.eks. intentionen 
med udsagnet, konkteksten for udsagnet, interessen med udsagnet, meningen med udsagnet. 
(1999, 44) 
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For å ta avstand fra spørsmål som leter etter noe «under», skal vi ikke spørre «hva» og 

«hvorfor», men «hvordan». «Så snart der spørges ‘Hvad er udsagnets mening?’ ontologiseres 

udsagnet» og der vi spør om «’hvorfor dette udsagn?’ reduceres udsagnet til dets årsak» 

(Andersen 1999, 44). Han fortsetter: 
 

Kun spørgsmål om, hvordan udsagnet fremtræder, giver udsagnet den fulde 
opmærksomheden, kun hvordan flytter ikke straks opmærksomheden fra udsagnet til alt det, 
der kunne tænkes at give udsagnet mening eller forklare det. (Andersen 1999, 44) 
 

Hva som former slike utfall av utsagn er regler. «Med regler menes her acceptregler, regler 

for acceptabilitet, dvs. for hvornår et udsagn accepteres som et fornuftig udsagn» (Andersen 

1999, 49). Andersen oppsummerer metoden på følgende måte: «Det arkæologiske blik deler 

verden i de spredte udsagn og regulariteten i spredningen. Mere er der sådan set ikke» 

(Andersen 1999, 52). I teorikapitlet ble dette kalt epistemologiske orienterte studier, som 

Andersen mener skiller seg fra metode og derfor bruker han heller begrepet analysestrategi, 

der førstnevnte representerer «[i]agttagelser af et objekt» er den andre opptatt av 

«[i]agttagelser af iagttagelser som iagttagelser», og der metoden er opptatt av å produsere 

sann viten, er sistnevnte konsentrert om å «problamatisere selvfølgeligheder, om at 

deonotologisere» (Andersen 1999, 15). 

Det betyr imidlertid ikke at virkeligheten ikke eksisterer. Som Sara Mills skriver, «det 

er heller snakk om at den eneste måten vi kan forstå virkeligheten alltid går gjennom 

diskurser og diskursive praksiser» (2004, 49, min oversettelse). Og når det epistemologiske 

blikket er valgt, er det fordi det det iakttar, iakttagelser, antas å ha hva Foucault kaller 

«effekter» i verden. Carol Bacchi og Susan Goodwin skriver at selv om det ikke er snakk om 

en enkel representasjon av virkeligheten, er diskursen del av virkelighetens skapelse (2016, 

37). Som Sara Mills påpeker, visse diskurser gjør visse objekter mer synlig enn andre, noe vi 

vil se i vår diskusjon av politiske rasjonaliteter. Mills skriver: «for Foucault, innebærer 

diskurser en innsnevring av ens perspektiv, en rekke fenomen blir ekskludert fra å bli vurdert 

som virkelige eller verdt oppmerksomhet, eller i det hele tatt eksistere» (2004, 46, min 

oversettelse). Derfor er det slik at «diskursanalysens formål, er at kortlægge de processer, 

hvori vi kæmper om, hvordan tegnenes betydning skal fastlægges, og hvor nogle betydnings-

fikseringer bliver så konventionaliserende, at vi opfatter dem som naturlige» (Phillips og 

Jørgensen 1999, 36). Og det som er med å skape det «naturlige» er makten. Som vi allerede 

har berørt: «Magt forstås ikke som noget, nogen er i besiddelse af, og som de kan udøve over 

andre, men som det, der over hoved producerer det sociale» (Phillips og Jørgensen 1999, 49). 
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De viser til Laclaus ide om at det vandte er «avleiret diskurs», og vil oss med det til å være 

obs på det historiske. Prosesser vi i dag tar for gitt, har som regel et ganske spesifikt 

utgangspunkt, samtidig som mye har endret seg med tiden, en utvikling som lar seg 

undersøke ved hjelp av genealogien. 

   

4.4 Genealogi  
I begynnelsen av dette kapitlet ble det sagt at diskursanalysen tar sikte på å kartlegge 

spredning/regularitet, mens genealogien er mer opptatt av kontinuitet/diskontinuitet. 

Genealogi betyr simpelthen slektsforskning. Hva er nytt og hva har vi arvet? Genealogien ser 

som «sin oppgave å diskutere nåtiden i termer av fortiden» (I. B. Neumann 2001, 56), og 

Foucault omtalte metoden som en historie av nåtiden (Garland 2014). Castel skriver at 

framgangsmetoden har et enkelt prinsipp, analysens «startpunkt er overbevisningen [...] at 

samtiden reflekterer en konjunktur av elementer arvet fra fortiden og samtidige innovasjoner» 

(Castel 1994, 238, min oversettelse). Om genealogiens perspektiv på forholdet mellom fortid 

og samtid kommenterer Iver Neumann 

 
Tradisjonelt er det blitt sett på som en fare å skrive historie som viser hvorledes vi uvergelig 
er havnet der vi er nå. Slik teleologisk (målrettet) historieskrivning blir ideologiproduksjon, 
fordi det menneskelige kaos kunne ha antatt en helt annen form. Genealogien snur denne 
faren til en metodisk styrke, ved å sette seg fore å vise det kontingente – det tilfeldige – i den 
prosessen som har ført til dagens situasjon. (2001, 154) 

 

Det er med andre ord snakk om en historieskrivning som tar som sikte å forstå samtiden. Ved 

å ta utgangspunkt i et konkret spørsmål slik det stilles i dag, for å så spore dette spørsmålets, 

eller problemets, historie, følger det at ikke en hel periode i fortiden er det som studeres. I 

mitt tilfelle var det interessant å spore sparingens genealogi. Det betød at jeg måtte lese om 

sparebankenes praksis på 1820-tallet, men bankvesenet som sådan på denne tid er ikke del av 

analysen. Castel kommenterer at tidligere tiders praksis bare er med i analysen i den grad de 

var delaktig i å frambringe teknikker og mekanismer som  er del av dagens praksis (1994, 

241). 

At det er snakk om samtiden er sentralt, for genealogien er en kritisk historieskrivning 

som forsøker å intervenere i dagsaktuelle temaer. David Garland tydeliggjør dette kritiske 

aspektet: 
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Genealogiske analyser sporer hvordan samtidige praksiser og institusjoner sprang ut av 
spesifikke kamper, konflikter, allianser, og bruk av makt, hendelser som i dag ofte er glemt. 
Slike analyser kan derfor hjelpe genealogen å foreslå – ikke ved hjelp av normative 
argumenter, men heller en rekke tvilsomme assosiasjoner og linjer – at institusjoner og 
praksiser vi verdsetter og tar for gitt i dag faktisk er mer problematisk eller ‘farligere’ enn de 
ellers ville ha framstått som. (2014, 372, min oversettelse) 

 

Samtidig er et av målene noe paradoksalt å vise hvordan samtiden ikke alltid er lik fortiden. 

For det er ikke slik at vi kan snakke om lineære genealogier, «som om ordene havde bevaret 

deres mening, begærene deres retning, ideerne deres logik; som om denne verden af sagt og 

villet ikke havde kendt til indfald, kampe, rov, forklædninger, kneb» (Foucault 2001, 57). 

Ideen er ikke at vi beveger oss mot en «monoton finalitet», og analysen av visse aspekt ved 

virkeligheten skal «ikke [undersøkes] med henblik på afmærking af en langsommelige 

udviklingskurve, men med henblik på at genfinde de forskellige scener, på hvilke de har 

spillet deres roller; punkterne, i hvilke de udebliver, tidspunkterne, på hvilke de ikke finder 

sted, må defineres» (Foucault 2001, 57). Garland påpeker også dette: «Ideen, istedenfor 

[lineære genealogier], er å spore den tilfeldige og usammenhengende prosessen hvori fortiden 

førte til samtiden: ofte en tilfeldig linje av opphav og oppkomme som understreker det 

kontingente ved samtiden og framtidens åpenhet» (2014, 372, min oversettelse). Som vil bli 

klart iløpet av neste analysekapittelet, er praksisen «å spare» noe som kan forstås på vidt 

forskjellig vis, spilt ulike roller og noe som har utviklet seg over tid. 
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5 Sparingens genealogi: Sparebanker, kriser, 
sparegriser og spareordninger 

 

 

 
«Våre diktere, våre politikere,  

ja, alle nordmenn var opptatt av tanken om sparing» 
(Svendsen 1972). 

 

Intellektuelle, diktere, statsråder, forskere og regjeringer har pekt på ulike problemer i 

samfunnet og sett det som nødvendig at de undersøkes og løses. Sparing har vært et slik 

problem, men også løsning på en rekke sosiale problem. Flere, som Henrik Wergeland, 

Thranittbevegelsen og konservative krefter, har ansett det som viktig å styrke sparingen, at 

det er, som Høyre sier det «maktpåliggende» at så skjer. Og når aspekt ved virkeligheten 

fremstilles som problem ligger synlig for makten snakker vi om regjering. Problemstillingen 

som skal styre dette kapitlets fremferd er: Hvordan har sparing vokst frem som et problem i 

ulike regjeringsprosjekt og i relasjon til hvilke tema? Etter et blikk på sparing i sin 

alminnelighet vil vi vende fokus mot sparing som løsning på finansieringsproblemet i 

boligmarkedet. 

Sparing er kanskje noe som særlig egner seg for en genealogi, idet dette er en aktivitet 

som vi kanskje tenker er noe som «går for å ikke at have nogen historie» (Foucault 2001, 57). 

Foucault kommenterer at vi har en tendens til å tro at følelser er uforanderlige, selv om det 

motsatte er tilfelle. Alle holdninger har en historie, argumenterer han, også kroppen: 

 
Vi mener ihvertfall, at legemet, det adlyder ingen andre love end sin egen fysiologis, og at det 
unddrager sig historien. Endnu en feiltagelse; legemet er fanget i en række styreformer, som 
danner det; det har altid været udsat for arbeidsrytmer, for hvile, for fester; det beruses af gifte 
– fødevarer eller værdier, kostvaner eller moralbud mellem hinanden; det opbygger 
modstande i seg. (Foucault 2001, 69) 
 

I det følgende vil vi vise denne historien til sparingen, og se hvordan det i Norge har eksistert 

hva Miller og Rose kaller en «vilje til regjering» (1990, 4). Knut O. Eliassen viser til 

regjeringens ønske om å styre høyt og lavt, hvor individets interesser kobles til statens, og 

skriver: «Utgangspunktet for analysen av ‘styre’  er det konkrete studiet av hvordan grupper 

og individer har blitt styrt» (2016, 165). Og dette kapittelet vil vise hvordan 
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regjeringsprosjekt har rettet seg mot kropp og en mer abstrakt «sparevilje» som vi finner både 

hos individet og befolkningen. Men vi vil også se at sparing har spilt ulike roller på ulike 

scener. I det følgende har jeg valgt som utgangspunkt det tidspunktet hvor de første 

sparebankene dukket opp i Norge på begynnelsen av 1820-tallet. Videre vil de ulike rollene 

sparing har spilt og hvilke problem sparingen har adressert bli gjennomgått før jeg endelig 

går inn på boligsparingen som en egen problematikk.  

 

5.1 Etableringen av de første sparebankene og 

spareideologien 
Flere av forfatterne vi møtte i litteraturgjennomgangen tidligere har vist hvordan sparing som 

regjeringsprosjekt lar seg spore til 1800-tallet, det samme finner vi sant i Norge. Om de første 

norske bankene, sparebankene, skriver historiker Tore Pryser at de først og fremst ikke var 

ment til å formidle kreditt. De var satt opp som «paternalistiske tiltak, organiserte ovanfrå av 

kondisjonerte» i den hensikt å lære folk å spare. «Sparebankane skulle ta vare på skillingane 

for allmugen og vere hjelp til sjølvhjelp» skriver Pryser. Han fortsetter:  

 
Dette var tankar frå utlandet, og fyrste sparebanken kom visstnok i Hamburg (1778). I Norge 
kom Christiania Sparebank i 1822. Føremålet var ‘at tilstoppe armodens kilder ved at fremme 
sædlighet, flid og orden i de lavere folkeklasser.’ (Pryser 1999, 142) 

 
Ideen om en sparebank, skriver Bjørn R. Rønning, tilskrives ofte forfatteren Daniel Defoe, 

som i teksten Essay on Projects fra 1967 luftet ideen om en pensjonsordning for arbeidere. 

Rønning skriver videre at «Defoes hovedtese var at å gi almisser, enten de nå kom fra 

offentlige eller private, ikke kunne kalles veledighet (Giving Alms no Charity, 1705). 

Almisser tjente bare til å undergrave karakteregenskapene hos motageren» (1972, 10). 

I Norge var det Stortinget som utredet behovet for sparebanker i 1821, og i 1824 

kunne vi i et forslag til ny sparebanklov lese:  

 

[Sparebanker vil være] et virksomt Middel [for folk af Almuesclassen] til, med Tryghed at 
sammenspare hvad di i sunde Dage fra deres daglige Fornødenheder kunde afsee til Hjælp i 
Sygdom og Alderdom, eller for deres Efterlavte, istedenfor at anvende det paa en unyttig, 
eller for dem fordærvelig Måde. (Stortingsforhandlinger 1824, III juni referert i Ecklund og 
Knutsen 2000, 24) 
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Etterhvert som tiden gikk, skriver Pryser, ble også større bønder med på etableringer av 

banker, det samme med thranittbevegelsen. Hvis disse aktørene er del av forklaringen på 

sparebankenes oppkomme, så var forgjengeren og medvirkende årsak ulike kornmagasin. 

Dette var også en form for sparing, men fra en førliberal tid. Kornlagrene var opprettet på 

slutten av 1700-tallet som sikkerhet mot matmangel, men, påpeker Pryser, «[b]ehovet for 

slike magasin vart mindre, og det viser at overgangen til pengehandel var godt i gang. Difor 

vedtok kommunestyre å selja kornmagasina, og salssummen vart grunnfond for 

sparebankane» (1999, 143). Videre, legger han til, kom penger fra privat hold. Pryser viser til 

at disse bankene vokste fort, særlig bygdebanker, og forvaltningskapitalen skjøt fart. 

I takt med veksten argumenterer Pryser for at bankene i økende grad begynte å få 

økonomiske formål. Hvis ideen bak sparebankene opprinnelig var paternalistisk og ikke 

økonomisk motivert i  sin iver etter å lære «almuen» å spare, og ved at «[d]et gamle 

gardsfellesskaet og paternalismen viste seg når bøndene ofte kausjonerte for husmennene 

sine» (Pryser 1999, 144), så reflekterte og bidro bankene likevel til en overgang til et nytt 

samfunn. Ifølge Pryser kunne vi i disse bankene se en «[...] kontinuitet mellom det gamle 

‘velgjørenhetsidealet’ og liberalismens ideal om å hjelpe seg sjølv. Fra 1840-åra vart sosiale 

og humanitære motiv avløyste av kapitalistiske synsmåtar, der poenget med bankane var å 

skaffe kreditt til investeringar» (Pryser 1999, 148). Samtidig var ikke selvhjelp den eneste 

utviklingen, vi må også snakke om utviklingen av en sosialpolitikk. Svendsen skriver om 

fremveksten av hva han omtaler som «den aggressive husmanns- og Thranitterbevegelsen i 

begynnelsen av 1850-årene» og de «fattiglover for landet og for byene vi fikk i 1845» at de 
 

innebar et klart brudd med det patriarkalsk-religiøse synet på de sosiale problemer og 
‘frivillighetsprinsippet’ i sosialomsorgen og varslet overgangen mot et mer naturrettslig 
likhets- og brorskapsprinsipp. Det sosiale gaveprinsippet og selvhjelpsprinsippet fikk et 
grunnskudd idet man mer og mer aksepterte tanken at de velstående skulle stå solidarisk med 
de fattige nødlidende.» (1972, 281) 

 

Vi snakker med andre ord framveksten av regjering fra det sosiale ståsted, men 

ansvarliggjøringen av individet forsvant ikke, snarere må vi forstå sosialpolitikk som et 

sentralt liberalt prosjekt. 

Solidariteten til tross, sparing fortsatte å være viktig. Hvis bankenes hovedærende 

imindre grad ble å lære folk å passe på seg selv, forsvant imidlertid ikke ideene om at 

«almuen» måtte belæres til å ta hånd om seg selv i overgangen til liberalismen. Liberalismen 

var i så henseende aldri en total frigjøring fra tidligere tiders paternalisme. Som Rob Aitken 
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kommenterer med tanke på finansregjering i USA: «På lik linje med andre liberale 

regjeringsprosjekt, ser vi i programs of popular finance aldri en fullstendig autonom 

performativitet, men en som balanserer mellom selvregjering, (selv)disiplinering, makt og 

paternalisme» (2007, 51). Det å belære befolkningen om sparing er hva Arnljot Strømme 

Svendsen har kalt spareideologien, som kan «sammenfattes i tre begreper: arbeidsomhet, 

nøysomhet og sparsomhet» (1972, 275). Med ideologi forstår Svendsen «et system av 

trossatser som fremsettes offentlig med den bestemte hensikt å påvirke andres tanker og 

handlinger» (1972, 275). Det er med andre ord ikke snakk om ideologi slik den fremtrer i 

kritisk teori, hvor ideologi er noe som skjuler de ‘virkelige’ forholdene som ligger under. 

Definisjonen til Svendsen fungerer fint for vårt perspektiv, men vi kan elaborere «trossatser» 

til å gjelde politiske rasjonaliteter, det vil si gjennomtenkte, helhetlige systemer for tenkning, 

som er assosiert med måter å styre på, måter å forstå og forme verden. I det følgende vil jeg 

bruke spareideologi og opplysningsvirksomhet om hverandre. Spareideologien har 

manifestert seg på ulikt vis. I det tredje analysekapitlet, om BSU, skal vi se hvordan den gir 

opphav til en teknikk som BSU. Men la oss nå se på de ulike rollene sparing har spilt mer 

generelt, prosesser som har ledet fram til den ordningen. I neste del vil vi se nærmere på 

spesifikt boligsparing. Som påpekt i det innledende sitatet fra Foucault i denne genealogiske 

gjennomgangen av sparing, var ikke målet mitt å vise en monolittisk vilje til å øke sparingen 

med en konkret start og slutt, men heller å se hvor sparing har vært synlig. Disse ulike rollene 

sparing trer fram i blir svært tydelig ved å oppsøke historiske verk om økonomi, men også i 

Høyre og Arbeiderpartiets partiprogram til stortingsvalgene som har vært siden 1945 til 2017. 

I det følgende vil jeg skille disse ulike rollene inn under to svært grove overordnede 

kategorier. Den ene har jeg valgt å kalle makropolitiske regjeringsprosjekt rettet mot 

befolkningen som helhet, mens den andre har jeg kalt mikroregjering av individet.	 

 

5.2 Mikroregjering av individet 
Historisk ser vi at sparing er et svar på en rekke utviklingstrekk som har blitt påpekt som 

problem, og andre ganger har visse utviklingstrekk blitt problematisert som et hinder for 

sparingen. Som vi allerede har sett, ble den første sparebankene opprettet på tidlig 1800-tallet 

i den hensikt å «tilstoppe armodens kilder ved at fremme sædlighet, flid og orden i de lavere 

folkeklasser» (i Pryser 1999, 142). Ved å oppfordre folk til å jobbe hardt og spare, var de 

første sparebankene et tiltak for orden og mot lathet og sløsing, vi kan kalle dette en moralsk 
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begrunnelse.6 Ikke bare bankene, men også opplysningsvirksomhet som ble nevnt ovenfor er 

rettet mot å øke sparemengden og tar som utgangspunkt at det eksisterer visse problem med 

sparemengden, og at noe hindrer dens vekst. Svendsen omtaler dette i første omgang som et 

trekk ved mennesket, hva vi kan kalle sløsing, som så kan bøtes på ved hjelp av en 

«selvfornektende ånd» (1972, 287). Uansett om det er en menneskelig tendens til sløsing eller 

arbeiderbevegelsen kollektive tankegang, som Svendsen (1972, 287) fremhever som en viktig 

årsak til den private spareviljens fall, kan opplysning være til hjelp på fraværet av privat 

sparing. 

Et eksempel på opplysningsvirksomhet som den norske staten har stått for, som 

Svendsen viser til, er publikasjonen av Benjamin Franklins Den gamle Richards Kunst at 

blive rig og lykkelig, med første norske utgivelse i 1825, altså tre år etter den første 

sparebanken ble opprettet i Oslo. Svendsen skriver: «Flere av utgavene var ‘udgivet efter 

Foranstaltning af den Kongelige Norske Regjerings Departement for Kirke- Undervisnings-

Væsenet, til Brug for Almuen i Norge’» (referert i 1972, 276–77). Her kunne for eksempel 

husmenn og arbeidere lese at «Gud hjælper den, som hjælper sig selv»; «Spar for kommende 

Alder og Nød; / Morgensol skinner ei alltid rød»; og «heller i Seng uden Aftensmad, end 

staae op med Gjæld» (Franklin referert i Svendsen 1972, 277). Boken til Franklin er et typisk 

eksempel på noe som legger til rette for hva Mitchell Dean kaller «action on the self by the 

self» (1999 referert i Aitken 2007, 44). Individer kan selv velge å forbedre seg, gjennom å 

lese boken. Med tanke på USA kommenterer Aitken at vi særlig finner denne «rasjonalitet for 

selv-kultivering i det nittende århundres interesse for praksiser rundt arbeidsomhet og ‘selv-

kultur’» (2007, 41, min oversettelse). Individet er imidlertid ikke dermed å anse som en 

fullstendig autonom enhet i regjeringen, fordi, som vi så i teorikapitlet, subjektposisjoner er 

kulturelle og må ofte sees i lys av ulike regjeringsprosjekt. 

Opplysning tar nettopp sikte på å danne selvregulerende adferd utført av subjektet. 

