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SAMMANFATTNING 
 

Kandidatarbetets syfte är att försöka finna samband mellan den minskande 

hyresmarknaden och den ökade segregationen i Stockholm Stad. Andelen hyresrätter 

av bostadsbestånden i Stockholm Stads stadsdelsnämnder har undersökts samt olika 

socioekonomiska klasser som existerar i dessa områden. Utvecklingen av antalet 

hyresrätter mellan 1990 och 2014 har jämförs med utvecklingen i medelinkomst och 

individer med utländskbakgrund mellan 2000 och 2015 samt ohälsotalen i områdena 

mellan 2000 till 2014. 

 

Resultat visar att minskat hyresrättbestånd kan ha bidragit till ökad segregationen 

mellan stadsdelsnämnderna. Områden med stor andel hyresrättsminskning har haft 

kraftig ökning i medelinkomst, en liten ökning individer med utländskbakgrund samt 

en stor minskning i ohälsotal.  Samtidigt har de områden som haft minst minskning 

hyresrätter haft lägst medelinkomstutveckling, haft större ökning utlandsfödda och 

mindre minskande ohälsotal. Författaren vill tydligt trycka på att resultatet inte 

implicerar i att hyresrätter är dåligt för samhället utan istället att Stockholm blir mer 

segregerat efter hyresrättbeståndet som existerar i olika områden, samt att ett större 

behov av hyresrättsbebyggelse i attraktiva områden är av vikt för att minska 

oattraktiva områdens sociala instabilitet.    

 

En regressionsanalys utförs för att undersöka sambandet mellan andelen hyresrätter 

som existerade i Stockholm 2014 och segregation. Hyresrätter ställs mot olika utvalda 

förklaringsvariabler var av ett statistiskt signifikant resultat erhålls med 𝑅2 = 0,919 

samt ett 𝑝 𝑣ä𝑟𝑑𝑒 𝑓ö𝑟 𝐹 = 0,018 
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ABSTRACT 
 

This thesis focuses on finding a connection between the declining rental market and 

the increasing segregation in Stockholm’s municipality. The units of leasehold estates 

has been investigated for each district in Stockholm and the amount of different socio-

economic classes in the areas. The leasehold estates development between 1990 and 

2014 is compere to the development of middle-income and people of foreign origin 

between 2000 and 2015, and ill-health values between 2000 and 2014. 

 

The result can be argued that reduction of leasehold estates can have an impact on 

segregation. Areas with a high proportion of leasehold estates reduction has had a 

significant average income increase, a small increase in individuals with a foreign 

background and a large reduction in ill health values. Meanwhile, the areas that had 

the minimum decrease in leasehold estates had the lowest average income 

development, a greater increase in people of foreign origin and less reducing ill-health 

values. The author is rejecting that the result does imply that leasehold estates is bad 

for the society. Stockholm is becoming more segregated after the quantity of 

leasehold estates that exist in different areas, and a greater need of leasehold estates 

in attractive areas is important to reduce the social instability in unattractive areas. 

 

A regression analysis was performed to examine the relationship between the 

percentage of leasehold estates units that existed in Stockholm in 2014 and 

segregation. Leasehold estates is set against various selected independent variables 

and a statistically significant result obtained with 𝑅2  =  0.919 and 𝑝 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑜𝑓 𝐹 =

 0.018.   



4 
 

ORD OCH BEGREPP SAMT VARIABELFÖRKLARING 

 

ORD OCH BEGREPP 

Segregation – Åtskillnad mellan olika befolkningsgrupper 

Förvärvsarbetande – Ett socioekonomiskt begrepp som beskriver arbete som utförs 

mot betalning 

Upplåtelseform – Avtalsform som avser den boendes förfogande av bostaden 

(hyresrätt/bostadsrätt)  

Stadsdelsnämnd – De olika stadsområden som kommunen Stockholm Stad är 

uppdelad i. Se kapitel 1.2 

Socioekonomiska grupper – samlingsbegrepp där man uppdela grupper efter 

utbildningsgrad, yrkesstatus och inkomstnivå 

Kommersiellservice - affärer, restauranger, sportanläggningar 

Offentligservice – vård och omsorg, utbildning, bibliotek, lekplatser, parker, 

rekreation, kollektivtrafik  

 

VARIABELDEFINITION   

Gymnasiebehörighet – möjligheten att ta sig in på en gymnasial utbildning med 

minsta tillåtna betyg.   

Hyresrätter – Innebär det totala antalet hyresrätter mot antalet bostäder i området. I 

samtliga tabeller ställs hyresrätter mot totala antalet bostäder i stadsdelsnämnden. 

Med bostadsrätter avses hyresrätter och bostadsrätter i flerbostadshus samt villor och 

småhus.   

Utländskbakgrund - Sett till individ född utrikes eller med båda föräldrarna som är 

det. 

Medelinkomst – Den årsinkomst som utgör medelvärdet för alla boendes årsinkomst 

i bostadsområdet 

Förvärvsarbetande – se ovan 

Valdeltagande – Antalet godkända röster i kommunvalet 2014 

Ohälsotal – ett mått på utbetalda dagar med sjukpenning inkl. aktivitets- och 

sjukersättning arbetsskadesjukpenning och rehabiliteringspenning från 

socialförsäkringen. 