Ordet «opplysning» dukker også opp i noen av partiprogrammene til Høyre. I 1958 heter det 

at  

 
Høires skatte- og rentepolitikk tar direkte sikte på å fremme sparing, men dette alene er ikke 
nok. Det må derfor drives opplysningsvirksomhet om fordelene ved å sette sparemidler i 
realverdier, bl. a. direkte i næringslivet gjennom aksjekjøp. (min utheving) 
 

																																																								
6 Bankene var åpne på lønningsdagen, så pengene ikke skulle bli brukt opp på øl i kneipene (Norsk 

Folkemuseum udatert). 
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I et Høyre-program fra 1997 finner vi en setning om opplysning i «skoleverket», men da med 

tanke på «privat eierskap» og ikke «sparing»: «Styrke eierskaps- og foretaksomhetskulturen 

og forståelsen for verdiskapning gjennom økt vektlegging i skoleverket.» Hva skoleverket 

angår er jeg nok ikke den eneste som har mottatt en sparegris på skolen fra den lokale 

sparebanken i min barndom. Sparebankforeningen har vært sentral hva opplysning i 

skoleverket angår.7 De skriver selv at 

 

I over 125 år har det vært systematisk samarbeid mellom skole og sparebank. Det hele startet 
med skolesparekasser, og i 1919 bestemte Centralforeningen for Norske sparebanker at man 
skulle støtte ethvert arbeide for fremme av sansen for sparsomhet blant ungdom. 
(Sparebankforeningen udatert) 

 

I en publikasjon av Sparebankforeningen kan vi i en leder fra 2004 lese at «[h]er i landet var 

det inntil for ikke så mange år siden stor skepsis til å slippe næringslivet, inkludert bankene, 

inn i klasserommene. Sparebankene har imidlertid hatt en spesiell stilling i forhold til 

skoleverket» (Sparebankbladet 2004). Utover skolesparekasser er et eksempel på dette et 

magasin foreningen gav ut fra 50- og 60-tallet, Lykkesmeden, som «har gitt flere generasjoner 

av nordmenn det første innblikk i økonomiens verden. Bladet ble brukt i undervisning om 

økonomi i skoler landet rundt» (Sparebankbladet 2004). Et eksempel på denne type praksis 

kan vi lese om i en jubileumsbok for en sparebank Nord-Trønderlag. Om Mosvik sparebank 

(som i dag gjennom ulike fusjoner er del av SpareBank 1 SMN) kan vi lese: 

 
Opplysningsvirksomhet og sparepropaganda er også et viktig ledd i sparebankenes 
virksomhet. I den hensikt deler Mosvik Sparebank ut diverse brosjyrer, skoleelevene får 
barnebladet ‘Lykkesmeden’, som fra lærerhold betegnes som populært. (Køppen 1962, 32) 
 

Om Mosvik Sparebank skriver Køppen også at «Det var også ment som en impuls til videre 

sparing når forstanderskapet vedtok å la hvert barn som døpes innen sparebankens distrikt for 

en dåpsgave pålydende kr. 5.00 som gave. Denne ordningen gjelder fra 1/1 1960»  (1962, 

32). Et interessant poeng her er at det er snakk om aktivitet rettet mot barn, enten de som skal 

døpes eller som er i skolen. Men også de hverdagslige sidene med disse aktivitetene er det 

verdt å legge merke til. Ved den noe perifere sparebanken Mosvik sparebank kan vi se at selv 

om den såkalte spareideologien ikke er førsteprioritet for de ulike aktørene, så kobler 

opplysningsvirksomheten likevel sammen institusjoner og mennesker for å spre spareideen i 
																																																								

7 Sparebankforeningen ble fusjonert med Finansnæringens hovedorganiasasjon i 2010 og Finansnæringens 
arbeidsgiverforening i 2013 og er i dag del av Finans Norge. 
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samfunnet. Det samme påpeker Alan Finlayson i sin tekst om en engelsk spareordning som i 

likhet med Mosvik Sparebank gav penger til nyfødte barn som startkapital til sparing. 

Finlayson skriver at ordningen, Child Trust Fund (CTF), antageligvis ikke var så viktig for de 

ulike aktørene. Likevel, skriver Finlayson, førte ordningen til at de tenkte på og gjorde noe de 

ellers ikke ville ha gjort, og gjennom ordningen ble en rekke familier koblet til ulike aktører 

og prosesser. En sparebank, en brosjyre, en dåpsgave, en bankfunksjonær og en barnefamilie 

skape et nettverk som strekker seg langt, og vi ser også hvor konkret spareideologien 

materialiserer seg.  

 I regjeringsprosesser som forsøker å styrke slike nettverk har visse aktører spurt om 

opplysningsvirksomheten har fått nok fokus. I Sparebankforeningens Spareutredningen: 

Sparingens vekst og fall kan vi for eksempel lese: «Sparebankene var sterkere engasjert i 

informasjonsvirksomhet overfor skolen og de unge fram til midten av 1980-årene enn de har 

vært de senere årene. Det har medført mindre spredning av informasjons- og læremateriell 

gjennom Sparebankforeningen» (1990, 104). Utredningen mener årsaken til dette er økt 

konkurranse i banknæringen, som gjør at sparebankene ikke har råd til den type aktivitet 

(1990, 105). Videre nevnes det at staten gjør for lite: 

 
Opp til i dag har ikke sentrale myndigheter hatt noen klar politikk med sikte på å påvirke 
holdninger til sparing og personlig økonomi i husholdningene. Riktignok gis det gjennom 
opplegget av den generelle økonomiske politikken visse signaler. Men det følges ikke opp på 
noen systematisk måte fra myndighetenes side. (Sparebankforeningen 1990, 103). 
 

Der staten og sparebankene fremstilles som passive, mener Sparebankforeningen at det er 

«aviser og andre media som peker på konsekvensene for den enkelte husholdning av den 

økonomiske politikken» (1990, 103). Det er interessant å lese hvilken rolle media tildeles her, 

som generelt må sies å være en viktig regjeringsaktør. Men foreningen svarte seks år etter 

Spareutredningen sammen med andre aktører med et eget tiltak rettet mot skolen, «Ungt 

Entreprenørskap». Dette initiativet er imidlertid mer aktivt enn tradisjonelle sparetiltak, idet 

det ikke bare er snakk om flid og sparing men investering (for å bruke begrepene til Langley 

2008).  I Sparebankbladet kan vi lese at «[f]ormålet er å fremme kreativitet, samarbeidsevne 

og ansvarsbevissthet og lyst til selv å etablere en bedrift» (2004). Som vi så i introduksjonen 

har også DNB og Røde kors et oppklart til skolen, et «digitalt undervisningsopplegg» som de 

har kalt «lærepenge» hvor barn kan «lære verdien av penger» (DNB udatert). I 

introduksjonen så vi også at regjeringen i 2015 ytret ønsker om å lære lærere og 

videregåendeskoleelever økonomi, samt «utrede behovet for en slik nettjeneste» som kan 
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fungere som «hjelp til selvhjelp» for folk som skal lære om personaløkonomi eller sliter med 

gjeldsproblemer, og videre kan vi lese at regjeringen har bedt Forbrukerrådet om å utvikle 

nettsiden Finansportalen (Regjeringen 2015, 21). Sistnevnte er nå tilgejngelig og retter seg 

mot 10. klasse (Barne- og likestillingsdepartementet 2015). 

Hvor vellykkede disse programmene vil være er et åpen spørsmål. Svendsen 

gjennomgår en rekke negative kulturelle uttrykk om bankvesenet og sparing som han finner i 

alt fra folkelige uttrykk så som «[d]en som sparer til natta, sparer til katta» og «[d]et den eine 

sparer, spiller den andre» til skuespill om kalde bankdirektører som Henrik Ibsens John 

Gabriel Borchmann fra 1896 (Svendsen 1972, 284, 289). Latterliggjøringen av rike folk 

fortvilte Svendsen: «Bankers og sparebankers image blant kunstnere og gjennom dem blant 

mange andre mennesker er ikke synderlig god» (1972, 289). Det var et problem, fordi han 

helst så at sparingen økte. Derfor slår han et slag for å fremme andre sider av sparesaken enn 

det rasjonelle:   

 
Sparebankenes spareideologi har kanskje hatt den svakhet at den i for høy grad har vært 
basert på fornuft, på alvor, på moral, på det noe fantasiløse og kjedelige. I tillegg burde den 
appellere til skapende fantasi, til humor, til kunstneriske uttrykksformer og til 
menneskelighet. (Svendsen 1972, 289–90) 

 

Kanskje var det dette vi møtte i introduksjonen? DNBs kampanje om «morsom sparing» og 

IngentingTM. Svendsen drømte om en ny bankelite som skulle få til dette, og med 

dereguleringen av bankvesenet iløpet av 80-tallet fikk han ihvertfall en ny banknæring. Men 

Svendsen fikk kanskje ikke ønsket sitt fullstendig oppfylt, for istedenfor sparing fikk han 

forbruk, eller hva han selv omtalte som kredittens «demokratisering» som i stor grad førte til 

at gjeld flommet inn i ting. For Svendsen og mange konservative spareteoretikere før ham var 

sparing forstått som en sparing for sparingens skyld eller en framtidig ulykke. Å bruke 

penger, enten spart eller lånt, på en ting var slik sett et brudd med hans egen spareideologi. 

 Forbruk er som sagt det motsatte av sparing. Vi finner dette i sparingens definisjon, 

som ofte er negativ: avhold fra forbruk. Dette ser vi for eksempel i følgende økonomiske 

definisjon av sparing:  

 
Et lands sparing defineres i henhold til nasjonalregnskapet som differansen mellom disponibel 
inntekt og den samlede innenlandske bruken av varer og tjenester til offentlige og private 
konsumformål. Sparing er ikke-forbrukt inntekt. (Bull Karlsen og Seip 2001, 2) 

 
Det er derfor kanskje ikke så rart at ‘forbruk’ ofte dukker opp i sammenheng med sparing. 

Omlag 100 år etter de første sparebankene ble opprettet så vi at sparing fremmes som et 
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bøtemiddel på bobletendensene og sløsingen under første verdenskrig, kalt jobbetiden. 

Foreningen Minsket forbruk ble opprettet på 20-tallet, skriver Svendsen, «[m]en intet hjalp. 

Foreningen, som aldri ble noen folkebevegelse, gikk i oppløsning og krisen kom» (1972, 

286).8 Også i senere tid har det vært argumentert for at vi må legge til rette for innsats og 

sparing, ofte omtalt sammen som en hendiadys i Høyres partiprogram (1949, 1958, 1965, 

1969, 1973, 1981, 1985, 1989, 1993, 1997, 2005). Det er ikke bare kriser som skal unngås, 

innsats og sparing kan skape personlig sikkerhet, uavhengighet og trygghet, ifølge Høyres 

program (1949, 1958, 1961, 1965, 1989, 1993, 2001, 2009). Andre ganger vektlegges det at 

det bør ‘legges til rette’ for sparing heller enn forbruk. Men, legges det nesten alltid til i 

Høyres program, dette må gjøres på frivillig basis gjennom at ‘måteholdet’ og ‘ansvar’ 

dyrkes. Ord som «øyeblikkelig forbruk», «forbrukspress», «etterspørselspress» og 

«kjøpepress» dukker opp i relasjon til sparing mange ganger i Høyre sine valgprogram (1953, 

1958, 1965, 1969, 1973, 1977, 1981, 1989), et par ganger hos Arbeiderpartiet (1989, 1997). 

På den ene siden er det snakk om, som i 1958, at når «stat og kommuner, bedrifter og private 

personer avstår fra øyeblikkelig forbruk, oppstår det et overskudd som kan investeres i nye 

bedrifter» eller at de oppsparte midlene kan komme den enkelte til gode. Andre ganger igjen 

er det hos Høyre snakk inflasjonens tendens til å skape kjøpepress heller enn sparing (1953, 

1958, 1973, 1981). Med disse prosessene nærmer vi oss et mer overordnet perspektiv 

henimot befolkningen. 
 

 

5.3 Makroøkonomisk regjering av befolkningen 
I etterkant av ropene om sparing som respons på luksusforbruk i jobbetiden, gikk Norge inn i 

en depresjon i løpet av 30-årene. Men nå var problemstillingen en annen. I Norge 

argumenterte Ragnar Frisch for at sparing hemmet økonomisk vekst i Sparing og 

circulasjonsregulering fra 1933, og på den samme tid ble John Maynard Keynes verdenskjent 

for å påstå det samme (Svendsen 1972, 286). Ifølge Svendsen skapte også depresjonen et 

ønske om kollektiv sparing for å oppnå sikkerhet. Dette er en gjenganger i Arbeiderpartiets 

program, hvor sparing iform av forsikring nevnes visse år (1953, 1986, 2001), men også 

forvaltningen (1953, 1965, 1989, 1997, 2001, 2009) av det som er spart opp på ulikt vis, for 

eksempel i forsikringer har vært nevnt flere ganger. Forvaltningen skal være demokratisk for 
																																																								

8 Om krisen skriver Svendsen: «Bankkrakkene særlig i årene efter første verdenskrig da mange småsparere 
mistet mesteparten av sine surt oppsparte penger ved ett slag har vel også virket frustrerende på folk, lenge 
efter begivenhetene» (1972, 285). 
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å sikre sparernes trygghet. I neste kapittel, vil vi også se at dette, hos Arbeiderpartiet, har lagt 

til rette for en kollektiv spareidentitet. 

Frichs problematikk skulle snus nok en gang, og i etterkrigstiden ble det ofte påpekt 

som problem at spareraten var for lav, hvor stigende inflasjon ble påpekt som årsak. 

Svendsen kommenterer: «I 1950- og 1960-årene har situasjonen vært helt ulik 1930-årene. 

Mens det den gang rådde depresjon og prisstagnasjon, har det nu hersket kontinuerlig sterk 

prisstigning og økonomisk vekst» (1972, 286). Arbeiderpartiet nevner dette problemet fra tid 

til annen i sine partiprogram (1958, 1965, 1986, 1997), i de to første tilfellene er ideen at 

(offentlig) sparing kan hemme inflasjon, mens det i de to andre er snakk om at inflasjon 

hemmer sparing og derfor må svekkes. Det er imidlertid Høyre som i størst grad 

problematiserer inflasjon i sine partiprogram fordi den prosessen gjør de oppsparte pengene 

verdiløse (1953, 1958, 1961, 1965, 1969, 1977, 1989), men sparing kan også hemme 

inflasjon (1973, 1977, 1981). 

Nok et prosjekt Høyre har fremmet i relasjon til sparing, er at den kan skape vekst. 

Ønsker om å stimulere ‘kapitaldannelse’ gjennom privat sparing er en gjenganger i 

stortingsvalgprogrammene til Høyre (1961, 1965, 1969, 1973, 1977, 1985, 1989, 1997, 2001, 

2013), for dette vil stimulere til vekst i bedriftene. Derfor er også et ønske om at selskaper 

skal utvide sin egenkapital gjennom å skille ut aksjer heller enn låneopptak en gjenganger, og 

ofte nevnt i sammenheng med at det må legges til rette for at «småsparere» eller «ansatte» 

kan investere eller spare i disse aksjene. Her kan vi også nevne styringsdokument som 

NOUen Fra sparing til egenkapital, hvor målet var å undersøke nettopp hvordan 

kapitaldannelsen kunne styrkes, at sparing skulle komme bedrifter til gode og «ikke i for høy 

grad bindes opp i husholdningenes egen realkapital» (NOU 1995: 16, 31). Med realkapital 

menes her boliger, og ikke aksjer. 

En gjenganger hos Høyre er også at denne veksten skal spres. Sparing skal, ifølge 

Høyre, legge til rette for ‘maktspredning’ (1961, 1965, 1969, 1981, 1985, 1989, 1997, 2009). 

Her er ideen at hvis flere sparer og/eller eier eiendom, blir makten spredt, og at dette er noe vi 

bør jobbe mot, for eksempel gjennom å ‘stimulere’ privat bank- og aksjesparing. Er det bare 

staten som sparer, får denne ‘for mye’ makt, som Høyre mener er problematisk. Relatert til 

Høyres ide om maktspredning er ‘selveierdemokratiet’, eller ‘eiendomsbesiddende 

demokrati’ eller ‘økonomisk demokrati’ (1945, 1958, 1961, 1965, 1969, 1973, 1977, 1981, 

1985, 1989, 2009). Dette diskuteres i kobling til en rekke andre tema enn sparing, så som 

kapitaldannelse, maktspredning, aksjeutskillelse, men også boligeierskap. Vi kan kanskje si 

at der Arbeiderpartiet er uenig i de førstnevnte aspekt, er de enig i et selveierdemokrati hva 



	 59	

bolig angår. Som Jardar Sørvoll skriver: «Etter 2. verdenskrig var det enighet mellom høyre- 

og venstresiden om å spre eiendomsretten i boligsektoren» (NOU 2011: 15, 177). Ble denne 

eiendomsretten «spredd» til å begynne med under regulerte forhold, skulle imidlertid 

finansialiseringen av økonomien åpne for en ny problematikk. 

I løpet av 80-tallet, i etterkant av deregulering av kreditt, kom en problematikk knyttet 

til sparing igjen på dagsorden: var spareratene for lave og gjelden for stor? Bankkrisen viste 

kanskje det, det samme gjorde NOUen med det navnet, hvor vi kan lese:   

 
Konjunkturoppgangen hadde ført til en vedvarende sterk økning i private inntekter. Det 
private konsum som gikk enda sterkere opp, ble i større grad kredittfinansiert slik at den 
private sparing viste vedvarende nedgang i storparten av 1980-årene. Husholdningenes 
finansielle stilling ble derfor svekket. (NOU 1992: 30, 82) 

 

Her ble det også ytret et behov for bedre statistikk på sparing og gjeld: 

 
Den sterke nedgangen i den private sparingen kom som en stor overraskelse og det gjorde 
ikke situasjonen lettere at det gikk så lang tid før Statistisk sentralbyrå og 
Finansdepartementet fikk fanget opp hva som faktisk skjedde. (NOU 1992: 30, 95) 

 

En lignende spare-gjelds-problematikk ble reaktualisert med finanskrisen 2007-8, og 

diskutert i Bedre rustet mot finanskriser (NOU 2011: 1). Her finner vi for eksemepl referanse 

til en kjent rapport av OECD fra 2009 som omhandlet finansiell lesekyndighet: 

 
Det er enighet om at svak finansiell kunnskap hos forbrukerne, i kombinasjon med uforsvarlig 
markedsatferd fra tilbudssiden, har forsterket virkningene av krisen internasjonalt. Manglende 
risikoforståelse og evne til privatøkonomisk planlegging kan f.eks. bidra til overbelåning og 
uhåndterlige gjeldsnivå, mens negative erfaringer kan være egnet til å svekke forbrukernes 
tillit til finansmarkedene og finansinstitusjonene. Begge deler kan ha alvorlige 
systemvirkninger. (2011, 159–60; «kunnskap» om finans nevnes også i Regjeringen 2015) 

 

Men i ettertid legges det likevel til at denne type kunnskap «er ingen garant mot å gjøre feil. 

Tver imot kan det virke som om de som kanskje burde hatt de beste forutsetninger for å treffe 

formålstjenlige investeringsbeslutninger – profesjonelle investorer og ansatte i store 

finansinstitusjoner – feilberegnet stort og gjorde de største feilene under finanskrisen» (NOU 

2011: 1, 160). Siste setning viser tydelig at den enkeltes «kunnskap» om finans ikke regnes 

som nok for at vi skal unngå kriser. Gjeld dukker også opp i partiprogram. Vektlegging av at 

det bør lønne seg og spare men også at vi bør etterstrebe «bærekraft» ved å spare og ikke bare 
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låne, som dukker flere ganger opp i Arbeiderpartiets partiprogram etter dereguleringen av 

kreditten på 80-tallet (1986, 1989, 1993, 1997, 2009). I det siste har denne problematikken 

fått en oppsving med det såkalte egenkapitalkravet på først 10 og så 15 prosent som 

Arbeiderpartiet innførte i henholdsvis 2010 og 2011, en ordning den konservative regjeringen 

i ettertid har beholdt. 

 

5.4 ‘Finansieringsspørsmålet’: boligsparing 
I forrige del så vi at sparing har en lang historie, og har spilt en rekke ulike roller. Et viktig 

sparemål ble imidlertid spart, bolig. Selveierdemokratiet pretenderer til å være et virkelig 

folkelig prosjekt. Norge ligger langt unna det hva aksjer angår9, men når det gjelder 

boligmarkedet forholder det seg annerledes med en av Europas høyeste selveierrater, 82,9 

prosent i 2016 (Eurostat 2017). Derfor er boligsparing en aktivitet mange tar del i, og med 

egenkapitalkrav på 15 prosent må potensielle boligkjøpere spare penger for å ta opp lån for å 

kjøpe bolig, med mindre kjøperen allerede har nok penger til å kjøpe kontant. 

La oss begynne med en utvikling som er så fundamental, men likevel kjent, at den lar 

seg observere på museum. På hjemmesidene til Norsk Folkemuseum kan vi om museets 

økonomi-seksjon observere at «[n]æringslivet hadde behov for kreditt mot sikkerhet i 

varebeholdningen, mens blant vanlig folk var lån et fattigmann-stempel. Først da 

boligkooperativene begynte å bygge innskuddsleiligheter på 1920- og 30-tallet, ble det vanlig 

blant private å ta opp større lån» (Norsk Folkemuseum udatert). Men sparing hørte også med 

her. Når et av de første boligkooperativene ble opprettet i 1929 var navnet Oslo og omegn 

Bolig- og Sparelag (OOBS), som vi i dag kjenner gjennom navnet det fikk i 1935, OBOS, 

Oslo Bolig- og Sparelag. Gjennom OBOS var ideen at «[d]e boligsøkende skulle yte sitt ved 

å spare, og boligene skulle tilbys medlemmene til selvkost» (OBOS udatert). OBOS 

representerte en halv-dekommodifisert variant av boligmarkedet som skulle prege 

boligmarkedet i etterkrigstiden (Tranøy 2008; Stamsø 2009). Når jeg sier halv-

dekommodifisering mener jeg at boligmarkedet for privatboliger var regulert gjennom kreditt 

og borettslag som balanserte mellom selveie og sameie.10 Eierskap forsvant ikke, og sparing 

																																																								
9 I en rapport av AksjeNorge (2018) kan vi lese at «6,9 prosent av alle nordmenn eier aksjer på Oslo Børs», 

en publikasjon som ellers sier lite om hvor mye disse aksjonærene eier hver. Fondsparing har imidlertid 
økt etter at Solbergs regjering innførte den såkalte Individuell pensjonssparing (IPS) (se f.eks. Aftenposten 
2018), som i seg selv er et utmerket case for en finansialiseringsstudie-studie. 

10  Om sistnevnte skriver Jardar Sørvoll, med referanse til Kjeldstadli, det følgende: «Ifølge 
sosialdemokratiske boligstrateger som Jacob Christie Kielland, arkitekten som ble OBOS’ første sjef i 
1934, «skulle boligsamvirket bryte ned skillet mellom eiere og leiere og innføre en ny, tredje, moralsk 



	 61	

og kreditt var ikke ikke-eksisterende. Med blikk på denne utviklingen skriver Svendsen på 

70-tallet: «Hvilken familie hvor hovedpersonen er under 45 år i dag har ikke pantelån på hus, 

avbetalingskontrakter på bohave osv. Foruten debetkonto hos flere forretninger. Man kan tale 

om kredittens demokratisering»  (1972, 288). Det er imidlertid en helt annen situasjon som 

oppstod når dereguleringene på 80-tallet ble gjennomført, hvor vi fikk en kredittens 

ekspansjon (Tranøy 2008; Stamsø 2009; Borgeraas, Poppe, og Lavik 2016).11 Førstnevnte har 

gjort det slik at personaløkonomi hva boligmarkedet lenge har vært tilstede, men sistnevnte 

har gitt det en langt mer synlig rolle, fordi økt kreditt betyr dyrere boligpriser og høyere 

gjeldsrater, noe som gjør kunnskap om personaløkonomi nødvendig. I det følgende skal vi 

derfor ikke undersøke hvordan boligmarkedet faktisk ble finansiert i etterkrigstiden (hvor 

særlig Husbanken var sentral), men hvordan det ble problematisert i lys av individet som 

sparer, den dominerende modellen idag. I 1972 skrev Arnljot S. Svendsen: «Spareideologien 

har ikke siden [‘den aggressive husmanns- og thranittbevegelsen’] stått helt uantastet. 

Sosialistiske ideer om sosial rettferd og utjevning av inntekts- og formuesulikheter har vunnet 

mer og mer terreng» (1972, 281). Men nesten 50 år etter forholder ting seg annerledes idet 

sparing er tilbake på boligkjøperes lepper. Det er, som nevnt, ikke boligfinansieringens 

genealogi vi er beskjeftiget med i dette kapitlet, men boligsparingens.  