Bistånd – Andelen individer som lever på ekonomiska bidrag  
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1 INLEDNING 

1.1 BAKGRUND 
Den socioekonomiska segregationen i Stockholm växer. Statistik som presenteras i en 

rapport skriven av Stadsledningskontoret på Stockholms Stad (2015, 81) visar på att 

den rikaste stadsdelens medelinkomst är fyra gånger så hög som stadens fattigaste, 

vilket är en dubblering sedan 1990-talet. Vidare redovisas att den etniska 

segregationen också har ökat, men då är det inte förorterna som är de mest 

segregerade, utan det är i stället de attraktivaste delarna i Stockholm som börjar allt 

mer skilja sig från de övriga delarna i huvudstaden (Alarcón et al., 2015).  

Bostadspriser skjuter i höjden och allt svårare blir det att hitta en lägenhet 

som är överkomlig för en ung svensks medellön. Genomsnittspriset för 1 

kvadratmeter är i dagsläget cirka 70 900 kr räknat med innerstan samt när- och 

ytterförorter (Mäklarstatistik, 2016). För att exemplifiera blir alltså en 1:a á 24 

kvadratmeter i Stockholm värd cirka 1,7 miljoner kronor, i genomsnitt.  

En möjlig förklaring till den ökade segregationen i Stockholm kan vara ett 

resultat av att andelen hyresrätter har minskat från 62 procent av marknaden till 40 

procent mellan åren 1998-2014, menas det i en undersökning av Stockholm Stads 

hållbarhetskontor (Alarcón et al., 2015). Kan detta vara en anledning? I denna rapport 

undersöks frågan ytterligare.  

 

1.2 SYFTE 
Syftet med rapporten är att finna fakta och studier om de negativa konsekvenser som 

kan uppstå genom olika områdesförhållanden och segregation samt statistik. Statistik 

som redovisas i denna rapport redogör antalet hyresrätter i Stockholm Stads olika 

stadsdelsnämnder (se nedan) samt andelar av olika utvalda socioekonomiska grupper 

som existerar i dessa områden. Genom undersökning av denna statistik kommer 

kopplingar till segregation analyseras. 

Stadsdelsnämnder i Stockholm Stad:
1. Kungsholmen 

2. Älvsjö  

3. Norrmalm 

4. Östermalm 

5. Bromma 

6. Hägersten-Liljeholmen 

7. Södermalm 

8. Enskede-Årsta-Vantör 

9. Spånga-Tensta 

10. Skarpnäck 

11. Hässeby-Vällingby 

12. Fasta 

13. Rinkeby-Kista 

14. Skärholmen  Figur 1 Stockholm Stads olika stadsdelsnämnder. 
Numrering är satt efter ökande andel hyresrätter 
av bostadsbeståndet 2014. Källa: (SWECO, 2016). 
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1.3 FRÅGESTÄLLNING  
Frågeställningen som undersöks i denna rapport är om det finns ett samband med den 

ökade segregationen i Stockholm till de andelar hyresrätter som finns i de olika 

stadsdelsnämnderna. 

 

Vidare i rapporten undersöks:  

- Vilka konsekvenser kan uppstå genom segregerad boendemiljö? 

- Var finns de mest segregerade stadsdelsnämnderna i Stockholm Stad? 

- Finns det kopplingar mellan medelinkomst, utländskbakgrund och 

ohälsotal till hyresmarknaden i de olika stadsdelsnämnderna? 

 

1.4 HYPOTES 
Hypotesen grundar sig i att Sverige har börjat segregeras efter etnicitet och 

ekonomiklass i och med den minskade hyresmarknaden i enlighet med Alarcón med 

fl. (Alarcón et al., 2015). Eftersom problem ökar för nyanlända att lära sig svenska 

språket (Örstadius, 2016) kommer detta troligtvis leda till att dessa får allt svårare jobb 

vilket kan resultera i ökande svårigheter att få tag i annat boende än hyresrätter som 

i sin tur kan bidra till ett tydligt samband mellan ekonomiklass, etnicitet och 

hyresmarknaden.   

Jag tror att den statistiska undersökningen kommer att visa att segregationen 

är uppdelad efter andelen hyreslägenheter i området, där samband mellan 

medelinkomst, etnicitet och ohälsotal går att finna. Den procentuella ökningen av 

markpriser som har skett i de olika stadsdelsnämnderna kommer troligtvis spegla den 

procentuella minskningen av hyresrätter som skett där. Med andra ord har alltså 

andelen bostadsrätter ökat där bostadspriserna har ökat som mest. 

 

1.5 METOD 
Det huvudsakliga upplägget kring studien består av en litteraturstudiedel samt en 
statistisk undersökningsdel. Nedan följer beskrivning av de båda delarna samt de 
avgränsningar som gjorts i den statistiska studien. 
 

1.5.1 Litteraturstudie 

För att kunna ge en allmän bild av vad segregation innebär, stadsplaneringens 

påverkan på segregation samt vad planeringen kan ha för effekter på omgivningen har 

en litteraturstudie genomförts. Litteraturen består av tidigare forskningsstudier, 

tidningsartiklar samt statliga som akademiska utredningar. Svenska och 

internationella vetenskapliga studier har beaktats. Då segregation är ett begrepp som 

innefattar många olika aspekter fokuserar litteraturstudien på boendesegregation och 

dess effekter för att ge läsaren en förståelse för statistiska resultatens konsekvenser 

samt en förståelse för kommande diskussion.  