 

5.4.1 Høyre. 
Hos Høyre kan vi i 1958 lese om et ønske for å tilrettelegge for boligsparing: 
 

For det første må man i den økonomiske politikk generelt oppmuntre til sparing. For det annet 
kan man spesielt stimulere til boligsparing ved å innrømme skattelettelser for sparemidler, og 
premiere dem ved tildeling av offentlige lån. 

 
Her er ideen at visse tiltak må til for å «oppmuntre» sparingen, med særlig boliganskaffelse i 

tankene. Et annet sted i programmet sies det at Høyre vil «stimulere boligsparing, både 

																																																																																																																																																																												
overlegen klassetilstand. Folk skulle samtidig bli eiere og leiere, beboere, medeiere eller sjølleiere, en slags 
begrenset sjøleiere som hadde borett, men ikke fri salgsrett eller rett til å leie ut for å tjene penger på at 
andre var leieboere» (2011, 226). 

11 Borgeraas et al skriver:  
 

The first important deregulating step came in 1978 when the exchange controls were lifted, 
allowing Norwegian banks to access freely funding abroad. In 1984, the primary reserve 
requirements were terminated, leaving it up to financial institutions - and not political authorities - 
to decide how much they would lend to consumers. A year later, in 1985, the government 
abandoned its low-interest policy, leaving it for the market to settle the price of money. 
Meanwhile, during 1982-83 new regulations also allowed housing cooperatives to dissolve and 
convert their housing stock to freehold units (e.g. Knutsen & Ecklund, 2000; Lie & Venneslan, 
2010; Steigum, 1990; Mjøset & Cappelen, 2011). (Borgeraas, Poppe, og Lavik 2016, 92) 
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forhåndssparingen, og eftersparingen ved raskere nedbetaling av lån.» Her ser vi at vi også 

kan spare ved å ta opp lån som så skal nedbetales, en praksis vi vi vil komme tilbake til i 

kapittel syv om BSU. Ved neste stortingsvalg igjen, i 1961, utdypes problematikken bak 

disse ønskene under en egen seksjon kalt «Boligsparing» i Høyres program: 

 
Et av de grunnleggende problemer i boligbyggingen, er finansieringsspørsmålet. På lang sikt 
kan dette bare overkommes ved større sparing, og den økonomiske politikk må derfor legge 
forholdene tilrette for dette. Videre må det gis spesiell oppmuntring i form av en slik 
spareordning som Høire tidligere har foreslått. [1] En mer sparevennlig politikk vil kunne 
skape en større forhåndssparing til bolig, og gi et større og mer variert boligmarked i de 
kommende år. Den vil også utbygge selveier-demokratiet ved å gjøre det mulig for langt flere 
mennesker å eie sitt eget hus. 

 

Fotnoten, «[1]», viser til en underoverskrift kalt «Eiendom for alle» som vi finner under 

overskriften «Økonomi, håndverk, industri og industri». Der lanseres en spareordning i detalj, 

en passasje som også dukker opp i 1965:  

 

Høire ser det som en stor oppgave å legge forholdene tilrette for, og oppmuntre til at flest 
mulig sparer mest mulig. For dette formål har Høire lagt frem en omfattende plan for å gjøre 
det lettere og mer lønnsomt for den enkelte å spare. Etter denne plan skal beløp som spares 
innen visse grenser (inntil kr. 1000 pr. år i skatteklasse I og inntil kr. 2000 pr. år i skatteklasse 
II og høyere) kunne trekkes fra på selvangivelsen, mot at beløpet bindes for et bestemt 
tidsrom (10 år) etter nærmere regler, eller brukes til kjøp av bolig, utdannelse, start av egen 
virksomhet, kjøp av aksjer o.l. (1961) 

 
Innen valget i 1969 er tiltaket innført, og da ytres det ønske om å styrke spare-ordningen, 

men denne gang rettes det særlig fokus på unge ektepar:  

 

Især unge ektepar har ofte vanskelig for å reise den nødvendige egenkapital. Det bør 
åpnes større adgang til å oppnå kortsiktige lån for innskudd i ny leilighet. De etablerte 
skattefrie spareordninger bør utbygges videre. (1969) 

 

Yngre mennesker dukker også opp et annet sted i 1969, men da nevnes ikke boligsparing 

direkte «Fradragsgrensene for kontraktsbunden og annen sparing bør økes i løpet av 

perioden. Det bør også gis andre sparealternativer, bl. a. er det maktpåliggende at 

ungdommen bys en spareordning med tilstrekkelig appell.» Ikke bare unge nevnes, men også 

et ønske om å «øke» grensene for en spareordning, og med det er en tradisjon for å forbedre 

spareordningene introdusert. I 1973 fremmes nok et forslag om å styrke «den skattefrie 
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banksparing», men nå snakkes det også om en spesifikk boligspareordning (som ble foreslått 

i 1958-programmet):  

 

Den skattefrie banksparing til boligformål bør utbygges og gjøres mer attraktiv. Høyre vil 
motsette seg en forhøyelse av nivået i boligbeskatningen. Det er samfunnsmessig riktig at 
anbringelse av sparemidler og egen arbeidsinnsats i egen bolig - hus eller selveierleilighet er 
skattemessig gunstig.  

 

Og i 1977, under «Hyttebygging» som ligger under boligseksjonen, finner vi nok et ønske om 

å utvide ordningen ved at den også skal dekke «hytter og fritidsboliger.» Men i selve 

boligkapitlet dette året, «Boligbygging og boligmiljø» er det imidlertid igjen de unge som er i 

fokus: «For å bedre de unge familiers muligheter til å skaffe seg egen bolig på rimelige 

vilkår, må både en gunstigere bospareordning, innskuddsutsettelse og andre egnede tiltak 

vurderes.» Dette følges opp i 1981: 

 
For å bedre de yngre menneskers mulighet til å skaffe seg egen bolig på rimelige vilkår må 
sparing til boligformål stimuleres sterkere, ved utbygging av ordningen med sparing med 
skattefradrag og andre tiltak. 

 

Noe lignende kan vi se i 1985. Ved overskriften «Skole- og ungdomspolitikk» og 

underseksjonen «Ungdom og samfunnet» står det: 
 
Høyre vil arbeide for at unge lettere kan skaffe seg bolig, blant annet ved å øke 
etableringslånene og legge forholdene til rette for økt sparing og egeninnsats. Kommunene 
bør tilby egne tomter til ungdom. Ved en slik ordning må man vurdere å innføre en 
forpliktelse til sparing. For ungdom som ikke selv oppnår tilstrekkelig sikkerhet for lån i 
private banker, bør det etableres en ordning hvor kommunen står som garantist for lånet. 

 
Her ser vi også snakk om startlån eller «etableringslån», hvilket vil si lån til de uten oppspart 

egenkapital. Ved seksjonen «Boligpolitikk» skriver Høyre også: «For å bedre de yngres 

mulighet til å skaffe seg egen bolig må sparing til boligformål stimuleres.» Her repeteres også 

ideen om å tilby tomter mot at det kreves sparing. Unge nevnes igjen i 1989 

«Sparestimulerende ordninger må opprettholdes - med særlig gunstige ordninger for ungdom 

- for å gjøre det lettere å skaffe egenkapital til førstegangsetablering.» Men nå nevnes også 

eldre i relasjon til sparing og bolig: «Det bør oppmuntres til dannelse av bospareklubber og 

andre frittstående organisasjoner for utbygging av gode eldreboliger.» I 1997 skriver Høyre at 

de vil: «Forbedre vilkårene for sparing gjennom pensjonssparing med skattefradrag, 

aksjesparing med skattefradrag og boligsparing for ungdom.» Herfra nevnes det flere år at 
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BSU og ungdommers mulighet for å spare til bolig må styrkes (1997, 2001, 2005, 2009, 

2013).  

 

5.4.2 Arbeiderpartiet. 
Arbeiderpartiet skriver mindre om sparing enn Høyre, og langt mindre om boligsparing. 

Arbeiderpartiet har imidlertid i flere valgprogram diskutert forholdet mellom sparing og 

gjeld, men i disse passasjene har boliggjeld sjelden vært tilstede direkte selv om den ligger 

der implisitt. I 1986 kan vi lese: «Gjennom høy prisstigning og store fradrag for gjeldsrenter 

gir dagens skattesystem utilsiktede og uheldige omfordelinger mellom de som opptar store 

lån, og de som sparer.» Med andre ord, det lønner seg ikke å spare. I 1989 heter det at 

«[k]reditt gir muligheten for å forskyve inntekter og forbruk over tid. Enten kan en utsette å 

bruke inntektene ved at en sparer, eller en kan framskyve bruken av dem ved å låne.» I 1993-

valgsmanifestet nevnes imidlertid denne problematikken i relasjon til boliggjeld. Først 

skrives det at «Arbeiderpartiet vil bidra til å finne løsninger på de tunge gjeldsproblemene 

slik at folk kan bo trygt i en nøktern bolig». Her kan vi også lese: «Mange mennesker har 

store problemer med sine gjeldsforpliktelser særlig knyttet til boligkjøp på midten av 80-

tallet.» Problematikken nevnes også i 1997 og i 2009, men ikke spesifikt i relasjon til bolig.  

Boligsparing nevnes imidlertid i en annen sammenheng i 1997, hvor Arbeiderpartiet 

under overskriften «Felles sparing» skriver: «Også den individuelle sparingen skal stimuleres 

på prioriterte områder som ny boligsparing for eldre som har behov for mer tilrettelagte 

boliger.» I et annet kapittel dette året, «Boliger for eldre» utbroderes det samme poenget. En 

boligspareordning har også blitt nevnt tidligere, i 1974, men ikke i relasjon til bolig, og mer 

enn sparing er fordeling tema: «Det innføres en ny, mer rettferdig spareordning som ikke gir 

særfordeler til de høyeste inntekter slik som den nåværende skattefrie banksparing.» 

I 1989 – et år hvor Arbeiderpartiet stadfester at i den kommende stortingsperioden 

«bør den personlige sparingen bli positiv, det vil si at husholdningenes samlede forbruk blir 

mindre enn deres samlede inntekter.» – problematiseres skillet mellom de som har oppspart 

penger og de som ikke har det med tanke på boligspørsmålet. Her kan vi for eksempel lese: 

«Den kraftige prisstigningen på boliger de siste årene, har gjort det vanskelig å skaffe seg 

bolig, særlig for ungdom uten oppspart kapital», en setning vi finner i kapitlet «Bolig». Med 

det berører vi unge, som vi så ofte møtte hos Høyre, men også egenkapitalspørsmålet. 

Problemet med høye egenkapitalsatser drøftes imidlertid sjelden i sammenheng med sparing, 

imotsetning til hva som er tilfellet i Høyres partiprogram. Motsatt, noen ganger ytres et ønske 
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om å redusere egenkapitalkravet (1965 og 1969), mens det andre ganger er snakk om å tilby 

startlån til de som ikke klarer kravet (1974 og 2017). 

Oppsummert har Arbeiderpartiet skrevet langt mindre om boligsparing enn Høyre. Vi 

kan imidlertid legge til to punkt. For det første, som vi skal se i neste kapittel, det var 

Arbeiderpartiet som satt i regjering da spareordningen BSU ble implementert, men også 

styrket ordningen i etterkant. For det andre, det var Jens Stoltenbergs andre regjering, etter 

råd fra Finanstilsynet, som hevet egenkapitalkravet til 10 prsoent i 2010 og ytterligere til 15 

prosent året etter. Egenkapitalkravet fordrer at flere sparer for å få lov til å ta opp tilstrekkelig 

med kreditt for å kjøpe bolig. Det er også interessant at Høyre aldri nevner at dette kravet 

skal heves, slik Arbeiderpartiet gjorde. De var imidlertid svært skeptiske til hevingen av 

kravet i 2011, og lovte å senke kravet hvis de ble valgt i 2013, men har imidlertid valgt å 

beholde nivået i regjering med Fremskrittspartiet. Eiendom Norge oppsummerer de 

borgerliges reaksjon på hevingen av kravet i 2011: 

 
De borgerlige kritiserte beslutningen for å være usosial politikk. Og ikke bare det: 
Egenkapitalkravet fant også veien inn i partiprogrammene til Venstre og Frp. I mediene 
profilerte Høyres boligpolitiske talsmann Michael Tetzschner seg på at de ønsket å senke 
kravet til 10%, samt gjøre det veiledende. (2014b) 

 

Vi vil komme tilbake til egenkapitalkravet i det tredje analysekapitlet, hvor særlig risiko vil 

bli diskutert. Risikostyring synes å tvinge fram sparing. 

 

5.5 Velferd, kapital og maktspredning 
Selv om sparing har en lengre historie, har vi i dette kapittelet på noe grovt vis undersøkt 

hvordan sparing historisk har figurert i norske regjeringsprosjekt. Det tydeligste funnet er at 

Høyre har snakket langt mer om sparing enn Arbeiderpartiet, og på mange flere måter. De få 

gangene Arbeiderpartiet snakker om sparing, er det som regel iform av kollektive ordninger 

(eller, som vi vil se i neste kapittel, ved å framheve en kollektiv (til forskjell fra individuell) 

identitet som står for sparingen). Et av de mest interessante trekkene med Høyres ideer om 

sparing, er at den er en maktspredning. For dem betyr det å utfordre en for sterk stat, å spre 

velstanden i befolkningen. Fra vårt perspektiv kan vi se denne spredningen av makt som et 

regjeringsprosjekt, som nettopp forsøker å koble den enkelte til sentraliserte maktprosesser. 

Regjering er, for å si det med Foucault (2002), både totaliserende og individualiserende. 
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Det andre funnet vi kan fremheve, er at sparing har spilt mange roller. Til å begynne 

med så vi at sparing ble installert gjennom sparebanker. Relatert er spareordningene som er 

ment å stimulere sparingen i bankene ved hjelp av incentiver, ordninger som kom i 

etterkrigstiden. Var sparebankene ment å opprette orden blant allmuen blant annet ved å få 

den til å ikke sløse pengene sine og spare dem til en usikker framtid, var spareinsentivene i 

etterkrigstiden også ment å sikre den enkeltes velferd, men ofte motivert av at spareratene var 

lave på grunn av inflasjon. Sparing har også blitt sett på som et middel for å nettopp løse 

inflasjon, og videre som noe som kan motvirke kriser, hvor ideen har vært at sparing er bedre 

en forgjelding. Stort sett har dette vært ansett som et problem, og det har vært en vedvarende 

misnøye med spareratene. Utover sparebanker og spareordninger har vi også sett at 

opplysningsteknikker som skolen og litteratur har vært iverksatt for å øke spareratene, om 

enn på en noe usystematisk vis. 

Avslutningsvis gikk vi mer detaljert til verks for å undersøke hvordan sparing har 

vært assosiert med boligmarkedet. Også her er det Høyre som sier mest, og partiet har lagt 

mye vekt på å ytre ønsker om å stimulere og hjelpe unge til å spare. Der Arbeiderpartiet 

nevner at høye boligpriser er et problem for unge uten egenkapital, nevner Høyre ønsker om 

å løse denne situasjonen med økt sparing hos den enkelte. Arbeiderpartiet ytrer også ønsker 

om å stimulere sparing i blant, men vi finner også utsagn om at Husbankens startlån-ordning 

må styrkes. Som vi så helt til slutt, var det imidlertid Arbeiderpartiet som økte 

egenkapitalkravet i 2010 og ytterligere i 2011, noe som medførte at, gitt høye boligpriser, den 

enkelte må spare. Kravet var imidlertid ikke installert direkte som et ønske om å øke 

sparemengden, men å redusere gjeldsgraden, selv om den indirekte selvsagt vil påvirke 

sparing, du må spare, skal du kjøpe en bolig. Dette kravet har ofte vært kritisert fordi det 

rammer særlig unge boligkjøpere. I det neste kapittelet vil vi undersøke boligmarkedets ulike 

subjektposisjoner, hvor særlig unge trer fram som en universell gruppe, til forskjell fra 

vanskeligstilte, men som likevel trenger hjelp i boligmarkedet. 
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6 Den unge boligkjøperen og livets faser 
 

 

 

«I diskurser findes der altid udpeget nogle positioner, som subjektet kan intage» skriver 

Jørgensen og Phillips (1999, 53). Men i dette prosjektet er denne interpellasjonsprosessen 

ikke forstått som fullstendig arbitrær, diskurser interagerer med faktiske institusjoner. Hvilke 

identiteter har så oppstått i diskurser og institusjonen boligmarkedet? Hvilke 

subjektposisjoner fremholdes som mulig å innta i boligmarkedet? Ifølge sosiologen Hans 

Christian Sandlie har «ungdom» lenge vært en viktig identitet hva boligpolitikk og -markedet 

angår. Han skriver sågar: «Ungdom har alltid vært en viktig boligpolitisk målgruppe» (2009, 

14, min utheving). Dette har igjen, fortsetter Sandlie, gjort det slik at «ved mer eller mindre 

jevne mellomrom stilles det på den ene siden spørsmålstegn ved om ungdoms boligetablering 

er tilfredsstillende. På den annen side stilles det spørsmål om det er tegn i ungdoms 

boligetablering som gjør at det er grunn til å tro at etterspørselen etter bolig kan være i 

endring» (2009, 14). Dette «alltid» finner vi også i en annen tekst om unge, men som i 

motsetning til Sandlie oppererer innenfor et regjeringsperspektiv. Runar Døving refererer til 

Victor Turner og skriver i en tekst om regjeringsprogram rettet mot barns ernæring at 

«[u]ngdom vil alltid representere både samfunnets mulighet for reproduksjon og samtidig en 

trussel mot det samme systemet» og videre: «I en slik kontekst blir barn det perfekte objekt 

for regjering» (2003, 142). I det følgende skal unge på boligmarkedet undersøkes, har unge 

alltid vært viktige? Problemstillingen er noe bredere, og lyder: Hvilke identiteter figurerer i 

boligpolitikken, og hvordan har dette utviklet seg siden 1945? 

At noe «alltid» har vært kan undersøkes med et diskursivt perspektiv, som vektlegger 

ikke bare hvordan viten konstitueres kulturelt men også derfor endres historisk. Som vi har 

sett tidligere, opererer ikke diskurser alene, men i relasjon til ulike institusjoner og det ikke-

diskursive, som vi så ovenfor. Det er denne totalitet som analysen vår i det følgende vil rette 

seg mot. Hvilke kategorier har boligmarkedet gjort synlig og hva har igjen blitt 

problematisert? Spørsmålet er da ikke bare om ungdom eksisterte som en gruppe i dette eller 

dette året, men om hvordan ulike aktører søkte å formulere en ungdom i relasjon til ulike 

tema og problem. Et søk på nyhetsdatabasen Atekst viser at unge boligkjøpere er en relativt 

ny identitet, som har vokst kraftig i de siste årene med en topp mellom 2010 og 2013, både 

når du søker opp «unge førstegangskjøpere,» «unge boligkjøpere» og ordet «unge» inærheten 
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av ordet «boligmarkedet» både i riksdekkende nett- og i papiraviser. Datamaterialet på Atekst 

er imidlertid usikkert, fordi de fleste søk stiger kvantitativt fordi det publiseres flere artikler i 

dag enn før. Vi kan imidlertid følge opp dette sporet ved å gjøre et mer kontrollert søk, ved å 

oppsøke én kilde som har vært relativt lik over en lengere tidsperiode, nemlig partiprogram. 

 

6.1 Stortingsvalgsprogram fra 1945 til 2017 
I forrige del ble det sagt at fokus skulle rettes mot «boligseksjonen» i partiprogrammene. 

Men partiprogram er en genre som har utviklet seg over tid, hvor både lengde og kapitler har 

endret seg. Det stemmer også for boligseksjonen. Så i Høyres program fra 1945 finner vi ikke 

et eget boligkapittel eller underkapittel, men vi må til «16. Sosiale oppgaver» for å lese om 

boligpolitikk, i Arbeiderpartiets program fra det samme året finner vi imidlertid overskriften 

«Gode boliger til rimelig pris». Innholdet i boligseksjonen er også forandret over tid, hvor 

ord som «hjem» og «familie» har vært viktig i noen kapitler, som i 1961, når Høyre valgte å 

kalle boligkapitlet «Hjem og bolig» og Arbeiderpartiet «Familien og heimen». Ved neste 

stortingsvalg, 1965, kunne vi hos Høyre lese «Hjem og bolig» med en rekke 

underoverskrifter som «Gode hjem», mens Arbeiderpartiet nå kaller deres kapittel «Ny giv i 

boligpolitikken». Går du for eksempel helt fram til 1993 har ikke Høyre utskilt en egen 

boligseksjon, men vi kan lese om bolig under overskriftene: «Høyres eldrepolitikk», 

«Trygghet gjennom råderett over egen inntekt» og endelig seksjonen om skatt. I 1997 finner 

vi heller ikke en egen boligseksjon hos Høyre, men vi kan lese om bolig under kapitlet 

«Eiendomsrett» og «Privat eierskap». Hos Arbeiderpartiet kan du imidlertid i 1993 lese 

overskriften «Aktiv boligpolitikk», og ved neste stortingsvalget «Bolig og nærmiljøtiltak» og 

overskriften «Gode boliger til alle».  

 Overskriftene peker også til ulikt innhold i seksjonene. Når det var naturlig å kalle 

boligseksjonen «Familien og heimen» for Arbeiderpartiet og «Hjem og bolig» for Høyre i 

1961, så kunne vi da også lese om familien. I Arbeiderpartiets program leser vi for eksempel 

ikke bare om boligpolitikk, men også at «Husmorvikar-ordningen, hjemmesykepleien og 

andre former for arbeidshjelp i hjemmene må bygges ut.» Og hos Høyre finner vi blant annet 

setninger som dette i 1961: 

 
Sant fremskritt må ha forankring i menneskenes sinn, en forankring som skapes i de første 
leveår gjennom formidlingen av religion, kultur og moralske normer innen rammen av 
hjemmet og familien. Den oppgave som hviler på hjemmet kan aldri fullgodt løses av andre. 

  



	 69	

Slike typiske liberalistiske setninger som vektlegger familiens ansvar finner du nok fremdeles 

i Høyres program, men nå under andre kapitler. Går du til Høyres program av 1993 kan vi for 

eksempel lese den allerede nevnte overskriften «Trygghet gjennom råderett over egen 

inntekt» under hvor vi kan lese at «[s]ikre bomiljøer og trygghet for bolig bidrar til en trygg 

ramme om livssituasjonen. Retten til å eie egen bolig, eiendomsrett og eieransvar må derfor 

bli virkelighet for flest mulig.» Sentralt her er det personlige ansvaret, individet skal ha 

«råderett» og eiendomsretten skal skape «eieransvar». Dermed har det vært både forandring 

og kontinuitet, hvor vi ser en forskyvning fra familien til individet men med samme fokus. La 

oss nå forsøke å se nærmere på disse forandringer i partiprogrammene med særlig fokus på 

identiteter som fremlegges som mål for boligpolitikken. 

 

6.2 ‘Unge’ på boligmarkedet 
Fra og med 1945 til 2017 har det i alt kommet 19 stortingsvalg, hvilket betyr at Høyre og 

Arbeiderpartiet til sammen har gitt ut 38 valgprogram. Strengt talt er det blant disse 20 

program som omtaler «unge» eller «ungdom» i boligseksjonen, da har jeg ekskludert 9 

ganske nære kategorier (i.e. «unge familier», «unge ektepar», «ungdomskullene [...] nygifte» 

og «lavere ekteskapsalder»). Dette vitner om at unge har vært en identitet som har preget 

boligseksjonen over en lengre periode. Av disse 20 programmene er 2 tilfeller å finne mellom 

1945 og 1981, mens de resterende 18 er mellom 1981 og 2017, noe som synes å peke på at 

ungdommen som en egen identitet på boligmarkedet først begynte i 1981, mens vi før bare så 

«unge ektepar». 