 

1.5.2 Statistisk undersökning 

För att försöka uppnå ett svar på frågeställningen har en statistisk undersökning 

genomförts i alla Stockholm Stads Stadsdelsnämnder. Data har samlats in från en 
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statistisk databas för Stockholm Stad, som tagits fram av konsultföretaget SWECO 

(SWECO, 2016). Den statistiska undersökningen har fokuserat på att studera andelen 

av befolkningen i de olika stadsdelsnämnderna som tillhör vissa socioekonomiska 

grupper samt hur stor andelen hyresrätter är som finns i de olika stadsdelsnämnderna. 

Dessa socioekonomiska grupper beskrivs i tabeller och diagram som variabler. De 

variabler som har undersökts redovisas nedan: 

 

1. Gymnasiebehöriga 

2. Hyresrätter  

3. Personer med 

utländskbakgrund  

4. Årlig Medelinkomst  

5. Förvärvsarbetande  

6. Valdeltagande år 2014 

7. Personer med ohälsa, 

ohälsotal 

8. Biståndstagande  

 

(Se sida 4 för definitioner av variabler) 

 

Undersökningen har hanterat den statistiska utvecklingen som skett på hyresrätter 

från 1990 till 2014. Det valda periodintervallet är ett resultat av att det var det största 

spannet som den valda statistiska databasen kunde erbjuda. Dock är det slumpartade 

tidsintervallvalet intressant då det börjar med den ekonomiska kris som kretsade kring 

1990 och den efterkommande statistik som hittas visar på hur olika områden 

återhämtat sig olika bra från denna kris.  

Målet med denna statistiska undersökning är att identifiera samband mellan 

andel hyreslägenheter och ovanstående socioekonomiska variabler samt hur 

förändringar av andel hyresrätter kan knytas till olika förändringar i socioekonomiska 

variabler. 

De variabler som valts är de variabler som var möjliga att erhålla från angiven 

statistik databas. I samtliga diagram presenteras uppkommande stadsdel efter ökande 

andel hyresrätter, där den första uppkommande stadsdelsnämnden har minst andel 

hyresrätter i hela Stockholm Stad. Att notera är att även Stockholm Stad finns angiven 

i samtliga diagram bland stadsdelsnämnderna. Dessa värden representerar 

medelvärdet för de data som analyseras.  

Hyresrättsbeståndet andelar i de olika områdena erhölls genom granskning 

det totala antalet bostadsrättsföreningar i flerbostadshus i området samt andelen 

småhus och villor. Bostadsprisutvecklingen mellan 2000 till 2015 bygger på statistik 

från Mäklarstatistik.se (Mäklarstatistik, 2016). 

 

1.5.3 Avgränsningar 

Data för antalet hyresrätter, bostadsrätter samt småhus erhölls i den använda 

databasen för varje stadsdelsnämnd år 2014 men inte för 1990, där enbart andelen 

hyresrätter och andelen bostadsrätter kunde hittas. Data fanns dock för antalet 

småhusbyggen mellan 1990 till 2014 för region ’Stockholm 0180’ , det vill säga 

Stockholms Stad, på Statistiska Centralbyrån (SCB, 2016). Det visade sig att det byggts 

3312 stycken. Då detta bara är en tillökning på cirka 0,96 procent av det totala antalet 

bostäder från 1990 försummades detta. Data som presenteras från 1990 är då i denna 
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rapport andelen hyresrätter av antalet bostäder, där bostäder avser antalet 

hyresrätter och bostadsrätter från 1990 samt antal småhus från 2015.  

Data för de övriga variablerna har inte varit tillgänglig för hela perioden 1990-

2014. För ingen av dessa har information återfunnits från 1990, utan istället från år 

2000-2014 och 2005-2015. Detta ses som en klar nackdel för att återfå ett mer korrekt 

svar i resultatet kring förändringsdiagrammen som förevisar ökning respektive 

minskning av variablerna i de olika stadsdelsnämnderna (kapitel 4.3 – 4.6).  

 

2 LITTERATURSTUDIE 

2.1 SEGREGATIONENS KONSEKVENSER 
Segregation definieras som åtskillnad mellan olika befolkningsgrupper (NE, 2016). Vad 

som innefattar befolkningsgrupper i definitionen är kopplat till exempelvis etnicitet, 

ekonomiska förutsättningar, hälsa, olika boendeförhållanden med mera, men 

studeras begreppet mer detaljerat kan definitionen variera i olika kontexter och bli 

omfattande (Legeby, 2010, Agnew and Duncan, 2011). I en rapport skriven av Ann 

Legeby (2010:167) försöker författaren finna hur städers strukturer kan påverka 

segregation, men då definitionen av segregation varierar bidrar det till att 

konsekvenserna kan tolkas och upplevas olika. Däremot återkommande i svenska som 

i internationella kontexter är att de negativa konsekvensen som segregation medför 

är uteslutning av vissa sociala grupper (Legeby, 2010).  