La oss gå litt mer konkret til verks. I 1945 og 1949 er det bare Høyre som nevner 

denne gruppen, og i 1953 er det bare Arbeiderpartiet som gjør det. Men i sistnevnte eksempel 

er det egentlig ikke snakk om «unge» som et eget segment i boligmarkedet, det er heller 

snakk om at unge som skal bli noe annet ved å «stifte familie i rimelig alder», et av de 

ekskluderte eksemplene nevnt ovenfor. En lignende tendens er synlig i de neste tre valgene. 

Her er det ikke snakk om «unge» men om «den stadige lavere ekteskapsalder» (Høyre 1957, 

1961, 1965) og at «ungdomskullene» snart blir «nygifte» (Ap 1961), også ekskludert i 

opptellingen ovenfor. I 1969 heter det imidlertid «de unge familiene» (Ap) og «unge ektepar» 

(Høyre), hvilket betyr at det ikke bare er snakk om flere «familier», men et nytt segment av 

familier, «unge familier», disse ble også ekskludert i opptellingen, men er så nær at den 

liksågodt kune vært med. Kategorien forsvinner i 1973, men er tilbake på begge sider ved 

neste valg igjen, 1977, «dei unge familiane» (Ap) og «unge familer» (Høyre). Ved neste valg, 
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1981, kan vi lese om «familier i etableringsfasen» (Ap) og «yngre mennesker» (Høyre) i 

boligseksjonen. Dette fortsetter i 1985, da heter det ikke «unge familier», men «de som skal 

etablere seg meg egen bolig for første gang» og «unge» (Ap). Det samme på konservativ 

fløy: «Kommunene bør tilby egne tomter til ungdom», «[f]or å bedre de yngres muligheter til 

å skaffe egen bolig må sparing til boligforhold stimuleres» og «offentlige boligsubsidier [må] 

i enda større grad rettes mot prioriterte boligbehov og unge i etableringsfasen». Denne 

tendensen fortsetter i 1989, hvor vi hos Arbeiderpartiet ikke bare kan lese om «familier i 

etableringsfasen» men også «ungdomsgenerasjonen», «ungdom», «særlig ungdom uten 

oppspart egenkapital». I Høyres boligseksjon i programmet for samme valg kan vi lese om 

«ungdom», «førstegangsetablering», «unge i etableringsfasen» og de som «etablerer seg for 

første gang». I 1993 er det imidlertid bare Arbeiderpartiet som skriver om «unge mennesker» 

og «førstegangsetablering», men ved neste stortingsvalg igjen skriver begge om «ungdom i 

etableringsfasen» og «ungdom» (Ap) og «Boligsparing for ungdom» (Høyre), det samme er 

sant hva 2001-valget angår: «unge mennesker som skal etablere seg», «unge» og «ungdom» 

(Ap) og «førstegangsetablerere» og «Boligsparing for ungdom» (Høyre). I 2005 nevner 

Arbeiderpartiet «ungdom» og «Høyre vil sikre ungdommers mulighet til å spare til egen 

bolig». 2009, Arbeiderpartiet snakker om «unge i etableringsfasen» og Høyre snakker på nytt 

igjen om «Boligsparing for ungdom». Ved det neste valget, 2013, er det særlig 

Arbeiderpartiet som snakker om unge: «ungdomstid», «ungdom med store utfordringer», 

«unge», «særlig for unge», «boligetablering for ungdom» og utvikling «av modeller hvor 

ungdom gradvis kan kjøpe utleieboligen». Høyre nevner igjen «Boligsparing for ungdom», 

men ved neste valg igjen, 2017, snakker de om «unge i etableringsfasen» mens 

Arbeiderpartiet snakker om problemer for «særlig unge», «unge med lite egenkapital» og «et 

prøveprosjekt med studentboliger som etableres i tilknytting til sykehjems- og 

omsorgsboliger hvor studenter kan leie rimelig hybel mot å delta i for eksempel sosiale 

aktiviteter med beboerne».  

 For å oppsummere har vi nå rent kvantitativt sett at ord for å beskrive et segment av 

befolkningen har økt i intensitet. Vi finner ikke bare «unge», men også «ungdom», «unge 

med lite egenkapital», «ungdom med store utfordringer», «unge i etableringsfasen» og «unge 

mennesker som skal etablere seg». Hvis unge ble nevnt allerede i 1945 og 1949 av Høyre, 

forsvant kategorien i en lengre periode til fordel for «ungdommen må bli i stand til å stifte 

familie» og at «ungdomskullene» snart blir «nygifte» (Ap henholdsvis 1953 og 1965), og 

Høyres påpeking av at boligmarkedet kommer til å flere deltagere fordi Norge opplevde en 

«stadig lavere ekteskapsalder» (1957, 1961, 1965). Først i 1969 snakker vi om «unge 
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familier» (Ap) og «unge ektepar» (Høyre), det samme for begge partier i 1977 og for 

Arbeiderpartiet i 1981. I det året begynner imidlertid Høyre å snakke om «ynge mennesker», 

som de gjorde sist i 1949, det samme gjør begge partier i 1985, 1989, og Arbeiderpartiet i 

1993, men begge partier igjen i 1997, 2001, 2005, 2009, 2013 og endelig i 2017. 

 

6.3 Fra ‘familien’ og ‘enslige’ til ‘problemgrupper’ og 

‘livsfaser’ 
Parallelt med at ordene for å beskrive et yngre alderssegment i boligmarkedet øker i 

tilstedeværelse og fremtrer i variasjoner, ser vi også en parallell vekst i andre grupper som 

også vokser i antall. I 1945 snakket Arbeiderpartiet om «hver norsk mann og kvinne» og 

«familien» i boligseksjonen sin, mens Høyre vektla et litt større mangfold: «folk», «familier», 

«enslige» og «ungdom». Ved neste valg er Arbeiderpartiet sparsom i å dele ut identiteter, vi 

kan lese om «samvirke», mens Høyre snakker om «privat initiativ», «kommunale» og 

«statstiltak», «samvirke» og «unge». Foruten sistnevnte kategori betyr dette kanskje at det i 

begge partier ikke er fokus på de ulike gruppene innad i boligmarkedet, men heller handler 

om hvilke aktører som skal styre boligmarkedet, hvor Høyre peker på variasjon mens 

Arbeiderpartiet vektlegger løsningen «samvirket», altså en kamp mellom en konservativ og 

en sosialistisk boligpolitikk, ikke hvem denne retter seg mot. Ved det neste valget, 1953, 

snakker Arbeiderpartiet om «familier», «alle», det «jevne menneske», mens Høyre vektlegger 

«barnerike huslydar», «gamle folk» og «einslege». Med det har vi berørt de gruppene som vil 

dominere boligseksjonen i lang tid. «Familier» dukker ofte opp hos Arbeiderpartiet (1945, 

1953, 1957, 1961, 1969, 1977, 1981, 1989) og det samme hos Høyre (1945, 1957,1961, 

1965, 1969, 1973, 1977, 1989). En annen ganske bred kategori er simpelthen «alle» (Ap: 

1945, 1949, 1969, 1973, 1989, 1997; Høyre: 1945, 1957, 1965, 1993, 1997, 2013). Hvis det 

fra 40-tallet til 80-tallet vektlegges at boligpolitikken bør rettes mot «alle» eller «familiene», 

pekes det også på grupper som er smalere og i behov av særlig hjelp, foruten «unge» som vi 

så ovenfor. Av disse finner vi «barnerike familier/barnefamilien» (Ap: 1957, 1965, 1997, 

2005; Høyre: 1953). En del oftere finner vi «gamle», en gruppe som dukker ofte opp i 

Arbeiderpartiets boligseksjon (1957, 1965, 1977,1985, 1989, 1993, 1997, 2017), men også 

hos Høyre (1953, 1957, 1965, 1973, 1993). Enslige er også en gruppe vi ofte møter: (Ap: 

1957, 1961, 1965, 1977, 1985, 1997; Høyre: 1945, 1953, 1957, 1965, 1973, 1977). Andre 

ganger nevnes grupper med «sosiale behov» eller som er «vanskeligstilte», en kategori som 

særlig er synlig etter 80-tallet (Ap: 1969, 1981, 1985,1989, 1993, 1997, 2001, 2005, 2013; 
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Høyre: 1965, 1989, 2005, 2013, 2017.) Boligpolitikken må også rettes mot, kan vi særlig lese 

hos Arbeiderpartiet, «bevegelseshemmede» og «funksjonshemmede» (Ap: 1965, 1977, 1985, 

1989, 1993, 1997; Høyre: 1969, 1973).  

Hva identiteter angår kan vi også se en annen utvikling. Utover å vise til en rekke 

identiteter og ikke bare familien og enslige, får partiprogrammene også fram at 

boligmarkedet er mer komplekst med ord som «livsfase» og «livsløp». Med slike ord ønsker 

partiene å peke på hvordan «behovene» endrer seg i takt med at livet utvikler seg 

aldersmessig fra ung til gammel. Denne ideen gjorde sin entre sent på 80-tallet i 

partiprogrammene. I Høyres manifest for 1989 kan vi for eksempel lese under overskriften: 

«Et åpnere samfunn» at «[d]et må stimuleres til nye former for bosamfunn, med nærmiljøer 

som bl.a. knytter generasjonene tettere sammen. I slike bomiljøer må det være boliger 

tilpasset ulike behov gjennom livsløpet» (min utheving). Går vi til Arbeiderpartiets program 

fra det samme valget, kan vi lese at: «En bedre fordeling av boutgiftene over livsløpet kan 

oppnås ved å utvikle lån som fordeler boutgiftene over en lengre periode med redusert 

belastning de første årene» (min utheving) og videre: «Støtten må også tilfalle de 

husholdningene som har forbigående, men store betalingsbelastninger gjennom livsfasene» 

(min utheving). Og i Høyres program for valgåret 1993, finner vi ikke et boligkapittel, men 

under overskriften «Trygghet gjennom råderett over egen inntekt» som blant annet 

omhandler boligpolitikk kan vi lese at Høyre ønsker å «[s]ikre bomiljøer og trygghet for 

bolig bidrar til en trygg ramme om livssituasjonen» (min utheving). For valget i 1997, i et 

program skrevet i 1996, skriver Arbeiderpartiet: «Særlig trengs flere omsorgsboliger for eldre 

og livsløpsboliger for funksjonshemmede og andre» (min utheving). Og endelig, i 2009 

skriver Arbeiderpartiet at «[v]i må gi rammebetingelser som gjør det mulig for folk å skaffe 

seg egnede boliger i ulike livsfaser, og bidra til at det bygges mange nok og gode nok 

boliger» (min utheving).12 

 

6.4 Partipolitikk og boligforskning 
Livsfaser har også figurert i boligforskningen, og mange koblinger krysser forskning og 

politikk. Jeg begynte dette kapitlet med å ta utgangspunkt i Sandlies påstand om at «ungdom» 

alltid har vært en viktig «boligpolitisk målgruppe». Min historiske gjennomgang har vist at 

																																																								
12 En svært spennende boligdebatt idag vedrører den konservative regjeringens endring av reguleringer av 

minstestandarden på leiligheter, som ikke bare, argumenteres det, er ment å gjøre leiligheter billige, men 
også gjøre konstruksjonen av leiligheter markedet etterspør mer tilgjengelig. 
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ungdom lenge har vært det, men at viktigheten til denne kategorien er stigende.13 Derfor kan 

det være interessant å vende tilbake til en annen forfatter innenfor feltet «boligforskning» 

som Sandlie tilhører, Marit Ekne Ruud, og lese:  

 
De senere årene har det imidlertid vært en større interesse for aldersgrupper og livsfaser i 
forhold til boligetablering og boligpreferanser, der både yngre og eldre har vært tematisert og 
der det settes fokus på prosessene ved det å flytte. Her kommer også boligpreferanser inn 
(f.eks. Ruud 2000, 2001, Ytrehus 2005, Sandlie 2008). Det er også gjort studier av 
flyttemønstre, særlig blant ungdom i ulike tidsepoker (f.eks. Sørlie 2003). (Ekne Ruud 2009, 
41) 

 

I en annen artikkel kommenterer hun: «En tendens de senere årene viser imidlertid at 

problematikk rundt ungdom som kategori mer og mer knyttes til flytting og boligetablering» 

(Ekne Ruud 2001, 16). Kanskje var det sitt eget forskningsprosjekt som nettopp har gjort 

ungdom til en viktig identitet, Sandlie projiserte på historien? La oss holde det åpent. En ting 

er ihvertfall klarere etter min historiske gjennomgang, vi har i valgprogrammene sett en 

utvikling fra et relativt snevert vokabular for å beskrive de ulike segmentene på 

boligmarkedet, til å få et langt rikere et.  

Et interessant spørsmål i så henseende er om hvorvidt «ungdom» er en innsnevring 

eller en ekspansjon av fokus. Jardar Sørvoll argumenterer eksempelvis for at ungdom, i 

motsetning til spesifikke problemgrupper, er en ekspansjon: 

 

Norsk boligforskning reflekterer og var en av drivkreftene bak denne historiske utviklingen 
fra generell boligpolitikk til boligsosial innsats for vanskeligstilte grupper. De siste fem årene 
har riktignok «den brede boligpolitikken» – orientert mot den allmenne boligforsyningen, 
ungdommens etableringsutfordringer, leiemarkedet og fordelingsspørsmål – igjen fått mer 
oppmerksomhet i forskningen og det politiske ordskiftet. (2015, 16) 

 

Han legger til i en fotnote: «Forskningens rolle i prosessene rundt fremveksten av det 

boligsosiale arbeidet [...] og boligpolitikkens orientering mot vanskeligstilte, er et interessant 

idéhistorisk tema som ikke kan forfølges i denne rapporten» (Sørvoll 2015, 16). Vi vil delvis 

følge opp dette sporet, men det vil imidlertid ikke skje ved å undersøke boligforskningen per 

se, men heller diskusjonen rundt ordningen Boligsparing for ungdom, som analyseres i neste 

																																																								
13 Dette er i og for seg ikke en radikal påstand, og på Husbanken nettsider kan vi for eksempel om 

organisasjonens tid mellom 1981 – 1988 lese: «Selektive virkemidler – som egenkapitallån 
(etableringslån) til unge i etableringsfasen – fikk en større plass i boligfinansieringen, og den generelle 
subsidieringen ble redusert» (Husbanken udatert; om overgangen fra universelle til målrettede 
boligsubsidier se også Stamsø 2009). 
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kapittel. Når BSU ble opprettet ble den ikke forstått som en ekspansjon, men som en 

«særordning» rettet mot en gruppe hvor «helt spesielle hensyn gjør seg gjeldene» (Ot. Prp. 

Nr. 35: 1990-91 1991, 285). Likevel er ordningen universell, alle under en viss alder kan 

bruke den, uansett klassebakgrunn.  

 
6.5 Unge boligsparere 

Hvis unge i økende grad interpelleres til å være boligkjøpere, ser vi også en parallell 

interpellasjon, de unge skal også spare. Skal du kjøpe, må du først spare. Dessuten, skal du 

bli en god sparer, må spareviljen tennes tidlig, kan vi lese i en rekke evalueringer om sparing. 

Før vi går videre inn på den problematikken som vi vil undersøke i neste kapittel, la oss 

stoppe og se litt nærmere på kategorien «den unge spareren». Slår du opp ordene «sparing», 

«spare», «spart» og «egenkapital» i partiprogrammene fra 1945 til 2017 hos Høyre og 

Arbeiderpartiet, altså et litt bredere søk enn å bare se på de stedene det snakkes om bolig, 

finner vi sparing omtalt i relasjon til en rekke identiteter. 

Hvem er det som skal oppfylle ønske om at sparingen skal styrkes? Arbeiderpartiet 

nevner ulike former for kollektiv sparing. Det offentlige eller staten er av og til en sparer 

(1958, 1997, 2001), men det snakkes også om «felles sparing» (1958, 1969, 1997). En gang 

er det snakk om en aggregert sparing, hvor identiteten er «de hundretusener norske 

forsikringstakere» som de sier i 1958. I 1997 heter det at «alle parter» må sørge for at 

sparingen stiger, og i 2001 og i 2017 heter det at «vi» må spare for de neste generasjoner. 

«Privat», «personlig» og «individuell» sparing dukker opp av og til (1958, 1989, 1997, 

2001). Private spareidentiteter finner vi også i setninger som «de som sparer» (1986), «de 

som vil plassere sparemidler» (2005), og at «en» kan spare nevnes i følgende setning: «Enten 

kan en utsette å bruke inntektene ved at en sparer» (1989). En annen privat spareidentitet 

(eller egentlig det motsatte) er «ungdom uten oppspart egenkapital» til bolig (1989). Nok en 

kategori er eldre som sparer til bolig (1997). Hos Arbeiderpartiet ser vi også en del setninger 

hvor sparesubjektet er utelatt, som i setninger som «oppmuntre til sparing og produktive 

investeringer» (1986), «Finansmarkedene og finansinstitusjonene utgjør en viktig 

infrastruktur for økonomien, og er viktig for at sparemidler effektivt kan bli kanalisert til 

investeringer» (2005). 

I det første analysekapitlet så vi at Høyre skriver langt mer om sparing enn 

Arbeiderpartiet, det samme gjelder spareidentiteter. Hvis du teller opp setninger hvor ord 

‘private’ eller ‘personlige’ eksplisitt uttales i relasjon til sparing, finner du en kontinuitet hos 
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Høyre (1953, 1958, 1961, 1965, 1969, 1973, 1977, 1981, 1985, 1989, 1993, 1997, 2001, 2005 

(«individuelle konti’» og «egen sparing»), 2009, 2013). Motsatsen til personlig eller privat 

sparing hos Høyre er den kollektive sparing (1961, 1965, 1981, 1985, 1993). Enten i 

fellesordninger som Folketrygden, lønnstakerfond, eller andre statlige eller offentlige sparing 

som gjennom skatt. Når den kollektive sparingen nevnes er det i alle tilfeller bortsett fra i 

1993 med negativt fortegn, med fraser som fremhever «tvang», som ifølgende setning 

«Høyre vil erstatte statlig tvangssparing med en størst mulig frivillig og privat sparing som 

kan gi et samfunn av borgere med inntekt og eiendom som gir sikkerhet og uavhengighet: et 

selveierdemokrati» (1965). 

Utover det grove skillet mellom kollektiv og privat, finner vi innenfor sistnevnte en 

rekke identiteter med tanke på sparing hos Høyre, og som typisk skal ‘stimuleres’ til å spare 

mer. Den noe abstrakte «spareviljen» nevnes noen ganger (1949, 1961, 1965). En vel så 

generell identitet er «sparerne» (1958, 1961,1965, 1989), noen steder finner vi et ønske om at 

«flest mulig» bør spare mer (1958, 1961, 1965, 1973 (sistnevnte: «flest mulig småsparere»)), 

og som sistnevnte tilfelle av «flest mulig» viste til, så er en annen kategori «småsparere» 

(1958, 1961, 1965, 1973). Vi finner også «alle som har spart» (1958), «hele folket» (1961), 

«de mange som sparer» (1989), «dem som legger noe tilside (1977). En stor kategori er: alle 

med private pensjoner, folk som sparer til pensjon, de som sparer til alderdom (1958, 1961, 

1989, 1993, 1997, 2005, 2009, 2017 («selvstendig næringsdrivende»)). «Umyndige barn» 

(1958) nevnes en gang, men «den enkelte» (1961, 1965, 1981, 1989, 2005) nevnes flere 

ganger, og den relaterte «den enkelte borger» to ganger (1961, 1965). At ansatte som en 

gruppe bør spare, nevnes flere steder, hvor fokus særlig er at de bør kjøpe aksjer eller drive 

med lønnssparing i bedriftene (1977, 1981, 1985, 1989). «Unge ektepar» og «unge familier» 

er tilstede to ganger (1969, 1977) og ord som «ungdom», «ungdommen», «unge», «yngre 

mennesker» er nevnt i flere program (1969, 1981, 1985, 1989, 1997, 2001, 2005, 2009, 

2013). Når unge nevnes med tanke på sparing, er det ofte i relasjon til boligsparing. 

 

6.6 Fra fødsel til grav? 
Hvis vi skulle oppsummere utviklingen hva identiteter angår som har funnet sted i 

boligseksjonene til Høyre og Arbeiderpartiet siden 1945, er trenden kort fortalt at flere 

grupper skilles ut. Hvis vi tidlig bare fant den «enslige» og den generelle «familien» (som 

siste gang gjør sin framtreden på begge sider i 1989, etter det er det snakk om ulike typer 

familier, f.eks. den barnerike), kan vi for eksempel hos Arbeiderpartiet i 1989 lese om mange 



	76	

grupper: «familier i etableringsfasen», «ungdomsgenerasjonen», «ungdom uten oppspart 

egenkapital», «grupper» med «problemer», «andre som har spesielle problemer», 

«lavtlønnede», «eldre», «funksjonshemmede», «grupper med svak økonomi». Hovedpoenget 

i dette kapittelet har ikke vært å dokumentere at unge har vokst på bekostning av andre 

grupper, en slik påstand har ikke datamaterialet i tilstrekkelig grad lagt opp til. Men det vi har 

sett, er at unge på boligmarkedet har blitt en fast gjenganger i stortingsvalgprogram. Det som 

er interessant med denne kategorien, er at alder er det mest framtredende med den, ikke 

klasse eller andre karakteristikker som fattigdom. Det sentrale er alder, men også at dette 

alderssegmentet ofte mangler nok egenkapital for å gjennomføre et boligkjøp. Det er snakk 

om en gruppe som har problemer i kraft av å være ung, ellers er gruppen universell, alle 

kjønn, alle samfunnslag er med, selv om det flere ganger presiseres at det er snakk om unge 

uten egenkapital. 

Som tidligere nevnt er ikke diskursanalysens rolle å undersøke hvordan dette erfares, 

men å kartlegge hvilke muligheter og begrensninger slike diskursive begrensninger har. Én er 

at de ulike posisjonene på boligmarkedet gjøres til noe vi kan rette vårt fokus mot, ha 

kunnskap om og utøve politikk mot, institusjonen boligmarkedet og diskursene om det kan 

fremme ungdom og vanskeligstilte som et viktig objekt for politikk, de er prosesser som 

synliggjør visse kategorier. Nok en funksjon av slike inndelinger i ulike segment kan være å 

ha effekt på både dem som innehar dem og dem som faller utenfor, ulike subjektposisjoner. 