En stads uppbyggnad genererar möjligheter för människor att integrera eller 

använda de olika bostadsområdenas aktivitetsmöjligheter (Andersson et al., 2010). En 

bristande kommunikation till och mellan områden eller varierande 

bostadsmöjligheter inom dessa skapar svårigheter för människor med olika bakgrund 

och ekonomi att integrera dagligen mellan varandra i samhället och är där med 

bidragande till ökande segregation och polariserade områden (Legeby, 2010, 

Andersson et al., 2010, Andersson, 2009). Denna segregation kallas för 

Boendesegregation och är definierat som den geografiska uppdelningen som 

förekommer mellan olika grupper efter boendeförhållanden, socialekonomiska, 

etniska eller demografiska egenskaper (SOU, 1997:118). En konsekvens av 

boendesegregation är att inom polariserade områden skapas egna sociala nätverk 

med egna sociala normöverföringar. Med detta menas att de som bor i området kan 

ha ett visst beteende och attityd som saknar likhet med ett annat område (Andersson, 

2009). Detta kan i det långa loppet bidra till sociala spänningar, demokratisk 

instabilitet och även minskad ekonomisk tillväxt, menar Integrationsverket i en 

rapport (Integrationsverket, 2004).  

Orsakerna till boendesegregation är många men kan förklaras som ett resulat 

av olika människors frivilliga och ofrivilliga val (DFHS, 2012). De frivilliga valen kan vara 

tillexempel att människor med samma livsstil, ålder, nationalitet eller 

socioekonomiska förutsättningar söker sig till samma område, samtidigt som dessa 

kan vara anledningar till att personer ofrivilligt förflyttas till ett område. 

Bostadsmarknadens prisbild eller bostadsbeståndets utbud gör att personer med 
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ekonomiskt begränsade resurser, jobbsituation, sämre kunskapsnivå eller kontaktnät 

hamnar i resursanpassade områden. (Guevara, 2014). 

Segregationsproblematiken kopplat till stadsutformning blir en allt viktigare 

och aktuellt fråga inom stadsplanering idag och aktivt utförs program för att öka 

möjligheten för olika människor att kunna interagera i vardagen (TMR, 2010, RUFS, 

2015). 

 

2.2 STADSPLANERINGENS HISTORIA PÅVERKAR NUTIDEN 
Stadsplaneringens påverkan på segregation kan som tidigare påpekats variera i olika 

kontexter och hur den påverkar staden kan vara en anledning av hur staden uppfattas 

(Legeby, 2010). Antingen går det att till exempel uppfatta staden som en samling 

byggnader sammankopplade av gator och torg eller ett system där människor utför 

aktiviteter genom interaktioner (Franzén, 1992). Men för att förstå kopplingen mellan 

samhälle och urbana strukturer bör båda synsätten appliceras menar Legeby (2010:3). 

Teorier och utförande av stadsplanering bör användas där den fysiska staden möter 

den sociala staden (Legeby, 2010).  

Hur staden planerats förr i tiden är en spegling av vad det dåvarande  

samhället hade för sociala värderingar och föreställningar samt vilka klasser som 

dominerade (Björk, 2016, Björk et al., 2012). Innan industrialiseringen så planerades 

ofta städer och byggnader efter militära eller resursstrategiska mål. En stad placerades 

intill ett vattendrag eller hav för att underlätta transporter, eller som senare längst 

med en järnväg eller en industri. Städerna i sig var ofta rent naturligt tätbebyggda och 

eftersom snabbaste sättet att färdas på land var med hjälp av häst och vagn, förblev 

städerna täta. Men senare under 1930-talet började bilen få allt större behov av 

prioritering i städer. Städerna växte på bredden, blev mer glesa och nya arkitektstilar 

och stadsplaneringsmetoder fick utrymme. Funktionalismen var en av dessa vars idéer 

fick genomslag i Stockholm på 30-, 40-talet och innebar radikala nya ideal för både 

bostäder som stadsplaneringens struktur (Björk et al., 2012).   

En person som inspirerat många stadsplanerare under funktionalismens tid  

var Le Corbusier. Han var en känd arkitekt och stadsplanerare (även kallad 

funktionalismens fader) under 1920 talet vars visioner grundades i att alla urbana och 

sociala konflikter kunde lösas med radikala förändringar: riv allt gammalt och bygg 

nytt (Fishman, 1982). Han ska tillexempel på 1930-talet kommit med en idé till 

stadsplan som föreslagit att riva hela Gamla Stan och Södermalm för att göra plats åt 

nya betongbyggnader (Juvander, 2002, Wirtén, 2015). Han såg ingen beundrarna av 

gamla städer utan ville istället bygga ’Höga skyskrapor i park’, som ett av hans koncept 

hette. Grundidén var att ett koncentrerat centrum, med maximerad densitet 

samtidigt som öppna platser skulle finnas.  Lösningen var att bygga högt (Corbusier, 

1947).  Le Corbusiers idéer går att spegla i många av nutidens förorter i Stockholm som 



12 
 

 

ABC städer 1  och miljonprogramsområden 2  eller tillexempel huset Skrapan 3  i 

Stockholm som nästan är en direkt avbildning av hans husvisualiseringar i boken ”City 

of Tomorrow” (Corbusier, 1947).   

Stadsbyggande och planerings historia har påverkat förutsättningarna för  

invånarna att få tillgång till olika eftertraktade kvalitéer på mötesplatser, kollektiva 

förbindelser, kommersiell- och offentligservice samt andra utbud som staden medför. 

Dock har vad som anses vara attraktiva kvalitéer varierat över tiden (Björk et al., 2012). 

De nya bilanpassade stadsdelar som var populära på 60-, 70-talet är i dagsläget inte 

alltid lika marknadsmässigt attraktiva. Vasastaden som exempelvis i början av 1900-

talet var ett arbetsklassområde, är nu mer ett av de mest förmögna områdena i hela 

Stockholm (SWECO, 2016). De olika förutsättningar som stadsdelarna erbjuder 

invånarna kallas kollektiva nyttigheter och forskning tyder på att ett samhälle med 

ojämlik tillgång till dessa missgynnar samhället i sin helhet (Legeby et al., 2016). De 

kollektiva nyttigheterna kan i sin tur påverka granskapseffekter, med andra ord de 

effekter som ett område har på en invånare.  

 

2.3 GRANSKAPSEFFEKTER  
Ett områdes kvalitéer kan påverka en individ i olika avseenden, där antingen de sociala 

utbytena som uppstår inom området och/eller genom påverkningar från andra 

utanförliggande trakter är avgörande faktorer. En individens sociala nätverk, 

dedikation till området samt övergripande viljan att arbeta är faktorer som kan 

påverkar en individs jobbkarriär (Galster et al., 2010). Samtidigt som en individ kan 

påverka sin egen karriär kan även ett område gör det. Forskning visar på att ett 

område som är överrepresenterat av arbetslöshet kan bidra till att en individ själv 

löper större risk för att bli arbetslös (Musterd and Andersson, 2006). Detta beror inte 

på att området i sig inte har en arbetsplats att erbjuda utan att området kan påverka 

dennes förutsättningar till jobb. Det kan argumenteras för att ett område med låg 

sysselsättning har ett sämre ryckte och mer negativ påverkan på en individ än ett 

område med hög sysselsättning. Detta kan leda till att personen ifråga får en sämre 

chans att få det potentiella jobbet framför en annan, trotts liknande individuella 

bakgrundsfaktorer så som utbildningsnivå, ålder och kön (Integrationsverket, 2004).  

Områden med hög arbetslöshet tenderar även till att ha ett lägre 

valdeltagande, då för att den arbetslösa utnyttjar eller påverkar samhällets olika 

funktioner mindre och känner därför mindre tilltro till vad politiken kan göra för att 

påverka individens situation (Strömblad, 2003). I områden som har en liten andel 

förvärvsarbetande kan det även skapas en större acceptans att själv vara arbetslös. 

                                                             
1 Stadsplaneringstyp där man utformade området efter uppdelade egenskapsområden. ABC 
står för Arbete, Bostad och Centrum 
2 Syftning på de stadsdelar som byggdes under 1965-1974 då det dåvarande politiska målet 
var att bygga en miljonbostäder under 10 år. I denna text syftas miljonprogramsområden till 
områdena Akalla, Hjulsta, Husby, Rinkeby, Skärholmen, Tensta  
3 Namn på den byggnad som är belägen på Götgatan 78, Södermalm, Stockholm 
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Detsamma gäller attityden till utbildning och skola om få går till den, samt svarta jobb 

eller brottslighet (Galster et al., 2010).  

Granskapseffekter är ett komplext vetenskapligt uttryck som studerats under  

en längre tid. Belägg finns för att de teoretiska teorierna stämmer men inte i alla typer 

av omgivningar och effekterna som skapas visar på att alla individer inte påverkas med 

samma utfall (Musterd and Andersson, 2006, Andersson, 2009, Galster et al., 2010). 

Exempelvis visar forskning, som utförts på hur en persons löneutveckling kan påverkas 

av att ha en stadsdel med en blandad nivå av olika inkomster, att höginkomsttagare 

tjänar mer på att bo i ett område med höginkomsttagare medan en låginkomsttagare 

tjänar mer på att bo med medelinkomsttagare (Andersson, 2009). 

 

2.4 BOSTADSSITUATIONEN I STOCKHOLM 
Befolkningstillökningen i Stockholms Stad var mellan 1998 till 2014 cirka 175 000 

invånare. Under samma tid tillkom det omkring 52 000 nya lägenheter i staden 

(Alarcón et al., 2015). Med facit i hand skulle det alltså behövts byggas omkring det 

dubbla för att täcka efterfrågan, men istället så godkändes mellan åren 2007 och 2010 

omkring 60 000 ombildningar av hyresrätter i Stockholm Stad, samtidigt som 

kommunen beslutade att bygga 5 000 nya hyresrätter (Tottmar, 2012). 

Ombildning av en hyresrätt är en process där en bostadsrättsförening köper 

upp en hyresrättsfastighet och gör om lägenheterna i fastigheten till bostadsrätter. 

Möjligheten till förvärvet godtas eller nekas först av kommunen innan affären kan 

genomföras (Valdebenito Valle, 2004). Kommunen kan även med hjälp av 

Förköpslagen (FörköpsL, 1967:868) själva förvärva fastigheten innan 

bostadsrättföreningen, om det kan vara till fördel för att tillgodose 

bostadsförsörjningen inom kommunen4. Efter förvärv blir den boende som tidigare 

hyrde hyresrätten erbjuden av den nya ägaren att köpa sin lägenhet. Skulle det inte 

vara i dennes intresse eller vara så att personen inte har råd förblir han/hon en 

hyresgäst i lägenheten, fast nu med bostadsrättsföreningen som hyresvärd (Hedén 

and Wissmar, 2002).  