Konstruksjonen av problemgrupper kan ha effekt på dem det gjelder, men også dem som 

oppnår en subjektposisjon som ikke faller innenfor en slik kategori, av hvem oppførselen 

forventes å være normal (Bacchi og Goodwin 2016, 51). I teorikapitlet ble det snakket om 

hvordan makten har som sin funksjon å «beleire livet fra begynnelse til slutt» (Foucault 

1999c, 152), men også at normen er viktig i regjering: «[makten] trenger ikke å trekke opp et 

skille mellom undersåtter som adlyder herskeren og dem som er hans fiender; den foretar 

fordelingene omkring normen» (1999c, 157). Utover separasjonen av ulike grupper på 

boligmarkedet ser vi at fordelingene om normen også har en tidsdimensjon hva 

boligmarkedet angår. For det første inneholder ideen om unge boligkjøpere en ide om at noen 

kjøper tidlig i livet og noen sent. Men en relatert ide som dukker opp på slutten av 80-tallet i 

programmene er den vektlegger livet fra fødsel til graven som normalisert rundt en 

positivistisk ide om livsfaser i boligmarkedet. I vårt øyemed er det viktig å merke seg at 

regjering (nesten) alltid baserer seg på en form for positiv kunnskap om det styrte. La oss i 

det følgende undersøke hvordan denne form for kunnskap om den unge boligkjøperen og den 

unge boligspareren ikke bare tydeliggjøres diskursivt i en objektiviseringsprosess som vi så 
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langt har sett, men også undersøke hvordan politikk er rettet mot å gjøre den unge på 

boligmarkedet til en ung boligsparer, som igjen skal realisere den unge boligkjøper, eller 

boligeier.  
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7 Regjering gjennom privatøkonomi: 
Boligsparing for ungdom (BSU) 

 
«Et eget hjem (helst et eget hus) er et av de fremste tegn på selvstendighet» 
(Gullestad 1989, 58). 
 

«Istedenfor de tradisjonelle sparevaner har menigmann vendt seg til å sette opp bevisste og konkrete 
spareplaner for anskaffelse av bolig, hytte, bil, båt osv.» 

(Svendsen 1972, 287). 
 

 «Å spare i egen bolig er for mange den enkleste og mest naturlige spareformen» 
(Regjeringen 2015, 1). 

 
 

Foruten BSU finnes det en rekke styringsverktøy i sving i boligmarkedet, både som del av det 

og som i stor grad konstituerer det. Blant disse finner vi finanspolitiske tiltak som 

rentefradrag, startlån gjennom Husbanken, kommunale sosialboliger, transportpolitikk og 

byplanlegging. Men særlig et av verktøyene synes å krystallisere kreftene i sving i 

boligmarkedet, Boligsparing for ungdom. Ordningen er relativt beskjeden hva bolig- og 

finanspolitikk angår, men gjenspeiler og skaper likevel dagens boligmarked idet den forsøker 

å hjelpe unge til å nå sine mål, og å skape selvstendige individer som er forutsetningen for et 

boligmarked. Ordningen er imidlertid ikke bare forbundet med boligmarkedet, ettersom det 

kan trekkes en historisk linje til andre spareprosjekt tidligere i historien. 

I det første analysekapittel fulgte vi en utvikling hvor sparing opprinnelig ble 

installert som et ordensfremmende tiltak gjennom sparebanker som skulle få de «lavere 

folkeklasser» til å ta vare på seg selv. Men hvis sparing på det tidspunkt innebar en 

konservativ selvkontroll hvor det «menneskelige» angivelig ble undertrykt, forandret 

sparingens karakter seg. Dette hadde flere årsaker. Politisk var sparing forbundet til en rekke 

andre problematikker, så som inflasjon og politiske forsøk på å øke kapitaldannelsen, men 

også altså som en løsning på hva Høyre omtalte som finansieringsspørsmålet i boligmarkedet. 

Sparing ble forbundet med boligspørsmålet. En av fordelene med å eie, hevdes det, er at det 

gir selvstendighet til eieren, og åpner for muligheten for å spare. Først sparer du til bolig, og 

så sparer du i bolig. Men det å «spare i egen bolig» er en helt annen praksis enn å spare i 

banken. For å undersøke hvordan denne praksisen har blitt normalisert, har jeg valgt å ikke 

rette søkelyset på eierlinja eller selveierdemokratiet som sådan, men heller altså dets 

forutsetning, sparing. For å undersøke denne koblingen vil problemstillingen for dette kapitlet 
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lyde: Hvilket problem er det Boligsparing for ungdom (BSU) konstruerer, og hvilken løsning 

fremmer ordningen på dette? 

I det første og andre analysekapitlet kartla vi etableringen av sparing som et 

styringsobjekt som i stor grad forsøkte å skape et sparesubjekt i boligmarkedet. Nå skal vi 

vende tilbake til tematikken som vi møtte i det første analysekapitlet, ikke bare den 

diskursive utpekingen av ulike grupper, men den aktive styringen av subjekter henimot 

subjektposisjoner. Det vil si, hvilke teknologier rettes mot befolkningen for å «forøge 

chancerne» (Villadsen 2006, 15) for at visse identitetene formes? Det fordrer at vi retter 

blikket mot de teknikker som settes i verk for å forsøke å skape visse virkeligheter, i vårt 

tilfelle visse subjekt. Slike redskap som benyttes for å påvirke kropp og sjel kaller Rose 

«menneskelige teknologier», idet det er menneskelige evner som skal forstås og bli handlet 

på (1999, 52). For å belyse den type spørsmål, skal vi ikke bare undersøke BSUs 

lanseringsdokument, men også evalueringer av ordningen. Hva disse viser, er at BSU er 

assosiert med flere regjeringsprosjekt samtidig. I en akse vil vi se en spenning mellom 

rasjonaliteter som vektlegger henholdsvis velferd, liberalistisk kritikk av staten og endelig 

risiko. En vertikal akse over dette igjen viser at BSU både fungerer på makronivå og 

mikronivå, på den ene siden, jf. hva som ble sagt om pastoral makt i teorikapitlet, er den 

opptatt av individets frelse, på den andre siden kirkens stabilitet. 

 

7.1 Problemdefinisjon og teknikkdesign 
Har du etablert selveierdemokratiet eller eierlinja som ideal for boligpolitikken, blir sparing 

fort en forutsetning. Problemet, vil vi se, baserer seg på en beskrivelse av unge som ikke 

kommer seg inn på boligmarkedet på grunn av for lite penger.  Som en evaluering av BSU 

sier det: «For å kjøpe trengs kapital» (Gulbrandsen 2000, 5). Utgangspunktet er at vi skal 

kjøpe boligene våre. Er problemet fravær av «kapitalen» for å klare det, er løsningen sparing. 

For dem med en slik problemforståelse, har denne løsningen i den senere tid blitt viktigere av 

to grunner. For det første har boligprisene vært høye den siste tiden, med en vekst på 10 

prosent på landsbasis og 20 prosent i Oslo i 2016 (NRK 2017). For det andre har det såkalte 

egenkapitalkravet blitt innført, som betyr at boligkjøpere ikke får låne mer enn 85 prosent av 

boligens verdi, kjøperen må med andre ord stille med 15 prosent egenkapital. Sparing er slik 

sett en løsning på å tilegne seg denne summen, som altså er stigende. Som 

personmarkedssjefen i DNB sier: «Det har aldri vært viktigere for unge å spare til egen 

bolig» (2017a). Selv om det finnes andre problemkonstruksjoner i det norske boligmarkedet, 
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og ihvertfall andre løsninger – for eksempel startlån-ordningen hvori boligkjøper får hjelp 

med å låne egenkapital – er det nettopp denne problematiseringen som kommer til uttrykk i 

Boligsparing for ungdom. Hvis sparing er løsningen, følger det med en rekke andre 

småløsninger i ordningen, særlig forsøk på å påvirke spareviljen til fremtidige boligkjøpere, 

handlinger rettes på de unges handlinger i den hensikt å skape en særegen form for tenkning 

og handling. La oss derfor på mer grundig vis undersøke opprettelsen av BSU, og videre 

hvordan den har blitt evaluert og forstått i ettertid. Løsningen, vil vi se, er konstruksjonen av 

et særegent subjekt. 

 Boligsparing for ungdom (BSU) ble innført med Skattereformen 1992 (Ot. Prp. Nr. 35: 

1990-91 1991). Dette på tross av at denne reformen er kjent som overgangen fra betydelige 

skattesatser og høye skattefradrag til lavere skatter og færre særfradrag i Norge. At unge 

skulle oppfordres til å spare ble ansett som så viktig at det kunne bryte med et av reformens 

prinsipper om større graf av nøytralitet: «En opprettholdelse av særlige spareordninger bør 

kun vurderes hvor helt spesielle hensyn gjør seg gjeldene. En slik vurdering ligger til grunn 

for forslaget om en særlig bospareordning for Ungdom (BSU)» (Ot. Prp. Nr. 35: 1990-91 

1991, 285). «Forslaget» det vises til er fra Innst. S. Nr. 5 (1990-91), som da også siteres:  

«Flertallet mener at skattereformens generelle profil imidlertid tilsier spesielle 

sparestimulerende ordninger for unge i etableringsfasen» (referert i Ot. Prp. Nr. 35: 1990-91 

1991, 288). BSU innebærer at de unge har blitt singlet ut som et en egen identitet med 

problemer på boligmarkedet og som må styres og hvor sparing er løsningen. Skjønt, dette var 

ikke helt nytt idet sparing lenge har vært assosiert med unge, for eksempel så vi i det første 

analysekapitlet at Sparebankforeningen siden 1919 har hatt hva de kalte et «systematisk» 

arbeid rettet mot skolen. Og videre, forgjengeren til BSU, som var rettet mot hele 

befolkningen, Sparing med skattefradrag (SMS), hadde i sine siste leveår, fra og med 1989, 

åpnet for boligsparing med egne satser for unge (Dinside 2017b). Vi kan altså på den ene 

siden snakke om en tilbakekomst av en problematikk, og videre se på SMS ordningens senere 

satser som et forvarsel om BSU. Målet med BSU var ihvertfall klart: «Ungdom som over 

noen år seriøst satser på boligsparing, vil gjennom denne ordningen oppnå et vesentlig bidrag 

til startkapital ved boligkjøp» (Ot. Prp. Nr. 35: 1990-91 1991, 288, min utheving). 

I dag fungerer ordningen på følgende måte. Hvis brukeren har nok inntekt til å betale 

skatt, gis det skattefradrag på 20 prosent av de årlige innskutte pengene på BSU-kontoen.14 

De fleste norske banker tilbyr ordningen, og det med en relativt høy rente. Det er imidlertid 

																																																								
14 Se Skatteloven § 16-10 
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ett vilkår for å oppnå skattefordelen, at pengene brukes på boligkjøp eller nedbetaling av 

boliggjeld. Hvis dette ikke er tilfelle, må det oppnådde skattefradraget tilbakebetales til 

staten. Det er med andre ord ikke snakk om en sparing for sparingens skyld, men en 

oppsamling av kapital som skal investeres i boligmarkedet, hva som i slutten av forrige 

avsnitt ble kalt «startkapital» og i dag i økende grad omtales som «egenkapital». 

 

7.1.1 Sparingens vekst og fall?15 
Etter innføringen har BSU-beløpene blitt utvidet. Først i 1998: «Regjeringen Bondevik ser 

det som viktig å stimulere ungdom til å spare til egen bolig. Departementet foreslår derfor å 

heve det årlige maksimale beløpet for BSU-sparing til 15.000 kroner og å heve det 

maksimale samlede sparebeløpet til 100.000 kroner» (kap. 18 i Innst. O. nr. 5 (1997-1998) 

1997). Når Bondevik-regjeringen styrket ordningen i 1998, var Arbeiderpartiet uenig men 

Sosialistisk Venstreparti enig (kap. 18 i Innst. O. nr. 5 (1997-1998) 1997). Stoltenbergs andre 

regjering, vel å merke med SV i finansdepartementet, utvidet imidlertid ordningen ytterligere 

i deres statsbudsjett for 2009 (kap. 3.2 i Innst. 4 L 2013). I en pressemelding om hendelsen er 

det vanskelig å finne en begrunnelse, men vi kan lese følgende korte setning: «Økningen vil 

komme unge som sparer til bolig til gode» (Finansdepartementet 2008). Derfor så partiene fra 

Stoltenberg II det ikke som nødvendig å utvide ordningen igjen i forslaget som kom med den 

etterfølgende borgerlige regjeringen som ble valgt i 2013. Men siden flertallet lå i sistnevntes 

hender ble ordningen økt  fra 2009-stasene på 20.000 årlige innskudd og maksbeløpet på 

150.000 kroner til henholdsvis 25.000 og 200.000 kroner i 2013 (Innst. 4 L 2013). Dette med 

følgende begrunnelse: «Det kan være vanskelig å komme inn på boligmarkedet på grunn av 

høye boligpriser og økte egenkapitalkrav. En utvidelse av ordningen vil øke avkastningen av 

unges boligsparing» (Innst. 4 L 2013). Den konservative regjeringen hevet maksbeløpet igjen 

i 2016 til 300.000 kroner, en endring Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti var imot 

(kap. 5.6 i Innst. 4 L (2015–2016) 2015). Som vi etablerte i kapittel fem, så er høyresiden 

langt mer optimistisk til privatsparingen som løsning. 

Og der sparegrisen har vokst i størrelse, har også mere penger blitt lagt i den. 

Gjennom tall fra SSB kunne Finans Norge fremme nyheten om at «BSU-sparingen har økt 

med 30 prosent de to siste årene, og er nå på over 43 milliarder kroner» og at 76 prosent av 

de som har en BSU-konto satt inn penger iløpet av 2016 (FinansNorge 2016). Ungdom som 

har spart i BSU har økt helt siden ordningen ble innført i 1992, men bruken begynte å falle 

																																																								
15 For å stjele tittelen til en sparerapport (Sparebankforeningen 1990). 
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noe i 2014. SSB melder: «Nærmere 348 000 unge mellom 17 og 33 år fikk fradrag i skatten 

ved å benytte seg av Boligspareordningen for ungdom (BSU) i 2016» (2017). Videre skriver 

de 

 
Andelen steg jevnt og trutt fra 9 prosent i 1993, året etter innføringen av ordningen, til 40 
prosent i 2014. Trenden later imidlertid til å ha snudd, og siden toppen i 2014 har andelen falt 
to år på rad, til 38 prosent i 2016. (SSB 2017) 
 

Også bankene har lagt merke til denne nedgangen. På Dinside kan vi for eksempel lese at 

personmarkedssjef i DNB, Trond Bentestuen si: «Denne utviklingen bekymrer meg. Det har 

aldri vært viktigere for unge å spare til egen bolig» (2017a). Her kan vi legge til at 

ungdommer som befinner seg på stedet mest kjent for dyre boligpriser, Oslo, og derfor må 

spare mest for å oppfylle egenkapitalkravet som reduserer bankenes mulighet til å finansiere 

bolig til 85 prosent, er de som benytter seg minst av ordningen (SSB 2017). Det kan virke 

som om ordningen har nådd sitt endepunkt i møte med den sterke boligprisveksten. Det er 

kanskje ikke så uvanlig at ordninger ikke fungerer som tiltenkt, noe som ofte leder til lange 

diskusjoner om deres kostnad og effektivitet. I dag er BSU en indirekte boligsubsidie som 

kostet staten 1,3 milliard kr tapte skatteinntekter i 2016 (SSB 2017). Som indirekte subsidie 

er dette ganske beskjedent hva boligmarkedet angår, med tanke på at boligsubsidiene totalt 

ligger på over 50 milliarder.16 Subsidien er likevel interessant på grunn av målgruppen.  

Den allerede nevnte Bentestuen fra DNB, påpeker denne målgruppen, men hva han 

sier er også et godt eksempel på den evaluerende eller optimistiske siden til regjering: «BSU 

er den eneste skatteincentivordningen vi har i dag som treffer ungdom, og den fungerer for 

veldig mange, men det betyr ikke at den ikke kan forbedres» (Dinside 2017a). BSU har blitt 

møtt med gjentatte evalueringer. Forslag reises om at ordningen må «forbedres» ved å spisse 

den, «styrke» den ved å heve maksbeløpet, eller at den bør «avvikles» helt. Den type 

evalueringer vil vi nå henvende oss til, for å undersøke måter BSU forstås. Hvis målet med 

ordningen var noe vagt definert som å «hjelpe» unge med å tilegne seg «startkapital ved 

boligkjøp» i opprinnelsesdokumentet ser vi i disse evalueringene mer konkret hvordan dette 

ønskes oppnådd, men også hvordan ordningen utvikler seg, får ny betydning og i økende grad 

blir assosiert med det nyere egenkapitalkravet fra 2010/11.   

 

																																																								
16 Sørvoll viser til tall fra nasjonalbudsjettet i 2009 og skriver: «Mens statens inntektstap knyttet til 

manglende boligbeskatning kostet staten 58 milliarder kroner, utgjorde de samlede tilskuddene til ungdom 
og vanskeligstilte på boligmarkedet 7,5 milliarder» (2010, 152). 



	 83	

7.2 Fra aktive og tidsbevisste borgere til en sikker 

befolkning 
BSU-ordningen har som vi så ovenfor krysset partigrenser, selv om høyresiden har hatt størst 

forkjærlighet for den og privatsparing generelt. At flere partier enn Høyre har «styrket» 

ordningen kan forklares med at når politikk først er innført, er det ikke uten videre enkelt å 

fjerne den, for eksempel fordi mange nettopp har begynt å bruke den. Nok en tilnærming til å 

forstå ordningens eksistens men også til tider kontroversielle status, er å tilnærme den 

gjennom perspektivet til ulike politiske rasjonaliteter. Et blikk på politiske rasjonaliteter kan 

for det første få frem dyptliggende forutsetninger for regjering, som kan spenne over hele det 

politiske spektret, men et slikt perspektiv kan også fremheve det motsatte, ser vi på politiske 

rasjonaliteter i flertall kan vi se at det ikke alltid er en enighet om akkurat hva BSU skal 

oppnå bortsett fra det noe generelle synspunktet å øke sparemengden hos unge, det vil si, 

flere kan bifalle ordningen, men av ulik grunn. Teknikker er som sagt heterogene og ikke 

nødvendigvis uttrykk for en enkel vilje til styring. Hos noen er BSU en (mislykket) 

velferdsordning, hos andre er den en opplæringsmekanisme, andre igjen vektlegger 

viktigheten av ordningens bidrag i å redusere risiko i boligmarkedet. 

Der den viderekommende liberalismen opererer med en vedvarende skepsis til statens 

pengebruk, er den også produktiv i den forstand at den forsøker å foreslå løsninger til 

hvordan ting kan gjøres bedre, med Rose (1996) kan vi si at den forsøker å programmere 

virkeligheten. Ikke bare den viderekommende liberalismen, men også sosialliberalismen og 

den klassiske liberalisme kan være hensiktsmessig å ha i mente. Hva er det som kommer til 

syne hvis vi fokuserer på slike politiske rasjonaliteter? I det følgende vil det spørsmålet 

følges opp, men det som skal strukturere diskusjonen er likevel ikke rasjonaliteter som sådan, 

men skillet vi etablerte tidligere, mellom makroøkonomisk regjering av befolkningen og 

mikroregjering av individet. Vi vil begynne med sistnevnte, som vil bli kjennetegnet med sin 

identifisering av den aktive og tidsbevisste borger.  

 

7.2.1 Mikroregjering av individet 
 

En sfære av frihet skal (re)etableres, hvor autonome agenter avgjør sine valg, følger sine 
preferanser og søker å maksimere livskvaliteten. I nyliberalismen er det politiske subjektet i 

mindre grad en sosial borger med makt og obligasjoner som stammer fra medlemskap i en 
kollektiv gruppe enn det er et individ hvis borgerskap er aktivt. 

(Rose og Miller 1992, 200–201) 
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Nikolas Rose bruker flere steder «grammars of life» for å beskrive hvordan regjering i stor 

grad innebærer framsettelse av et sett regler for korrekt adferd. Eksistensen av denne livets 

grammatikk er imidlertid ikke nok i seg selv, noe Rob Aitken får frem ved å benytte seg av 

ordet «innrullering» for å forklare hvordan folk oppfordres til å tre inn i visse former for liv. 

Aitken skriver: «programs of popular finance har også basert seg på teknikker for 

innrullering—ordninger hvorigjennom individer kan tre inn i finansielle rom og utøve en 

form for regulert autonomi innenfor de rommene» (2007, 45). På den originale engelsken gir 

dette ordet, «enrollment», militære konnotasjoner, og det hentydes derfor kanskje til det av 

og til disiplinære ved regjering. Som vi så i litteratur-kapittelet:  

 
På lik linje med andre liberale regjeringsprosjekt, ser vi i programs of popular finance aldri en 
fullstendig autonom performativitet, men en som balanserer mellom selvregjering, 
(selv)disiplinering, makt og paternalisme. (Aitken 2007, 51). 

 

Aitken snakker om en regulert autonomi fordi det er snakk om en spesifikk type adferd som 

skal beherskes. Innrullering og regulert adferd er typiske tema for evalueringer av BSU. Det 

mest generelle spørsmålet er da, kjenner folk til ordningen?  

I introduksjonen møtte vi kampanjen om IngentingTM til DNB, og reklame kunne ha 

vært et utmerket sted å undersøke dette spørsmålet, men evalueringer drøfter også reklame. 

Heidi Ulstein og Leo Günfeld spør om den lave bruken av ordningen kan skyldes at folk ikke 

kjenner til ordningen, men de svarer negativt på spørsmålet, fordi «[e]n undersøkelse utført 

av Synovate for banken DnB i 2011, viser at dette var et marginalt problem» (2012, 5). 

Harald S. Olsen (2015, uten sidetall) mener imidlertid at markedsføringen som allerede 

eksisterer kan bli bedre, og videre at hans beregninger over hvor «lønnsom» ordningen 

faktisk er «kan tas med [i] bankenes markedsføring av BSU-konto» (2015 uten sidetall). En 

annen evaluering skriver på sin side at: «Opplysningen bør skje så tidlig som mulig, kanskje 

allerede i grunnskolen slik at også de som velger ikke å gå på videregående får informasjon 

om ordningen» (Astrup, Johannesen, og Medby 2013, 163). Innrulleringen i finansielle rom 

drøftes også med tanke på kanskje det viktigste virkemidlet, subsidiene. Ulstein og Günfeld 

skriver: 

 

Ved å øke marginalavkastningen på sparing i dag, slik BSU-ordningen gjør, så vil det fremstå 
som mer attraktivt å spare for framtiden sammenlignet med å forbruke i dag. Denne type 
skatteintensivert sparing kan dermed ‘lokke’ unge personer til å spare mer enn de ellers ville 
gjort. (2012, 9) 
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Sitatet viser oss at det er snakk om innrullering med en hensikt, nemlig regulert adferd, så 

fort ungdommer er innrullert er det forventet at deres adferd endres. 

Skattefradraget skal med andre ord være en gulrot som kan «lokke» unge til å spare 

mer, og som på lengre sikt vil ha en effekt på individene det er snakk om. Olsen påpeker også 

det pedagogiske, og skriver at «det [er] et gode for samfunnet at ungdom lærer seg å spare» 

og videre: «Boligsparing for ungdom kan dermed sees som en ordning for å lære ungdom 

verdien av å ha ‘pæng på bok’, som tidligere finansminister Sigbjørn Johnsen så treffende sa 

det» (2015, uten sidetall). På sin side skriver Ulstein og Grünfeld at vi kan påvirke barn ved 

ordninger som BSU: «Her kan det ligge noen psykologiske barrierer som blir brutt ved at 

læring i tidlig alder gjerne påvirker langsiktig adferd» (2012, 9). De dokumenterer dette med 

å vise til amerikanske studier som viser effekten av tidlig intervenering hos barn, at hvis 

skolen underviser i «problemstillinger som budsjettering, sparing og investering» så vil dette 

ha «en effekt på langsiktig sparing» (Ulstein og Grünfeld 2012, 9). Dette trekket ved 

ordningen er av noen ansett som så viktig at det overgår fordelingsmessige aspekt ved BSU. 