Minskningen av hyresrätter har främst inträffat i de marknadsmässigt 

attraktiva områdena i Stockholm med stigande bostadspriser. Även dagens 

nyproduktioner består oftast bostadsrätter vilket har bidragit till att grupper med 

svaga socioekonomiska förutsättningar fått minskade möjligheter att välja vart man 

kan bo (Alarcón et al., 2015). Tidigare undersökningar visar att fastighetsföretagen 

väljer att omvandla hyresrätter eller bygga bostadsrätter i Stockholm då det är mer 

ekonomiskt lönsamt. Återkommande åsikter är att detaljplaneprocesser är för långa 

och kostsamma, markpriser för höga samt att de reglerade hyrorna som sätts är för 

låga i attraktiva områden (Fastighetsägarna, 2012, Sandahl, 2015, Turner, 2001).  

Hyresregleringen innebär att de hyror som sätts är reglerade efter olika 

bedömningsgrunder och inte bara efter markpriset. Detta gör att hyrespriserna inte 

skiljer sig avsevärt mellan förort och innerstan. Fördelar med detta är att 

                                                             
4 1 § 1st 2p FörköpsL. 
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låginkomsttagare har möjlighet att bo i attraktiva områden och att de boendes hyror 

i dessa områden inte blir drastiskt påverkade av eventuella marknadsprisökningar, 

men det gör även att en person har råd att behålla flera hyresbostäder i attraktiva 

lägen för en överkomlig kostnad (Sandberg, 2002). Fria marknadsreglerade hyror 

skulle alltså innebära en större spridning på hyrorna mellan ytter- och innerstaden. 

De hyresrätter som finns kvar i Stockholm Stad, oavsett område, är 

efterfrågade vilket har resulterat i långa kötider för att få dessa. I genomsnitt krävs det 

att en sökande måste ha stått emellan 8 till 10 år i kö för att få en lägenhet, vilket är 3 

gånger så länge som genomsnittet år 2007. I de mest attraktiva områdena, som i 

Stockholms innerstad, är det ibland långt över 20 år i ködagar. (Bostadsförmedlingen, 

2016). Fördelarna som finns nu i och med att det blivit en ökad bostadsrättsmarknad 

är att ingen kötid krävs utan den som betalar mest får bostaden. Men för att citera 

Roland Andersson5 kring hur man ska ha möjlighet att kunna köpa en bostadsrätt i 

innerstan ’måste man vara miljonär eller ha föräldrar som är de och som därför kan 

bistå med finansiering eller borgen’ (Andersson, 2014).  

Det låga bostadsbyggandet av hyresrätter är inte bara ett faktum i Stockholm 

utan även i Sverige generellt. Statistik som Mattsson-Linnala m fl (2013, 11) publicerat 

2013 visas på att det mellan åren 1990 till 2013 har skapats omkring 500 000 

lägenheter i Sverige varav cirka 1 650 är hyresrätter räknat i netto (Mattsson-Linnala 

et al., 2013).  

 

2.5 JURIDISKA MÖJLIGHETER ATT ÖKA BYGGANDET 
Varje område inom olika stadsdelar täcks av en detaljplan.  I denna regleras vad som 

får byggas och vad som inte får byggas inom området. Dessa planer är juridiskt 

bindande vilket menas med att det som står i planen måste följas för att kunna 

genomforsas.  Allt som får regleras görs med lagstöd i Plan- och bygglagen (PBL, 

2010:900) 4 kapitel. De planbestämmelser som inte har stöd i detta kapitel saknar 

därmed lagstöd och får inte användas. Av de uppräknade regleringsmöjligheterna 

finns inte reglering av upplåtelseform. Tillexempel så får inte en detaljplan regera att 

minst 50 procent av nybebyggelsen ska vara hyresrätter. Detta kan diskuteras fram 

mellan kommun och byggherre i ett så kallat exploateringsavtal (PBL, 2010:900, 39§-

42§)  

  

                                                             
5 Roland Andersson - nationalekonom och professor emeritus vid Enheten för Bygg- och 
fastighetsekonomi, KTH, Stockholm 
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3 STATISTISKA RESULTAT  

3.1 INLEDANDE BESKRIVNING 
Den statistiska undersökningen som genomförts har fokuserat kring frågeställningen 

om andelen hyresrätter i ett område har en potentiell påverkan på segregationen i 

Stockholm Stad.  

 

Undersökningen består av 3 delar. 

1. Ett variabeldiagram som visar variabelvärden för de olika 

stadsdelsnämnderna i relation till Stockholm Stad samt en regressionsanalys 

där hyresrättsandel ställs mot de övriga förklaringsvariablerna.  

2. Hyresrätternas utveckling mellan 1990 – 2014 har ställs i relation till 

Medelinkomst-, utländsk- och ohälsotalutveckling mellan 2000 och 2015, 

samt 2000 till 2014. 

3. Statistiska värden för området Spånga-Tensta som visar på segregation inom 

området.   

 

Det bör noteras att en översiktligt statistisk undersökning som denna kring 

hyresrätters påverkan på segregation kan ge ett tvetydigt resultat. I vissa områden 

finns det en tydlig segregation inom området i sig, vilket påverkar resultatet i sin 

helhet. I kapitel 4.5 redovisas hur skillnader kring olika socioekonomiska kvaliteter kan 

skilja sig betydande grad inom ett vist studerat bostadsområde. Skillnaden i medellön 

i undersökningsområdet Spånga-Tensta varierar tillexempel med över 100 procent 

(Tensta och Solhem). Andra områden som kan tänkas påverkas betydligt kan vara 

Enskede, Bromma, Älvsjö, delar av Skarpnäck på grund av den stora andelen villor som 

finns i områdena.  