Olsen skriver for eksempel: «Det er riktig at andelen som sparer i BSU, øker med økende 

inntekt, men det er ikke det samme som at ordningen ikke virker etter sin hensikt» (2015, 

uten sidetall). Poenget er, med andre ord, ikke at BSU skal operere som en omfordelende 

velferdsmekanisme, men som en pedagogisk teknikk som skal lære folk å spare. Vi møter 

med andre ord liberalismens mål om å skape selv-regulerende individer. Når NOU 2014: 13 

foreslo å fjerne ordningen nettopp fordi de mente den kom de rikeste mest til gode, svarte 

Finans Norge i en høringsuttalelse at en slik handling «vil [...] frata svært mange unge et 

effektivt redskap til å bygge egenkapital» og at «[ordningen] er i så måte et godt og vellykket 

tiltak som treffer mange og bredt, og som i tillegg har en stor og viktig pedagogisk 

betydning» (2014, 23, min utheving). Der Norske Boligbyggelags Landsforbund noe 

beskjedent sa at «eierlinja» i Norge «bør forplikte myndighetene i retning av gode ordninger 

for sparing til boligkjøp» (NBBL 2014) så skrev Eiendom Norge følgende om BSU i respons 

til NOUen: 

 
Den bidrar til at unge mennesker sparer til egen bolig, det hjelper dem ikke bare til kjøp av 
bolig, ordningen er et positivt verktøy for å bevisstgjøre yngre generasjoner i å ta ansvar for 
egen økonomi. (Eiendom Norge 2014a, uten sidetall)17  

																																																								
17 Som tidligere nevnt var også NOU 1999: 7 og NOU 2002: 2 mot BSU-ordningen. Når NOU 2011: 15,  

ikke nevnte BSU i det hele tatt var det ikke Finans Norge, Eiendom Norge og NBBL som reagerte, men 
Norsk studentorganisasjon, som skrev 
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Det er gjennomgående at BSU forstås som et «verktøy» som skal «motivere», «lære», 

«bevisstgjøre» unge, enten fordi dette er et gode i seg selv, eller mer reaktivt, det vil si, at 

«eierlinja» fordrer det. 

Det reaktive har blitt viktig med introduksjonen av egenkapitalkravet. 

«Egenkapitalkravet» nevnes i evalueringer av BSU-ordningen, som når Olsen skriver: «Det 

er grunn til å anta at mange av dem som ikke sparer, vil ha problemer med å klare 

egenkapitalkravene ved kjøp av første bolig» (2015, uten sidetall). Egenkapitalkravet 

fremstilles også som noe som gjør det vanskeligere å kjøpe bolig hos Ulstein og Günfeld, og 

BSU fremmes som noe som kan bøte på dette og stigende boligverdier (2012, 4). Det samme 

finner vi i en annen evaluering, selv om denne også fremhever viktigheten av startlån og 

andre tiltak: 

 
De høye boligprisene, og det økte egenkapitalkravet gjør at det er behov for mer sparing blant 
unge. En utvidet BSU-ordning vil gjøre de unge i bedre stand til å spare til egenkapitalkravet. 
(Astrup, Johannesen, og Medby 2013, 162–63) 

 

Uansett om det er reaktivt eller aktivt, er målet likevel å danne selvstendige, aktive borgere 

som mestrer boligmarkedet, og egenkapitalkravet. 

Den selvregulerende, aktive borgeren har lenge vært liberalismens ideal. Den 

klassiske liberalistiske rasjonalitet innebærer, følger vi Rose, å «spesifisere subjektene for 

regjeringen som aktive i deres egen regjering» (1996, 45). Videre skriver han: «Liberale 

mentaliteter for regjering kjennetegnes ved deres håp at de investerer i subjekter for 

regjering» (Rose 1996, 45). BSU speiler dette, ved å investere (bokstavelig talt gjennom 

skattefradrag) i subjekter i den hensikt å skape sparere, forsøkes det også å skape subjekter 

som styrer seg selv, og klarer å finansiere boligen sin selv. Men det er kanskje mer rett å 

snakke om den viderekommende heller enn den klassiske liberalisme (og velferdsstatens noe 

passive mottagere), nettopp fordi det i så stor grad er snakk om aktive subjekter. Dette 

kommer særlig til uttrykk i hvordan ordningen er ment for at de som bruker den ikke bare 

skal spare for sparingens skyld, som vi så i delen kalt «teknikkdesign», men spare for å få 

																																																																																																																																																																												
NSO syns det er beklagelig at utvalget ikke har tatt opp Boligsparing for ungdom (BSU) i 

vurderingene rundt eierlinja. BSU er et svært viktig tiltak for å motivere unge for sparing til egen 
bolig. Bankene ‘belønner’ lånesøkere med BSU-konto ved vurdering av lån, så for å gjøre 
inngangen på boligmarkedet lettere, er det å spare opp egenkapital gjennom denne ordningen et 
godt tiltak. (2011, 4) 
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nok «startkapital» som skattereformen kalte det. Brukerne skal legge opp kapital ment for 

investering i bolig. Dette ligner hva som i litteraturgjennomgangen ble kalt overgangen 

mellom «flid» til «investering» (Langley 2008) og det assosierte investorsubjektet. Men noe 

moderert fordi det ikke er snakk om investering i aksjer, men i «ting», hva Svendsen kalte en 

«en slags ‘flukt inn i ting og kapitalgjenstander’» noe han også kaller realsparing, «dvs. 

kredittkjøp med senere nedbetaling av pantegjeld og annen gjeld» (1972, 287). Ofte er det 

likevel ikke snakk om konsum av hva vi kunne kalle «døde» ting, men investering; levende 

ting, det vil si, boliger som stiger i verdi. Vi kan altså snakke om spekulering idet en 

verdiøkning ofte er medregnet i kjøpet (for empiri for denne dynamikken i Norge, se Tranøy 

2008; Poppe, Collard, og Jakobsen 2016; Borgeraas, Poppe, og Lavik 2016). Vi kan kanskje 

tydeliggjøre dette ytteligere med nok en referanse til den viderekommende liberalismen.  

Ifølge Rose forsøker den viderekommende liberalismen å  

 
spesifisere regjeringens subjekter på en ny måte: som aktive individer som søker å 
‘økonomisere seg’, å maksimere deres livskvalitet gjennom handlinger av valg, subjekter som 
gir deres liv mening og verdi i den grad livet kan bli rasjonalisert som et produkt av valg eller 
valg som skal tas. (1996, 57, min oversettelse) 
 

BSU er en ordning den unge selv bestemmer å bruke, vedkommende er fri til å bruke den. Og 

i denne ordningen ser vi forsøk på å danne en homo economicus. På den ene siden kan vi 

tenke på denne kategorien som gitt, den rasjonelle aktøren som nyttemaksimerer. Men 

samtidig er det mye i vår kultur som tilsier at BSU-brukerne kan ha mange motiver for å 

tilegne seg en bolig som overstiger det økonomiske. Likevel er poenget med en kulturell 

analyse som det vi er aktiv i, nettopp å utviske skillene mellom en «formell» økonomi og en 

«kulturell» sfære som skulle eksistere utenfor. Hva var vel meningen med BSU om ikke som 

et kulturelt fenomen rettet mot økonomiske aktører? Som en bacheloroppgave fra Høyskolen 

i Oslo og Akershus nylig sa det: «Midlene på BSU vil være øremerket bolig-formål og mange 

kan få realisert drømmen om å kjøpe seg egen bolig betydelig tidligere med BSU enn uten» 

(Omtveit, Rabstad, og Rein 2016, 9, min utheving). Hvis forgjengeren og grunnlaget for 

regjering, pastoral makt, la vekt på å hjelpe den enkelte til frelse, ser vi i BSU et ønske om å 

«hjelpe» de unge til å nå sine mål, få «realisert drømmen om å kjøpe seg egen bolig».  

 Forrige sitat, om «øremerkede» midler til «bolig-formål» inneholder imidlertid et noe 

illiberalt trekk ved ordningen, nettopp i ordet «øremerket», eller hva en evaluering av BSU 

omtaler som «innlåst sparing» (Ulstein og Grünfeld 2012, 6). Vi møtte et noe lignende trekk 

ovenfor, i Aitkens insistering på at finansielle regjeringsprosjekt ofte er disiplinære og 
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paternalistiske. BSU-pengene må brukes på en bolig eller nedbetaling av boliggjeld, ihvertfall 

hvis det lukrative skattefradraget skal oppnås. Dette skiller seg for eksempel fra den britiske 

ordningen Child Trust Fund, som ble nevnt i litteraturgjennomgangen, hvor pengene som ble 

spart kunne brukes på hva som helst (Finlayson 2011; men se Watson 2010, som beskriver 

ideen bak ordningen som at pengene oppspart i ordningen var ment for å brukes på et stadig 

dyrere boligmarked). I likhet med sistnevnte britiske ordning deler BSU imidlertid et annet 

trekk som bryter med liberalismens tendens til å spesifisere særskilte grupper som trengende, 

den er ikke målrettet men universell, noe vi i utgangspunktet forbinder mer med en liberal 

velferdsmentalitet. Ikke bare de fattige og trengende, men alle kan spare i BSU. Dette har 

imidlertid åpnet for kritikk. Det interessante med denne kritikken er at der boligmarkedet, av 

enkelte forskere, før ble ansett som del av velferdsstaten fordi subsidiene var universelle 

(f.eks. av Stamsø 2009), er kritikken som fremhever BSU som usosial opptatt av at den 

nettopp er universell, og ikke målrettet mot de mest trengende. Vi kan med andre ord snakke 

om en sosial kritikk fundert i liberalismen. Ole Jacob Sending påpeker det nyliberale med 

denne form for rasjonalitet:  

 
Det vil si at statens rolle ikke lenger tenkes på som ‘den sterke hånd’ som gjennom 
universelle og rause velferdsordninger etablerer sosial likhet og derigjennom sosial orden og 
normativ integrasjon. I stedet tenkes statens rolle som en tilrettelegger og pådriver for at hvert 
individ skaper en identitet som er tilpasset kravene som stilles i markedet om 
kompetansehevning osv., og der normativ integrasjon og orden skapes gjennom frivillig 
interaksjon i det sivile samfunn, og gjennom interessebasert interaksjon i samfunnet (2003, 
225) 

 

Staten skal legge til rette for at individer skal bli aktive. Selv om Sending derfor vektlegger 

målrettede tiltak mot de som trenger det mest, finner vi også denne nyliberale tendensen i 

BSU, ordningen gir deg ikke en bolig, men hjelper deg å selv klare å tilegne deg en bolig. 

Vi møter altså i denne «sosiale» kritikken av BSU en spenning mellom den liberale, 

aktive borger og borgeren som en velferdsmottager. Hvis det er gjennom private banker 

BSU-ordningens håndteres, er den likevel subsidiert av staten med et sosialt formål. Slik sett 

kan vi snakke om en styring sett fra det sosiale ståsted. Når ordningen ble opprettet var det 

fordi unge ble ansett som en gruppe hvor «helt spesielle hensyn gjør seg gjeldene» (Ot. Prp. 

Nr. 35: 1990-91 1991, 285). Når BSU-ordningen ble styrket i 2014 kunne vi lese: «Formålet 

er å hjelpe unge inn på boligmarkedet.» (kap. 3.1 i Innst. 4 L 2013, min utheving). Men hvis 

sosiale argument var viktig i opprettelsen av ordningen, er de altså også fremtredende i 

kritikken av den. Gulbrandsen ytrer ikke et ønske om å fjerne ordningen, men spør om ikke 
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ordningen skaper en «Matteus-effekt», som vil si at de fattige blir fattigere og de rike rikere, 

noe han argumenterer for ved å vise at BSU har en tendens til å premiere de med høyest 

utdanning, størst inntekt og ressurssterke familier (2000, 6). Flere offentlige utredninger har 

ytret ønske om å fjerne BSU med samme argumentasjon (NOU 1999:7; NOU 2002: 2; NOU 

2014: 13). Disse vektlegger også at sparingen ikke nødvendigvis stiger, altså, at den 

pedagogiske effekten uteblir. I en av disse NOUene kan vi for eksempel lese: 

 

Sannsynligvis fører BSUordningen i liten grad til økt samlet sparing, men bidrar i første rekke 
til omplassering av sparing. Dessuten er det fordelaktig å låne for å plassere pengene i BSU, 
slik at midlene som settes inn på en BSU-konto, ikke nødvendigvis er sparing. (NOU 2014: 
13, 280) 
 

Lignende synspunktet har blitt uttalt av flere enkeltaktører i media, som har uttalt seg kritisk 

til BSU fordi den fremmer ulikhet (bl.a. Berge og Andersen 2015; Magnussen Rydje 2017; 

Snoen 2017), det samme med enkelte ungdomspartier som har meldt sin misnøye med 

ordningen av samme grunn.18 Etter at den konservative avisen Aftenposten (2017a) på 

lederplass valgte å gå mot BSU-ordningen fordi de mente den tjente de rike mer enn de som 

virkelig trengte det, svarte Finans Norge (2017) med at BSU ikke var for de rike, fordi de 

fleste som brukte ordningen har under en gjennomsnittlig inntekt på 500.000 kr. «BSU treffer 

alle som vil» var organisasjonens budskap, og viste med det skillet mellom den noe passive 

velferdsmottageren og den aktive borgeren, den som vil. Hva disse individene vil, er å tenke 

framover i tid. 

 Den sosiale kritikken til siden, evalueringer som er mer opptatt av hvordan BSU 

former individer heller enn de fordelingsmessige effektene av ordningen gitt dens universelle 

utforming, er ofte opptatt av de sosiale effektene ordningen kan ha på individer. Vi er med 

andre ord tilbake til det pedagogiske aspektet med ordningen. Utover at ordningen skal gi nok 

egenkapital, diskuteres det også i stor grad at ordningen skal forme mennesker, ikke bare 

aktivisere dem, som vi har sett, men skape hva vi kan kalle en aktiv borger som er tidsbevisst. 

Som vi har sett tidligere, så økonomen Svendsen på sparing som en konservativ form for 

«selvfornektende ånd» som «[i]kke minst fagbevegelsen og arbeiderbevegelsen virksomhet 

har redusert» fordi disse kjemper «‘om mer igjen for mindre arbeid’» (1972, 287), men også 

prosesser som inflasjon, og i dag lave renter. Sparing er selvfornektende fordi, ble det sagt, 

den stod som en motsats til å bruke pengene i nuet. Et typisk trekk ved den viderekommende 

																																																								
18 Unge Venstre og Sosialistisk Ungdom vil avvikle ordningen, AUF uttrykker skepsis selv om de er for 

ordningen, mens Unge Høyre og FpU ønsker å styrke BSU (NRK 2015; Aftenposten 2017b). 
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liberalisme er at tiden skal aktiviseres i individet. Rose skriver: «borgeren er invitert til å 

bringe framtiden til nåtiden, og er opplært i måter å kalkulere framtidige konsekvenser av 

praksiser så forskjellige som alt fra diett til sikkerhet for hjemmet» (1996, 58). Sparing er per 

definisjon en måte å tenke på framtiden, nettopp fordi handlingen innebærer å la være å bruke 

penger i samtid for å legge dem opp til en mulig framtid. BSU er på den måten er forsøk på å 

skape tidsbeviste subjekter. Dette blir drøftet på ulikt vis i evalueringene.  

I evalueringer av BSU stilles det spørsmål med om hvorvidt unge er motiverte nok til 

å spare, eller, som noen skriver, til «å gi avkall på nytelse» (Gulbrandsen 2000, 5). Vi kjenner 

forsåvidt også dette fra den engelske frasen «delayed gratification» fra Walter Mischels 

såkalte marshmalloweksperiment fra 60-tallet. Disse modellene er imidlertid essensialistiske 

og bryter med et poststrukturelt perspektiv. Carol Bacchi og Susan Goodwin skriver: 

 
Poststrukturelle analyse av politikkutforming, som forstått her, utfordrer ideen om at 
mennesker har uforanderlige sider som politikken (simpelthen) ‘jobber med’ – som antatt i 
adferdsøkonomi og teorier om ‘nudge’. (2016, 81). 
 

På den ene siden har, som vi så i kapittel fem, alt en historie, også følelser. Men måter å tenke 

om mennesket på skal også forstås nominalistisk. Essensielle menneskesyn er måter å tenke 

om mennesker, for å igjen gjøre dem mottagelige for styring. Gulbrandsen (2000) peker for 

eksempel på tidligere forskning på utsettelse av nytelse, og viser til at dette skiller seg 

klassemessig. I et bemerkelsesverdig avsnitt sammenligner han utsettelse av sex med 

utsettelse av forbruk, implisitt er tanken altså at å spare på ens jomfrudom er det samme som 

å spare penger. Gulbrandsen skriver at BSU er «en ordning som premierer evnen til å være 

forutseende og gi avkall på nytelse i øyeblikket til fordel for senere belønning» (2000, 5).19 

Videre viser forfatteren til forskning som viser at «middelklasseungdom» var bedre til å 

																																																								
19 Gulbrandsen er ikke den eneste som bruker den type fraser, den er nærmest et sjangerkrav. Ta for 

eksempel Agnes Ravatns bok om selvdisiplin:  
 

Dess lenger ein er nøydd til å vente på ei påskjønning, dess mindre er påskjønninga verd. Dette er 
svert menneskeleg, men veldig dumt. Storleiken på avslaget varierer frå person til person. Dess 
større avslag på framtidige verdier, dess mindre sjølvkontroll, og dess enklare har du for å ete for 
mykje, spele bort pengar, køyre i fylla, ha ubeskytta sex og hente opp alt som er av olje frå 
havbotnen. (2014, 19) 

 
For kritikk av konseptet om «delayed gratification» fra et klasseperspektiv, se Randy Martin (2002, 58), 

David Graeber (2011, f35 s. 461), men også Agnes Ravatn (2014, 90). Men legg merke til at når dette 
konseptet brukes om sparing, er det snakk om en annen form for sparing enn den form for sparing nevnt av 
Svendsen (1972) ovenfor, som er en sparing for sparingens skyld. Svendsen, som vi har og vil se, var 
kritisk til å spare bare for å kjøpe en ting. Sparing er ikke en måte å oppnå framtidig nytelse på, men en 
måte å være på. 
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utsette nytelse enn «arbeiderklasseungdom» (Gulbrandsen 2000, 5–6). Poenget hans er ikke 

nødvendigvis at arbeiderklassen skal endre seg, men at ordningen tjener en viss klasse mest, 

på grunn av dennes karakteristikk. Han rapporterer fra nok en studie om dette spørsmålet: 

 
Med nyeste data fra begynnelsen av 1970-tallet konkluderte senere Ramsøy (1990) med at de 
høyt utdannede fortsatt var mer tilbøyelig enn andre til å utsette behovstilfredstillelse, men 
indikatorene var her primært relatert til seksuelle aktiviteter. (Gulbrandsen 2000, 6) 

 

Det er likevel vanskelig å skille om det er snakk om en balanse mellom et «reelt» behov (for 

eksempel mat, et hustak) eller bare «nytelse» (godteri, sex?). Fravær av penger nevnes derfor 

også. I en passasje hvor Ulstein og Günfeld diskuterer om hvorfor ikke flere av de yngste 

benytter seg av ordningen, skriver de at «[s]elv om skattefradraget betyr at 20 prosent av 

sparebeløpet er subsidiert av staten, så kan det være krevende for de unge å sette deler av 

inntekten sin i sparing. Muligheten for å få 4000 kroner gjennom ekstra sparing fra staten 

veier dermed mindre enn behovet for forbruk i dag» (2012, 6). Skattefradraget er med andre 

ord ikke stort nok til å motivere de unge til å spare, fordi behovet for å bruke pengene i dag er 

stort, dessuten, legger forfatterne til, er pengene låst til et boligformål. «Det blir dermed en 

avveining mellom forbruk i dag, evt. annen sparing og forbruk i morgen, eller skattefradrag 

med innlåst sparing» (Ulstein og Grünfeld 2012, 6). 

Spørsmålet om nytelse blir også nyansert på andre måter. Der de rike utsetter 

«nytelsene» sine, viser andre studier til at det er de med høyest utdanning, ifølge 

Gulbrandsen, som er mest fortrolige med å ta lån, og er også mest, i vår terminologi, 

finansielt kyndige idet de kan bruke aspekt som inflasjon til sin fordel. De rike, med andre 

ord, kan vel så gjerne låne som spare. Han skriver videre: 

 
Med inflasjonen som skjøt fart på 1960-tallet og en skattepolitikk som helt fram mot slutten 
av 1980-tallet favoriserte låntakere framfor sparere, var det lenge et spørsmål om å lære at det 
var lønnsomt å låne. Undersøkelser av yngre mennesker i Osloområdet tidlig på 1970-tallet 
viste da også at de med høy utdanning i størst grad var villig til å låne penger og til å kunne 
mestre inflasjonen og kredittmarkedet til sin fordel (Gulbrandsen og Torgersen 1975). I 
surveyundersøkelsen fra 1997 er fortsatt lånefrykten mest utbredt blant de med lav utdanning, 
og det er kun en meget svak tendens i retning at de mest høyest utdanning oftere enn andre 
ville spare et uventet likviditetsoverskudd. (Gulbrandsen 2000, 7) 

 

Utover finansiell kyndighet kan vi også notere oss at passasjen som siteres her skiller skarp 

mellom det å låne og det å spare. Også tidligere, i kapittlet om sparingens genealogi, har disse 

blitt satt som motsatser, hvor sparing har blitt definert som ikke-konsum. Her ser vi imidlertid 
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at begge aktiviteter er forbundet med en viss form for kunnskap om finansielle spørsmål og 

begge omhandler tid. Hvis Nietzsche (2010) beskrev gjelden som moralens opprinnelse i det 

en hukommelse skulle prentes inn i mennesket som skulle love å gjøre opp for seg, er sparing 

på sin side, som vi allerede har sett, å legge opp penger for en mulig framtid. Hvordan en slik 

livsform ser ut, blir tydelig ved å se på økonomiske sparemodeller. 

 Disse forsøker i stor grad ved hjelp av forenklinger å forklare sparing. Derfor kan vi i 

en evaluering lese: 

 
Hovedmodellen som økonomer benytter for å analysere hvorfor og hvordan folk sparer er 
livsløpsmodellen utarbeidet av Modigliani og Brumberg (1954). Ifølge denne modellen vil 
individer eller husholdninger ønske et relativt jevnt forbruk over livsløpet. For å få dette til vil 
mange unge låne mot framtidige inntekter, blant annet til studier og bolig. Middelaldrende 
husholdninger vil typisk ha høyere inntekt enn forbruk. De betaler tilbake lån og sparer til 
alderdommen. (Ulstein og Grünfeld 2012, 8–9; nevnes også i f.eks. NOU 1995: 16) 

 

Det som er interessant med den passasjen, er at den går rett fra å nevne disse modellene som 

forsøker å forklare hvordan rasjonelle aktører sparer, til å så gå over til å beskrive hvordan 

BSU kan påvirke sparevaner. Rett etter passasjen sitert ovenfor, kommer denne: «Ved å øke 

marginalavkastningen på sparing i dag, slik BSU-ordningen gjør, så vil det fremstå som mer 

attraktivt å spare for framtiden sammenlignet med å forbruke i dag» (Ulstein og Grünfeld 

2012, 9). Altså i samme avsnitt som at det nevnes at individer sparer for framtiden, nevnes i 

neste øyeblikk at ordningen vil få dette til å skje. Vi ser med andre ord hva Neumann og 

Sending påpeker som et paradoks med liberalismen: «Det liberale subjekt er altså på den ene 

siden reelt til stede i verden, og på den annen side en ideal fordring» (2003a, 241, med 

referanse til Barry Hindess). Det vil si, noe som tas for gitt i liberale teorier, men som 

samtidig forsøkes frambringet i liberal praksis. Samtidig nevnes det at unge ofte har vansker 

med å spare, fordi de har dårlig råd, det er særlig, ifølge modellen, middelaldrene som betaler 

ned lån og har råd til å spare.  

Donncha Marron (2014), som i stor grad bygger på Finlayson og Watson som ble 

presentert i litteraturkapitlet, har diskutert disse modellene for spareadferd i direkte relasjon 

til ulike regjeringsprosjekt. Han beskriver hvordan keynistiske modeller som vektla at 

konsum skjedde med en gang inntektene kom ble erstattet av Milton Friedmans «permanent 

income hypothesis» og Modigliani og Brumbergs «life-cycle model» i løpet av 50-tallet. 

Disse modellene la til rette for at adferden endret seg med tiden, med alderen, at en spredde 

inntekten utover livsløpet gjennom lån og sparing (Marron 2014, 496). Marron gjør to svært 

interessante observasjoner med denne type tidstenkning. Disse modellene oppstod i 
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storhetstiden til den regulerte kapitalismen hvor fast arbeid var vanlig. Samtidig var det på 

denne tiden universelle ordninger som fordelte hva Marron kaller tidskostnader mellom 

generasjonene. Ens framtid var ikke så viktig i nuet, fordi den ville bli betalt for gjennom 

velferd senere. Idag, fortsetter Marron, er imidlertid en rekke tjenester blitt individualisert og 

løses på markedet (det vil si, særlig i Storbritannia, selv om ideer om at vi selv skal ta ansvar 

for pensjonen vår som gammel er voksende, og, som vi ser i denne teksten, at vi også må ta 

ansvar for boligsituasjonen).	En utvikling som er langt mer uttrykt i anglo-amerika, men også 

i Norge interpelleres vi til å tenke framover i tid, ikke bare i boligspørsmålet med sine 

relaterte diskurser om unge boligeiere som skal komme inn før det er for sent slik at de står i 

en normal posisjon i relasjon til sin livsfase, men også med tanke på pensjonsspørsmålet. 

Denne individualiseringen av kostnadene, fortsetter Marron, fører paradoksalt nok til en 

forminskning av tidshorisonten, fordi de økonomiske valgene vi gjør idag har effekter på lang 

sikt. Vi må med andre ord være svært opptatt av de valg vi gjør nå, samtiden gir grobunn for 

bekymring for framtiden. 

Disse modellene speiles i regjeringsdokumenter Marron analyserer, og ved å benytte 

seg av Daniel Millers konsept om økonomiske teoriers «virtuelle aktører» skriver han: «Nå 

skal markeder bli formet og omgjort for å få faktiske konsumenter, i alle deres mangfoldige 

varianter, til å ligne mer på deres abstrakte bilde; de skal bli mindre som seg selv og mer som 

de ‘virtuelle’ konsumentene produsert i økonomisk teori» (Marron 2014, 496, min 

oversettelse). Regjeringsaktører tror ikke folk virkelig er som de fremtrer i modellene, mener 

Marron, noe han får frem ved å analysere britiske myndigheters planer for å øke den 

finansielle kyndigheten i befolkningen. 

 

Selvfølgelig, det gjennomtenkte finansielle subjektet er aldri antatt å eksistere; tvert imot, det 
er heller klart at kroppslige, faktiske konsumenter ofte er ignorante og late i deres behandling 
av deres finansielle affærer. Deres vansker med å leve opp til kravene til den finansialiserte 
moderne verden betyr at deres privatøkonomi, måter å velge på og deres motiver må 
systematiseres på fundamentalt vis og omdirigeres av myndighetene. (Marron 2014, 497, min 
oversettelse)20 

 

Det er med andre ord en dynamikk mellom modell og virkelighet, mellom et tenkt snitt og 

den faktiske konsumenten, og førstnevnte brukes i den hensikt for å gjøre sistnevnte om til 

																																																								
20 Det må nevnes at Marron mener disse modellene ikke er moralske (altså, gjeld er «dårlig»), men hva vi 

kunne kalle nøytrale, men likevel med et ønske om å forme mennesker: «Istedenfor å være belastet med 
moralsk betydning, blir forbruk, sparing og kreditt intet annet enn forventet forbruk over livsløpet» (2014, 
496, min oversettelse). 
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den «rasjonelle, tidsbevisste konsumenten» (Marron 2014, 497, min oversettelse). Foruten å 

beskrive virkeligheten på et forenklet vis, må vi altså forstå modeller som forsøk på å gripe 

inn i verden. Donald MacKenzie har kalt dette modellenes performativitet. «Den akademiske 

disiplinen økonomi» skriver MacKenzie, «står ikke altid utenfor økonomien og analyserer 

den som en ekstern ting; noen ganger er den en sentral del av økonomiske prosesser» (2006, 

16, min oversettelse). Og i det ovenfornevnte tilfellet til Marron hvor spareren beskrives, er 

det altså snakk om forsøk på å skape et individ som tenker i tid når det tenker på sine penger.  

La oss gå tilbake til vår case og rekapitulere. Spareadferden til den norske 

befolkningen forsøkes altså på den ene siden forklart, men også formet av modellene. 

Formingen skjer, som vi har sett, ikke bare i modeller, men også i ordninger, som BSU. BSU 

er i likhet med modellene en ordning som ønsker å ordne, eller styre.21 Ønsket om å skape 

sparere, individer som tenker i tid, kommer enda mer direkte til uttrykk gjennom fraser som 

at BSU har en «pedagogisk» effekt, eller er et «verktøy» eller et «redskap», som vi så 

ovenfor. Interveneringene vi så langt har undersøkt har altså gått ut på å skape aktive og 

tidsbevisste borgere. I det følgende vil perspektivet rettes mot befolkningen.  

 

7.2.2 Makroøkonomisk regjering av befolkningen 
Spareraten har blitt påpekt som for lav i visse offentlige utredninger, noe vi også så i det 

første analysekapitlet. Dette så vi også komme frem i partiprogram. Høyre har argumentert 

for at den økonomiske politikken skal legge til rette for at «flest mulig sparer mest mulig» 

som de sa det i valgprogrammene fra 1961 og 1965, og Arbeiderpartiet har også ytret ønsker 

om å styrke den private sparingen og er bekymret for den høye gjeldsraten. Et viktig 

spørsmål blir da om hvorvidt en av ordningen rettet mot å løse dette problemet fungerer som 

tiltenkt. Øker BSU sparingen? Den type spørsmål pendler mellom mikronivået og 

makronivået, som vi allerede har sett, men i det følgende vil perspektivet tendere mot et mer 

overordnet plan. 

Visse evalueringer mener BSU øker sparemengden hos de unge. Ulstein og Günfeld 

begynner med å vise til forskning som viser til denne effekten av slike ordninger. En forsker, 

skriver de, undersøkte i 1996 en kanadisk spareordning som minner om BSU som var aktiv 

på 1970 og 1980-tallet. Ifølge Engelhardt sank spareraten blant unge når ordningen ble 

avviklet i 1986 og så mye som 70 % av sparingen gjennom ordningen var ifølge han ny 

																																																								
21 En tidlig definisjon av regjering lyder «Styring er riktig ordning av tingene, som man tar ansvaret for å 

lede til et passende mål på en ansvarlig måte» (Foucault 2002) 
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sparing, rapporterer Ulstein og Grünfeld (2012, 8). Videre skriver de: «Det at BSU-sparingen 

øker raskere enn den samlede banksparingen kan også være en indikasjon på at BSU er en 

drivkraft for økt samlet sparing» (2012, 8) og: 

 
Skattestimulerende sparing vil på marginen føre til at unge som ellers ikke ville ha spart 
begynner å spare for å få skattefradraget. Med andre ord vil BSU-ordningen ha en positiv 
effekt på unges sparing til boligformål. (Ulstein og Grünfeld 2012, 5) 

 

Det som i stor grad styrer slike evalueringer er et genrekrav i liberalismen, som innebærer en 

vedvarende kritisk holdning til styringen. Enkelt sagt, sløser staten med pengene sine? I Ot. 

Prp. Nr. 35 Skattereformen 1992 kan vi om de tidligere spareordningene så som Sparing med 

skattefradrag (SMS) lese at de: «strider mot reformens prinsipper om nøytralitet og lik 

skattemessigbehandling av ulike typer kapitalplasseringer» (1991, 285). Derfor ble det 

argumentert for «å oppheve en rekke skattemessige særordninger for sparekapital» (Ot. Prp. 

Nr. 35: 1990-91 1991, 285). Problemet med slike særordninger, ifølge reformen, er at de 

bidrar til å komplisere skattesystemet og fører til mye bry for både skattemyndigheter, 

finansinstitusjoner og skattebetalere. Videre kan vi lese at de dessuten innebærer høye 

administrasjonskostnader, og det argumenteres heller for å vrake særfradrag til fordel for en 

«alminnelig» skattereduksjon, som igjen, hevdes det, vil tjene all finanssparing (Ot. Prp. Nr. 

35: 1990-91 1991, 285). Nok et problem som fremheves er at særfradragene har gjort det 

lønnsomt «å utnytte dem også i de tilfellene skatteyter må lånefinansiere ordningene. Disse 

spareordningene vil derfor ha liten sparestimulerende effekt» (1991, 285). Analysen var altså 

at sparingen ikke økte med ordningene fordi folk kunne låne penger for å plassere dem i 

ordningene eller ved å plassere allerede oppsparte penger i dem, hva som kalles en 

«vridning». BSU skulle imdlertid bøte på dette. I lanseringsdokumentet Ot.Prp. Nr.35 skrives 

det derfor at BSU, imotsetning til dens forgjenger SMS-ordningen, ikke burde være «en ren 

skattelette», og skulle derfor ha lavere fradragsprosent men samtidig tillate brukerne å 

plassere mer penger i den årlig (Ot. Prp. Nr. 35: 1990-91 1991, 288). Det hjalp imidlertid 

ikke mot at alle ankepunkter som ble rettet mot de tidligere spareordningene også av enkelte 

blir rettet mot BSU. Det hevdes at BSU ikke fører til faktisk økt sparing, men heller bare en 

vridning av allerede eksisterende sparemidler, det vil si, at penger flyttes fra en konto til 

BSU-konto fordi sistnevnte tilbyr skattefradrag (NOU 1999:7; NOU 2002: 2; NOU 2014: 

13). 

 Det er imidlertid ikke bare ønsker om å begrense statens virksomhet (ved å kritisere 

statens sløsing av penger) eller generelle ønsker om å øke befolkningens sparerate som 
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kommer frem i evalueringer av BSU. Ordningen er også analysert på et befolkningsnivå med 

risiko i mente. Sparing kan stabilisere økonomien ved at egenkapital sikrer individers 

«soliditet» (Ulstein og Grünfeld 2012, 16), det vil si sikkerhet for eventuelle økonomiske 

sjokk som renteøkning eller prisnedgang i boligmarkedet. Hvis individers soliditet styrkes, vil 

også nasjonens. I sitt svar til NOU 2014: 13, en utredning som foreslo å fjerne BSU, skrev 

Finans Norge: «Å avvikle ordningen, slik utvalget foreslår, vil derfor frata svært mange unge 

et effektivt redskap til å bygge egenkapital, og dermed redusere egen og samfunnets 

sårbarhet» (2014, 25). Lav sparing er altså risikabelt, både for den enkelte og for samfunnet. 

Ulstein og Günfeld skriver i deres evaluering av BSU: «Unge boligeiere med høye lån i 

forhold til inntekt og boligverdi bidrar til å redusere finansiell stabilitet i samfunnet» (2012, 

10). For å bøte på dette, fortsette de, så vil «[o]ppspart egenkapital bidrar til å redusere de 

unges lånebehov og det vil dermed bidra positivt til finansiell stabilitet ved at de unge 

boligeierne vil være bedre rustet til å møte blant annet fremtidige renteøkninger»  (Ulstein og 

Grünfeld 2012, 10). Den samme konklusjonen finner vi hos Gulbrandsen i sin evaluering av 

spareordningen: «Egenkapital vil gi reduserte lånekostnader og redusert låneandel og dermed 

være en kjærkommen buffer både mot renteoppgang og mot prisfall» (2000, 32). Selv om 

dette perspektivet ikke nødvendigvis preger hele evalueringene, ser vi i disse utsagnene en 

vektlegging av risiko. Det vil si, BSU vurderes ikke ut fra den umiddelbare 

velferdsgevinsten, men ut fra hvilken grad ordningen kan unngå å gjeldskriser. Dette kan 

selvsagt være sosialt motivert, både i den forstand at blikket pendler mellom den ulykke den 

enkelte kan havne i og den skade en samfunnsmessig gjeldskrise kan skape, men når risiko 

diskuteres faller spørsmål om den umiddelbare fordelingseffekten av BSU bort. Det er likevel 

bemerkelsesverdig at dette risiko-aspektet diskuteres i langt mindre grad enn andre, som 

hvilken effekt ordningen kan ha på individet, eller mer generelle effektivitetsspørsmål som 

vurderer om ordningen virker etter sin hensikt (øker sparemengden? Hvem tjener mest 

ordningen?). Spørsmålet om risiko har istedenfor blitt kanalisert til egenkapitalkravet. Men 

parallelt med dette har BSU i de senere tider i økende grad blitt legitimert som en mekanisme 

som kan hjelpe unge å klare egenkapitalkravet. Det kan virke som at situasjonen idag, er den 

at så lenge vi har ikke bare en eierlinje, men nå også et egenkapitalkrav, vil vi også ha et godt 

argument for en spareordning. 

 

7.3 Fra heimkunnskap til egenkapitalkravet?  
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Tesen i dette kapitlet har vært at BSU representerer en form for heimkunnskap, hvorigjennom 

unge lærer seg å utøve en form for regulert autonomi. Det er med andre ord snakk om en 

klassisk liberalistisk moralisering, men også en viderekommen liberalisme som vektlegger 

(styring gjennom) de frie valgene til subjekter som forstås som aktive. Om denne form for 

regjering kommenterer Rose: 

 
Reguleringen av framferden blir et anliggende for hvert individs ønske om å styre deres egen 
framferd frivillig i den hensikt å maksimere en versjon av deres egen lykke og fullendelse 
som de tror er deres egen, men en slik maksimering av livsstil innebærer en relasjon til 
autoritet med en gang den utgir seg for å være et produkt av frie valg. (1996, 58–59, min 
oversettelse) 

 

Egenkapitalkravet bryter imidlertid tilsynelatende med denne form for regjering og 

heimkunnskapen vi har sett den er assosiert med, ser vi det fra boligkjøperens perspektiv. 

Regler og krav er i utgangspunktet noe vi, i dette prosjektets begrepsøkonomi, forbinder med 

suvereniteten. Der prinsen forbyr, lar den liberale regjeringsrasjonalitet ting skje. Selv om en 

viss styring ble viktig fordi individet og sivilsamfunnets autonomi likevel måtte styres på 

bakgrunn av moral eller ønsker om orden, var det likevel ikke snakk om suverenens direkte 

styring. Hvordan skal vi da forstå den økende interessen viet til egenkapitalkravet i media og 

politikk? Er den frie heimkunnskap på vei ut og strenge krav på vei inn? La oss i denne 

avlsuttende delen av kapittelet spørre hva BSU betyr i lys av det nye egenkapitalkravet.  

Først av alt, hva er egenkapitalkravet? Det innebærer kort fortalt at låntager ikke kan 

låne en sum som overstiger 85 prosent av boligprisen som låntageren skal kjøpe med lånet. 

Stoltenberg II hevet egenkapitalkravet til 10 prosent i 2010 og til 15 prosent året etter 

(Finanstilsynet 2010, 2011). I Finanstilsynets rundskriv fra 2010, som ble sendt ut til de 

norske bankene, kunne vi lese: «Både den internasjonale finanskrisen og tidligere kriser har 

vist faren ved sterk oppgang i gjeld og boligpriser» (2010, 2) etterfulgt av et par linjer som 

blant annet slår fast at: «Høy gjeld, høye belåningsgrader på boligen, flytende renter og lite 

avdragsbetalinger gjør et vesentlig antall norske husholdninger sårbare for økte renter eller 

økonomiske tilbakeslag» (Finanstilsynet 2010, 2). Skulle dét skje, vil det ikke bare være 

vanskelig for den enkelte låntager, men «tilstramninger i husholdningenes økonomi og 

tilbakeslag i boligmarkedet kunne gi store ringvirkninger til næringsliv og øke bankenes 

risiko» (Finanstilsynet 2010, 2). Skrivet kommer så med 10 «retningslinjer» for forsvarlig 

utlånspraksis, hvorav egenkapitalkravet er det mest sentrale. Kravet retter seg mot banker, for 

å begrense utlånsmengden rettet mot boligkjøpere. Det kan derfor minne om reglene som 
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forsøker å etablere en ratio mellom kapital og utlånsvolum i banker, nylig formulert av 

Baselkomiteen.22 Men egenkapitalkravet skiller seg ut ved å rette seg mot lånekundene mer 

enn bankene, mer spesifikt de kundene som skal kjøpe bolig. Med sin strenghet framstår 

ordningen ved første øyekast som illiberal. Høyresiden var derfor også i stor grad skeptisk til 

egenkapitalkravet når det ble innført, ikke bare fordi det kunne ha uheldige usosiale effekter, 

men også fordi det nettopp var en regulering.23 

Denne reguleringen er imidlertid ikke den første av sitt slag, ordet «egenkapitalkrav» 

dukker også opp før 2010 og 2011. I kapitlet om sparingens genealogi ble det fra tid til annen 

nevnt at Arbeiderpartiet ønsket å senke egenkapitalkravet, fordi det ble ansett som usosialt. I 

1966 skrev Arbeiderpartiet følgende i deres partiprogram: «Boligbyggingen økes vesentlig. 

Kravet til egenkapital skal reduseres.» og i 1969 skriver de på lignende vis: «Økt frihet til 

valg av bolig ved større tempo i boligbyggingen, vesentlig reduksjon av egenkapital og 

innskudd og flere boligtyper.» Egenkapitalkravet ble redusert, og derfor skriver Høyre i 1969 

i sitt partiprogram «Ved omlegningen av boligfinansieringen i siste stortingsperiode ble 

kravet til egenkapitalen redusert. Lånerammene må stadig justeres slik at egenkapitalens 

forholdsmessige del av byggeprisen ikke øker.» og rett under følger de opp: «Især unge 

ektepar har ofte vanskelig for å reise den nødvendige egenkapital. Det bør åpnes større 

adgang til å oppnå kortsiktige lån for innskudd i ny leilighet. De etablerte skattefrie 

spareordninger bør utbygges videre.» Egenkapitalkrav dukker opp igjen, når Høyre i 

programmet fra 1989 skriver: «For å gjøre det lettere å skaffe egenkapital til 

førstegangsetablering vil Høyre opprettholde sparestimulerende ordninger med særlig 

gunstige tilbud for ungdom.» og videre: «Sparestimulerende ordninger må opprettholdes - 

med særlig gunstige ordninger for ungdom - for å gjøre det lettere å skaffe egenkapital til 

førstegangsetablering.»  

I sitatene ovenfor kan vi se særlig tre karakteristiske ting. For det første, at 

Arbeiderpartiet ønsker å redusere egenkapitalkravet fordi de anser det som usosialt, dette er 

også et tema som diskuteres hyppig med tanke på det nye egenkapitalkravet av 2010/2011. 

For det andre ser vi i Høyres program at spareordninger forbindes med egenkapitalkravet. 

Der lanseringsdokumentene til BSU brukte det mer generelle og kanskje aktive ordet 

«startkapital» for å beskrive hva pengene skulle brukes til, ser vi i programmene til Høyre at 

																																																								
22 For den norske oppfølgingen av Baselkomiteen for finanstilsyn, se f.eks. Meld. St. 1 (2016-2017), kap. 

6.3.1. (Finansdepartementet 2016) 
23 Se for eksempel (Aftenposten 2013b). Vi kan også notere oss at når Abid Raja forsøkte å løse den 

usosiale effekten av egenkapitalkravet med å tillate bankene å gjøre visse unntak fra kravet når det kom til 
unge, svarte bankene nettopp med at de «vil ha mindre detaljstyring - ikke mer» (NRK 2018). 
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spareordninger også kan brukes reaktivt som et svar på egenkapitalkrav. Dette har blitt mer 

typisk etter at egenkapitalkravet ble hevet i 2010/2011, BSU nevnes knapt uten at 

egenkapitalkravet nevnes. Sist gang BSU-ordningen ble styrket ble Siv Jensen sitert på det 

følgende i en en pressemelding: 

 
Det kan være vanskelig å komme inn på boligmarkedet på grunn av høye boligpriser og 
egenkapitalkrav. En utvidelse av ordningen vil gjøre det mer lønnsomt for unge å spare til 
bolig. (Finansdepartementet 2015) 
 

Nok en observasjon er at ordningen i første omgang nevnes i forbindelse med dens reduksjon 

på 60-tallet, for å så dukke opp igjen i 1989, en tid hvor boligmarkedet har blitt langt mer 

markedsrettet. På tross av denne kontinuiteten, at egenkapitalkrav har en historie, kan kravet 

av 2010/2011 sies å markere et brudd med regjeringen? 

La oss klargjøre skillet mellom suverenitet og regjering, skiller vi bare såvidt møtte i 

teorikapitlet. For det første bør vi ha i mente at Foucault aldri mente regjering skulle 

«erstatte» de andre formene for makt, det var heller det at den økte i viktighet. Som Foucault 

selv sier det: «Man har faktisk et triangel – suverenitet, disiplin, styringsforvaltning – hvis 

fremste siktemål er befolkningen, og hvis grunnleggende mekanismer er 

sikkerhetsanordningene» (2002, 67). Videre, hvis sistnevnte form for makt blir viktigere, 

påvirker den også de andre formene for makt, staten blir regjerifisert (Foucault 2002, 68). 

Foucault sier i regjerings-forelesningen at litteraturen som var med på å legge grunnlaget for 

regjering, og som fremmet seg som en sterk kontrast til Machiavellis ideer om den suverene 

prinsen, skilte mellom den form for makt som er ekstern til det som skal styres, og den som 

er intern. 