 

3.2 VARIABELDIAGRAM OCH REGRESSIONSANALYS  
I Figur 2 (sida 18) har de procentuella värdarna för de angivna förklaringsvariablerna i 

de olika stadsdelsnämnderna ställts mot motsvarande variabelvärden för hela 

Stockholm Stad. Skillnaderna har redovisas som andelar av det totala variabelvärdet 

för kommunen. Dessa andelar motsvarar de staplar som går att utläsas i figuren 

nedan. Stockholm Stad har alltid värdet 0 i alla staplar. Alla staplar i figur 1 som har 

ett positivt värde över 0 markeringen i y-led visar på att den aktuella variabeln har ett 

högre värde än samma variabel i Stockholm Stad. Negativt värde visar det motsatta.  

Värden i y-led är i procentuell decimalform vilket exempelvis gör att 1 motsvarar 100 

procent. Variablerna visualiseras i grafen efter färg vars positionerade uppkomst 

redovisas i variabelbeskrivningslistan i x-led. Att notera är att bostadsområdena är 

rangordnade från växande andel hyresrätter av det totala antalet bostäder. Med 

bostäder avses hyresrätter och bostadsrätter, där bostadsrätter avser det faktiska 

antalet lägenheter i bostadsrättsföreningar samt de småhus (villor) som finns i 

bostadsområdena (se diagram på sida 18).  
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En regressionsanalys utfördes på sambandet mellan hyresrätter mot samtliga 

av de återstående 7 andra förklaringsvariablerna vilket resulterade i ett 𝑅2-värde på 

0,919  vilket enligt teori visar att relationen mellan andelen hyresrätter kontra de 

angivna variablerna följer ett linjärt samband med cirka 92 procent säkerhet (se bilaga 

xx). De flesta variablernas t-kvot som erhålls i analysen är dock inte statistiskt 

signifikanta på en 95-procentsnivå. Enbart variabalen Gymnasiebehörighet är 

signifikant med dess t-kvot på −1,982, det vill säga att signifikansvärdet är lägre än 

0,05. Medelinkomst och Valdeltagande är ganska nära med −1,563 samt −1,820. 

 
Tabell 1 Regressionsanalysens resultat. För mer info se bilaga 10.1 

Regressionsstatistik Förklaringsvariabler t-kvot p-värde 

Multipel-R 0,958418 Konstant -1,18868 0,28794 

R-kvadrat 0,918565 Gymnasiebehörighet 1,98189 0,104326  
Justerad R-kvadrat 0,804555 Utländskbakgrund -0,93635 0,392079  

Standardfel 0,119128 Medelinkomst -1,56293 0,178832  

Observationer 13 Förvärvsarbetande 0,338624 0,74865  

p-värde för F 0,017712 Ohälsotal 0,518601 0,626165  

  Valdeltagande -1,81919 0,128543  

  Bistånd -0,41728 0,693785  
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Vid undersökning av variabeldiagram i kapitel 4.2 kan en förhållandevis tydlig koppling 

ses mellan hyresrätters andelar i områden med andelarna av de olika 

socioekonomiska variablarna. De områden med störst andel hyresrätter är oftast de 

områden som har lägre medelinkomst, större andel befolkning med utländskbakgrund 

och ohälsotal samt mindre valdeltagande än Stockholm Stad. Att segregationen är 

direkt kopplat till andelen hyresrätter i området går inte att fastslå på grund av 

begreppets komplexitet och de många andra faktorer som påverkar segregation för 

olika områden, men att det har en koppling går heller inte att undgå.  

En trendlinje har dragits i figuren för att visa den linjära förändringen i andelar 

hyresrätter.  Vad som kan ses runt punkten efter att trendlinjen går mot positiva 

värden, här i så kallade trendförändringspunkten, är att i 5 av 8 bostadsområden har 

dessa större andel befolkning med utländskbakgrund samt mindre andel 

förvärvsarbetande och gymnasiebehöriga. Områden som har mindre än genomsnittet 

sätt till invånare med utländsk bakgrund är Södermalm och Skarpnäck samt Farsta som 

har lika stor andel som genomsnittet. I samtliga av de 8 bostadsområden efter 

trendförändringspunkten har alla lägre inkomst, valdeltagande samt högre ohälsotal 

än genomsnittet, med undantag för Södermalm.  

 

3.3 HYRESRÄTTSUTVECKLINGEN 1990 TILL 2014 
Följande avsnittpresenteras statistik om hur andelen hyresrätter har förändrats i de 

olika områdena. Undersökning visar att mellan åren 1990 och 2014 har antalet 

hyresrätter i Stockholm Stad minskat med cirka 42 procent, vilket motsvarar till antalet 

84.554 stycken hyresrätter enligt statistiska information som kunnat tillgås (Bilaga xx). 