 
Hos Machieavelli, hevdet man, er Fyrsten unik, utenforstående og transcendent i forhold til 
sitt herredømme. Fyrsten kan ha fått sitt herredømme i hende ved arv, overdragelse eller 
erobring; i alle tilfelle er han ikke en del av det, han forblir utenforstående i forhold til det. 
(Foucault 2002, 44) 

 

I motsetning til dette vektla den nye anti-Machiavelliske litteraturen som la grunnlag for 

ideen om styring at «[f]erdighet i å bevare sitt herredømme er slett ikke nok til å beherske 

kunsten å styre» (Foucault 2002, 45). Ikke skjer styring bare flere steder enn ved Fyrstens 

bord, men «[d]isse aktivitetene har et mangfold og en immanens som står i radikal opposisjon 

til den enestående transcendente posisjonen som fyrsten har hos Machiavelli» (Foucault 

2002, 47).  
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Et eksempel på hvordan denne immanensen kommer til uttrykk i styringen, er 

gjennom normen i loven. Nikolas Rose og Mariana Valverde skriver at hvis loven skal 

undersøkes ved en historie av nåtiden og gjennom blikket regjering åpner for, så er skillet 

mellom teknikkene til det juridiske styre og teknikkene av normen viktig. Der førstnevnte 

kan forstås som prinsens suverene lover, kan sistnevntes forklares med François Ewalds 

begrep «sosial rett» («social law») hvis regler er sammenkoblet til normer (Rose og Valverde 

1998, 544). For å forklare sosial rett, skiller Rose og Valverde mellom regler og normer 

(«rule» og «norm»): 

 
En regel er ekstern til det den bestemmer over: den er påført sine subjekter med utgangspunkt 
i en standard for autoritet, moral, dyd, orden, plikt, lydighet som kommer utenfra. En norm, 
på den andre siden, ser ut til – ihvertfall ifølge seg selv – å springe ut av det styrtes natur. 
Dens normativitet er betinget og berettiget av dens normalitet: det normale barn, den normale 
familie, normal framferd, normal næringslivsvirksomhet. (1998, 544, min oversettelse) 

 

Hvis du skal lage en sosial rett, med andre ord, må du ha kunnskap om det loven bestemmer 

over. Derfor skriver Rose og Valverde også at prosessen virker mer teknisk enn politisk, og 

videre: «En rekke normer springer ut av ulike ‘naturlige’ domener, og normer er alltid åpen 

for berettigelse eller konflikt med utgangspunkt i positiv kunnskaper» (1998, 545, min 

oversettelse). Loven, skriver de også, med referanse til Foucault, har i stadig større grad blitt 

informert av kunnskap og ekspertise som er ikke-juridisk. Det juridiske systemet fungerer i 

dag normaliserende og disiplinerende og forsøker å påvirke handlingene til mennesker, i 

henhold til visse mål (Rose og Valverde 1998, 543). 

Metaforen om heimkunnskap kan fortsatt fungere, i det vi forstår kunnskap om 

boligmarkedet som en form for kunnskap om hjemmenes aggregerte økonomi, hvor 

kunnskapen kan bli brukt som en regjerifisering av loven. Loven blir regjerifisert fordi den er 

basert på det den skal styre, og fordi den virker normgivende. Egenkapitalkravet er derfor å 

anse som en sosial rett, en rett som tar utgangspunkt i å kjenne det den styrer, boligmarkedet 

og hvor mye gjeld det tåler. Dessuten har loven en ide om hva vi bør gjøre, spare, og kan 

fungere normativt i å oppmuntre oss til å spare. Som vi kan lese i en evaluering av ulike tiltak 

rettet mot boligmarkedet, blant annet egenkapitalkravet og Boligsparing for ungdom: «Et 

krav om 10 prosent egenkapital vil bidra til å kjøle ned boligmarkedet, og også oppfordre til 

mer sparing blant unge» (Astrup, Johannesen, og Medby 2013, 162, min utheving). Loven tar 

utgangspunkt i hva som er ansett som et normalt eller velfungerende marked. Som Høyres 

Gunnar Gundersen sa det i en diskusjon med daværende finansminister Sigbjørn Johnsen i 
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Stortingets spørretime: «Jeg tror statsråden og jeg er veldig enige om at det er fornuftig med 

et egenkapitalkrav når en skal kjøpe bolig, det vil stabilisere boligmarkedet og skape et mye 

sunnere marked» (Stortinget, onsdag den 21. april 2010, min utheving). Som Berit Nordahl 

påpeker: «Staten har definert som sin viktigste rolle å legge til rette for velfungerende 

boligmarkeder (St. meld. nr 23 (2003-2004)» (2012, 22). Det samme med egenkapitalkravet, 

det er snakk om en ordning ment å styrke boligmarkedet, eller som Finanstilsynet sier det i 

dokumentet som hevet grensen til 10 prosent: «Hensynet til forbrukerne og den finansielle 

stabilitet gjør det derfor viktig å bidra til en mer robust boligfinansiering og større stabilitet i 

boligmarkedet» (2010, 2 min utheving). Egenkapitalkravet, med andre ord, er ikke et angrep 

på gjeldsøkonomien, men i likhet med Boligsparing for ungdom et verktøy for å holde den 

gående og sunn. Det er det «sunne» som er sentralt her, BSU kan være en gulrot og 

egenkapitalkravet et noe strengere verktøy, en kjepp, men begge har som mål å styrke det de 

regjerer over. Borgeraas et al. har også påpekt noe lignende, og skriver at vi har med en 

«system fix» heller enn «system forandring», og videre at reguleringen bare marginalt vil 

påvirke eksisterende utlånspraksis. I det hele tatt, legger de til, er det snakk om en passiv 

reaksjon som kommer når boligprisene allerede er høye og gjeldsgraden er høy, «[d]ermed er 

den nye reguleringen designet for å ordne gårsdagens problem, ikke med tanke på å utfordre 

systemet med velferdsakkumulasjon gjennom boligeierskap på en systematisk måte» 

(Borgeraas, Poppe, og Lavik 2016, 108). Et argument det her gis full støtte til. 

 
 
 

7.4 Oppsummering: Bolig, sparing, ungdom 
BSU er en ordning, men også en kobling hvor tre ord settes i spill: «bolig», «sparing» og 

«ungdom». Det fremste siktemålet til ordningen er nettopp å subjektivere unge til å spare til 

få nok egenkapital for å kjøpe en bolig med gjeld. Subjektivering skal her forstås på to måter, 

både det å bli gjort til et subjekt, men også det å gjøre en selv til et subjekt.24 Det finnes noen 

subjektposisjoner vi tildeles og må forholde oss til, og dette skjer på ulikt vis. Vi kunne for 

eksempel, som enkelte har gjort (f.eks. Nietzsche 2010; Lazzarato 2012), tatt utgangspunkt i 

hvordan gjelden som sådan fungerer som en subjektiveringsmekanisme. Hva vi har gjort i 

dette kapitlet, er det motsatte, så å si, ved å ta utgangspunkt i sparing (i likhet med Langley 

2008; Watson 2008; Finlayson 2009). Gjeld er moralisering av mennesket, en begynnelse av 
																																																								

24 Jf.: «There are two meanings of the word ‘subject’: subject to someone else by control and dependence; 
and tied to his own identity by a conscience or self-knowledge. Both meanings suggest a form of power 
which subjugates and makes subject to» (Foucault 1982, 781). 
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dets ansvarliggjørelse i den forstand at en hukommelse som kommer med gjeldskontrakten 

innebærer et løfte om å betale noe tilbake i framtiden (Nietzsche 2010, 54–55). Sparing er 

også vendt mot framtiden, å spare er som sagt per definisjon å ikke bruke penger nå i den 

hensikt å legge dem til siden til framtiden. Men hva ansvarlighet angår, sparer en imidlertid 

ikke nødvendigvis for andre, slik gjelden betales til noen andre, men til en selv. Likevel 

finner vi i spareprogrammene et liberalt imperativ om å ta vare på seg selv. Å spare åpner for 

en selvstendighet, som er det motsatte av avhengighet. Denne form for regulert frihet er noe 

det forventes at alle skal ta del i. Boligsparing for ungdom retter seg mot alle, den er ikke et 

målrettet tiltak rettet mot de fattige. Slik sett kan vi kontrastere ordningen med ordninger som 

startlån utgitt av Husbanken eller sosialboliger tilbudt av kommunene. Der disse (i dag) er 

målrettet mot de mest trengende, er BSU ment å være et incentiv for hva som oppfattes som 

en normal oppførsel. 

Ordningen er flere ting, den er et sosialt tiltak rettet mot å hjelpe unge inn på 

boligmarkedet, den er et usosialt tiltak som tjener de rike, den er et liberalt tiltak som skaper 

aktive borgere, den er et tiltak som skal få unge til å tenke på framtiden, for å kunne kjøpe en 

bolig, hjelp de trenger fordi prisene stiger og egenkapitalkravet er høyt. Og videre forstås 

ordningen som et makroprosjekt rettet mot å øke spareraten i befolkningen for å oppnå 

finansiell stabilitet. Noen, særlig NOUer, har framhevet fordelingsaspektet ved ordningen, at 

den tjener de rike mer enn de fattige (argument som i det siste har kommet kraftig til uttrykk i 

mediene fremmet av en rekke aktører, alt fra ungdomspartier til Aftenposten). Når ordningen 

forstås som en læremekanisme faller imidlertid disse aspektene noe i bakgrunn, idet 

ordningen ikke forstås utelukkende som et velferdstiltak, men som noe som skal hjelpe oss å 

orientere oss i en liberal økonomi.25 I sistnevnte leir ligner problemforståelsen den vi møtte i 

de første sparebankene fra attenhundretallet; vansker på private markeder skal løses gjennom 

personlig sparing. Der problemet er stigende boligpriser, forstås dette på en slik måte at 

løsningen ikke er å redusere prisene, men å øke sparingen. For å oppnå det, diskuteres ulike 

effektiviseringsprosesser og deregulering av statlige inngripen i markedet, men også altså en 

subjektposisjon som er aktiv og tidsbevisst. 

Dette kapittelet startet med en setning fra Erna Solbergs regjerings strategidokument 

for bolig. I et dokument som i stor grad vektlegger effektivisering av boligmarkedet ved å 

fjerne reguleringer, dukket det på første side opp en setning om at det for norske borgere er 

mest naturlig å spare i bolig. I det ovenstående har vi undersøkt en teknikk rettet nettopp inn 
																																																								

25 Skillet ligner på det vi finner i diskusjoner om skolen. Er skolen et prosjekt som skal virke omfordelende, 
eller noe som skal lære elevene mest mulig? 
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mot å utbre den normen, først i form av sparing til bolig, for å så spare i bolig. Å spare i bolig 

er imidlertid noe helt annet enn å spare i en sparegris eller i en sparebank, fordi å spare i bolig 

er nært forbundet med gjeld. Det er ikke bare en pengenes flukt inn i tingene og 

kapitalgjenstander, som Svendsen (1972, 287) kalte det, men også hva vi kan kalle en 

pengenes flukt inn i levende ting, ting som stiger i verdi. Hvis kjøp kan være motivert som 

investering, er baksiden at denne er basert på prisvekst, og prisvekst som er høyere enn 

inntektsvekst fordrer kreditt (med mindre en allerede har penger). Sparing i bolig, med andre 

ord, er i visse henseender ensbetydende med gjeld. Vi er med andre ord tilbake til hva vi i 

introduksjonen møtte i kampanjen om IngentingTM, hvor vi kunne kjøpe sparing, og i 

fenomenet mikrosparing, hvor DNB meldte at «Husk at jo mer du bruker kortet, dess mer 

penger blir det på sparekontoen» (DNB udatert a). Å kjøpe sparing er svært forbundet med 

investering. Investering er ikke nytt, det må påpekes, og som sagt gikk mange av de første 

paternalistiske sparebankene over til å gi ut kreditt, og som Gulbrandsen-sitatet ovenfor vitnet 

om, så betød inflasjonen og skattepolitikken fra 60-tallet til 80-tallet at «det [var] lenge et 

spørsmål om å lære at det var lønnsomt å låne» (2000, 7) som han skrev, fordi pengene mistet 

sin verdi (og dermed ville gjelden krympe). Nå er det imidlertid boligmarkedet som stiger i 

verdi, som gjør oppsparte penger mindre verdt. Vi kan derfor si at BSU ikke bare er 

forbundet med et sparesubjekt men også et investeringssubjekt, pengene må brukes til å sette 

seg i gjeld for å kjøpe en bolig. Koblingen mellom BSU og gjeldsøkonomien kommer også til 

uttrykk i ordningens relasjon til egenkapitalkravet. I økende grad legitimeres BSU som en 

løsning på det høye egenkapitalkravet. BSU har foruten å være en teknikk rettet mot å skape 

liberale subjekt også fungert som en bakside av gjeldsøkonomiens egenkapitalkrav.   
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8 Avslutning 
 
 
 
I begynnelsen av denne teksten møtte vi en reklame for IngentingTM.  Reklamen handlet som 

vi så om DNBs nye tjeneste Spare, som i følge banken «gir deg en totaloversikt over alt som 

har med sparing å gjøre. Alle sparekontoene dine blir lagt rett i appen – alt fra BSU og 

pensjonsparing til aksjer og fond» (DNB 2018b). Utover å direkte nevne Boligsparing for 

ungdom, er reklamen relevant for mitt prosjekt på en rekke måter. For det første kan vi 

snakke om et forsøk på å gripe inn i hverdagen til hver og en av oss. For det andre er det 

snakk om en særlig henvendelse, reklamen henvender seg til oss som dårlige sparere som bør 

bli bedre sparere. Men utover å tildele subjektposisjonen spareren, tilbys vi også en selvets 

teknologi som kan hjelpe oss å gjøre oss til en sparer. Endelig kan vi sette disse handlingene, 

både den av banken og av selvet, inn i en større sammenheng, nemlig regjeringsprosjekt rettet 

mot å øke spareraten. Individers mål om boligeierskap er koblet til et statlig 

finansialiseringsprosjekt. Koblingen mellom individene og større enheter som økonomien har 

i dette prosjektet blitt undersøkt ved å studere heimkunnskap. Ordet økonomi er tross alt en 

sammensetning av de greske ordene oikos og nomos som betyr henholdsvis ‘hus’ og ‘lov’ 

eller ‘kunnskap’, økonomi er med andre ord en form for heimkunnskap.  

I introduksjonen så vi også at en viss form for symptomatologi ville bli anvendt i 

møte med den type kunnskap, sparekampanjer og de større regjeringsprosjektene de går inn i. 

Her har vi forstått dette som at mitt ærende var «å diagnostisere, ikke å beskrive» (Rose 

1999, 19, min oversettelse). Spørsmål i denne teksten har derfor ikke vært, «er BSU 

effektiv?» Eller, «er ordningen usosial?» Dette fordi jeg er enig med Randy Martin: «Å forstå 

finansialisering innebærer mer enn å spore ulikhet og fordeling; det innebærer å utforske de 

nye logikkene som får fremmede vaner til å føles normale» (2002, 2, min oversettelse). Det 

betyr ikke at de ovenfornevnte spørsmålene ikke er viktige, men den type evaluerende 

spørsmål har her blitt forstått som en del av spare- og gjeldsregjeringen, som igjen er temaet 

for dette prosjektet. Både i innledningen og i det forrige kapitlet møtte vi den type evaluering. 

Stadig flere stemmer retter kritikk mot Boligsparing for ungdom (BSU) og hevder ordningen 

tjener de rike mer enn de fattige. Jeg ønsker denne kritikken velkommen, og har ønsket å 

bidra til den fordi jeg er kritisk til all politikk som favoriserer de rike. Men jeg har også valgt 

å tone ned poengene til denne kritikken i et forsøk på å løfte fram mer grunnleggende trekk 

ved ordningen. 
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I mine øyne har kritikken av BSU i for liten grad undersøkt nettopp hva BSU er et 

symptom på. For å forstå det kan vi bruke to motstridende perspektiv samtidig. På den ene 

siden må vi heve ordningens ontologiske viktighet ved å plassere den i en historie av 

regjeringsprogram som i økende grad omhandler finansialisering. Hvis vi snakker om 

ordningen uten å ha denne historien og disse prosessene i mente forflater vi ordningen, gjør 

den mindre viktig enn det den faktisk er. Samtidig vil et slikt perspektiv paradoksalt nok 

hjelpe oss å ta et skritt i motsatt retning. Kunnskapen om en slik historie hjelper oss å gjøre 

ordningen mindre viktig enn det den ofte fremstår som. Dersom vi vet at BSU er et produkt 

av et regjeringsprosjekt, blir sistnevnte viktigere enn selve ordningen, epistemologien 

viktigere enn ontologien. Konsekvensen av et slik perspektiv er innsikten om at en avvikling 

av ordningen ikke nødvendigvis fjerner rasjonaliteten som skapte den. Det er mer sannsynlig 

at vi får mer «effektive» tiltak med mindre direkte skjeve fordelingseffekter, for eksempel 

privatøkonomiundervisning i skolen, som nettopp av enkelte forstås som noe som kan utjevne 

sosiale forskjeller (f.eks. Forskning.no 2015). Og tilsvarende, hvis, som vi så i 

introduksjonen, den norske befolknings investering i boligmarkedet forstås som problematisk 

ved at dette innebærer at «for mange har lånt for mye og brukt pengene på ting som gir dårlig 

avkastning» (Aftenposten 2016), er regjeringsprogram rettet mot å skape aksjeinvestorer 

istedenfor boliginvestorer ikke en fundamentalt forskjellig utvikling, men snarere en 

krystallisering av prosessen vi her har forstått som finansialisering. La meg derfor avslutte 

med en oppsummering av de tre viktigste funnene denne paradoksale to-skrittsbevegelsen har 

gitt oss. 

 

o For det første har vi sett at sparing lenge har vært tilstede i den norske debatten, men 

særlig vært et regjeringsprosjekt assosiert med Høyres vektlegging av den 

individuelle sparing som igjen har vært koblet til ulike makroprosjekt som 

maktspredning. På tross av variasjon av mål har det imidlertid som regel vært et 

sosialt aspekt assosiert med sparing, helt fra de første sparebankene til Høyres idé om 

maktspredning gjennom spredning av sparingen og fram til dagens BSU-ordning som 

skal hjelpe unge. Sparing skulle opprinnelig skape orden og ro i de lavere klasser, 

idag er imidlertid idéen at sparing skal hjelpe unge å realisere sine mål gjennom en 

regulert autonomi, som skal sørge for velferd i alderdommen (‘asset based welfare’). 

Men den utstrakte gjeldsdannelsen har også økt risikoen, derfor er sparing også koblet 

til egenkapitalkravet, et forsøk på å stabilisere nettopp gjeldsøkonomien. 

 



	106	

o For det andre er det særlig unge som bes spare, men også bes etablere seg gjennom 

boligmarkedet i henhold til hva som forventes av «livsfasen». Kategorien «den unge 

boligkjøper» har blitt mer tydelig, og idag fremstår den som obligatorisk for en debatt 

om boligmarkedet. Det er vanskelig å vite hva effekten av denne kategorien 

innebærer, men det er interessant å merke seg at motstand mot dagens boligmarked 

ofte begrunner seg selv i interessene til den unge boligeier, og styrker en kategori 

skapt av boligmarkedet og diskursen om boligmarkedet. Men kategorien har også gitt 

grobunn for en ordning.  

	
o Endelig har vi sett at ideen om den unge boligeieren har materialisert seg i en teknikk 

rettet inn mot å skape denne subjektposisjonen. Boligsparing for ungdom skal skape 

både boligspareren og -kjøperen. Innført på toppen av gjeldskrisen i 1992 er 

ordningen fremdeles vanskelig å skille fra gjeldsøkonomien, snarere tvert imot. 

Ordningen søker å skape aktive individer som med kunnskap om privatøkonomi skal 

være aktive, tidsbevisste og ta del i en gjeldsdannelse. Først skal de spare, så skal de 

bruke dette som «startkapital» i en bolig, noe som blir gjort med hjelp av gjeld. 

Boligsparing for ungdom er med andre ord en gjeldsordning. Gjeldøkonomien er så 

utbredt at det meste blir formet i dens bilde, det er vanskelig å skille det å spare og det 

å sette seg i gjeld (som et dokument sier det: «Å betale boliggjeld er en form for 

sparing» (NOU 2011: 15, 58)). Dessuten er sparing mer eller mindre forgjeves, fordi 

boligprisene stiger så mye på grunn av den store kredittilgangen. Derfor må vi, som 

Regjeringen sa det, spare i bolig. Denne effekten av gjeld har også Maurizio 

Lazzarato påpekt: 

	
Alle tildelte arbeidstildelinger i nyliberalismen (‘konsument,’ ‘trygdemottager,’ 
‘arbeider,’ ‘entrepreneur,’ ‘arbeidsledig,’ turist,’ etc.) er nå assosiert med subjektet 
‘den forgjeldede,’ som omgjør disse rollene til forgjeldede konsumenter, forgjeldede 
velferdsbrukere, og i verste fall, som med Hellas, forgjeldede borgere. (2012, 38) 
 

I vårt tilfelle kan vi altså snakke om forgjeldede sparere. For å mestre en slik 

virkelighet, møter vi en rekke forsøk på å styre denne gruppen og teknikker ment for å 

skape subjekter som kan være levedyktige i en slik hverdag men også på daglig basis 

reproduserer den. 

 

Jeg vil la disse tre punktene henge for seg selv, og avslutte med å peke på en utvikling som 

har skjedd samtidig med at BSU-ordningen har blitt styrket de senere årene. Der unge blir 
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bedt om å spare penger til bolig i spareordningen ment for dem, har også en annen teknikk 

vært brukt i møte med høye boligpriser og egenkapitalkrav, nemlig startlån. Men den 

borgerlige regjeringen har redusert utlånsvolumet til Husbanken og dessuten omprioritert 

målgruppen banken har fra «unge» og «vanskeligstilte» til utelukkende sistnevnte. Som VG 

melder 
 

Den nye forskriften for startlån er nemlig ment å skulle målrettes i enda større grad mot 
grupper som har langvarige bolig- og finansieringsproblemer – som lavtlønnede, enslige 
forsørgere, flyktninger og utviklingshemmede. (VG/Dine penger 2014) 

 
I artikkelen kommer en typisk kritikk av denne politikken til syne; målrettingen er 

problematisk for unge, fordi egenkapitalkravet har gjort det så vanskelig for dem å komme 

inn på boligmarkedet selv om de har høy inntekt. Et sted svarer Per-Willy Amundsen (Frp) 

på kritikken av innstramningene i Husbanken:  

 
Det at unge i etableringsfasen ikke umiddelbart får lån er heller ikke et samfunnsproblem i 
seg selv, og de fleste av oss har måtte legge seg opp egenkapital for å komme inn på 
boligmarkedet. (VG/Dine penger 2014). 

 

Innsnevringen av Husbankens målgruppe og Amundsen kommentar synes å peke på et økt 

press på at vi selv skal spare. Men betyr det at vi nå har kommet til det punkt hvor 

regjeringen har blitt selvregulert i befolkningen som moral (jf. Døvings eksempel om 

matpakka)? Det vil si, er det umoralsk å ikke spare? I så fall, hva gjør staten med dem som 

ikke sparer? Og hva er foreldrenes rolle her, er det en plikt, som noen spør, å hjelpe barna inn 

på boligmarkedet (ABC Nyheter 2017)? Hvordan skal vi forstå det i lys av en trend hvor flere 

eldre bruker penger på seg selv og tar opp gjeld (Aftenposten 2013a)? Hva de unges framtid 

angår tror jeg vi fortsatt kommer til å se ulike forsøk på å løse problemer som måtte oppstå i 

deres boligkarriere, men vi vil kanskje i økende grad se en flora av teknikker i sving, alt fra 

bofellesskap til leie-til-eie-ordninger. Men en ting synes sannsynlig, så lenge ideen om at vi 

skal behandle oss selv som en form for humankapital som gjennom valg ordner vår framtid 

regjerer, tror jeg framtidige prosjekter kommer til å investere ideen om å være aktiv og 

tidsbevisst i sine subjekter. Som borgere skal vi tenke på vår framtidige velferd gjennom de 

valgene som tas idag. Og så lenge egenkapitalkravet eksisterer vil det også eksistere 

ordninger som ligner BSU.  
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