Inte i en enda stadsdelsnämnd har antalet hyresrätter ökat.  
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Figur 3 Hyresrätters minskning mellan åren. Procenten står för andelar av bostadsmarknaden i 
respektive stadsdelsnämnd. Källa (SWECO, 2016) 
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Den statistiska undersökningen visar att den största minskningen av hyresrätter som 

skedde under 1990 till 2014 talet har i stort sett skett i de mest centrala delarna av 

staden samt Älvsjö och Hägersten-Linljeholmen. Kungsholmen och Hägersten-

Liljeholmen har minskat mest med över 40 procent. Det kan även noteras att andelen 

hyresrätter på 90-talet var större på Kungsholmen (68,4 procent) än i Rinkeby-Kista 

(63,6 procent).  

 

3.4 HYRESRÄTTSUTVECKLING MOT MEDELLÖNUTVECKLING OCH BOSTADSPRISER 
I figur 4 nedan visas utvecklingen på medelinkomst. Bostadsområdena är 

uppkommande med stigande andel hyresrätter från vänster i tabellen.  Medellönen i 

Stockholm Stad har enligt undersökningen stigit med cirka 54 procent. Skärholmen, 

Spånga-Tensta samt Rinkeby-Kista är de områden som ligger under den 

genomsnittliga ökningen. 

Mellan de 15 åren så är positioneringen mellan de områden som tjänar minst 

kontra de som tjänar mest är nästan oförändrad förutom Skarpnäck som fått en något 

högre medelinkomst än Årsta-Enskede-Vantör och Spånga-Tensta. Även Hägersten-

Liljeholmen har stigit så att området nu har en högre medelinkomst än Stockholm 

Stads medelinkomst.  En tydlig skillnad går dock att se på hur avstånden mellan 

områdenas medelinkomst har ökat över tiden. Rikare områden blir rikare och ökar 
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Figur 4 Medelinkomstutveckling mellan 2000 till 2015 i kronor. Procent som presenteras i text är 
skillnader mellan inkomståren  (SWECO, 2016). 
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gapet till de områdena med lägre inkomst. Skillnaden i medellön mellan Kungsholmen 

och Rinkeby-Kista var år 2000 cirka 55 procent medan den nu skiljer sig 81 procent.  

Slutligen presenteras här den sammanställningen i figur 5 om procentuell 

förändring av antal hyresrätter i olika områden gentemot sin ursprungliga andel samt 

procentuell ökning av medelinkomst i bostadsområdena. I figur 5 redovisas här 

bostadsområdena efter hyresrätternas procentuella minskning i de olika 

stadsdelsnämnderna. Notera att i de områden där antal hyresrätter har minskat som 

mest har även medelinkomsten ökat som mest.  

 

Områden som är utstickande är Älvsjö, Kungsholmen, Södermalm och Norrmalm där 

en ökning av medelinkomst är över 70 procent. Hägersten-Liljeholmen har stigit med 

69,1 procent. Den genomsnittliga ökningen i Stockholm Stad är på 53,4 procent. Det 

kan utläsas att Kungsholmen är den stadsdel som både minskat mest i antalet 

hyresrätter samt ökat med näst mest i medelinkomst. Älvsjö är det bostadsområde 

som ökat mest i medelinkomst med 73,6 procent och är det område har minskat 

andelen hyresrätter tredje mest (37,4 procent). Norrmalm som står för den näst 

högsta minskningen av hyresrätter är samtidigt det område som det har den 4 största 

medelinkomstökningen (cirka 71,0 procent). 

De områden som haft minst utveckling på medelinkomst är Hässelby-

Vällingby, Rinkeby-Kista och Skärholmen vilka är de områden där antalet hyresrätter 

har minskat mest, men även de områden som hade lägst medelinkomst år 2000. 
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Spånga-Tensta står för den näst minsta hyresminskingen men en relativt hög 

medelinkomst utveckling. Detta undersöks närmre i kapitel 3.7.   

Medelinkomster i Häselby-Vällingby var år 2000 15 procent lägre än i 

Skarpnäck men år 2015 är skillnaden enbart 0,2 procent. Andelen hyresrätter 

minskade med 19 procent i Hässelby-Vällingby och medelinkomsten har ökat med 

cirka 44 procent jämfört med Skarpnäck där andelen hyresrätter har minskat med 

nästan den dubbla (cirka 36 procent) samt att medelinkomsten har ökat med 66 

procent.  

Den sista figuren (figur 6) redovisar den minskande andelen hyresrätter och 

de stigande bostadspriserna i kommunen. Med resultatet i denna graf kan hypotesen 

som presenterats i avsnitt 1.4 förkastas i och med att antagandet att omvandlingar 

har skett där markpriser varit som störst inte stämmer. Markpriser har ökat med över 

180 procent på 10 år i de områden som har störst andel hyresrätter, med undantag av 

Älvsjö.  
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3.5 HYRESRÄTTSUTVECKLING MOT UTLANDSFÖDDUTVECKLING 
Följande statistik hanterar utvecklingen av andelen hyresrätter mellan 1990 till 2014 

samt andelen utlandsfödda av den totala befolkningsmängden mellan 2000 till 2015.  

Figur 7 visar att den uppdelningen efter andelen utlandsfödda är oförändrad 

under 15 år. Ingen stadsdelsnämnd har passerat någon annan, utan de stadsdelar som 

hade minst andel utlandsfödda år 2000 har fortfarande det. De områden som haft en 

ökning på 10 procent eller mer är Enskede-Årsta-Vantör, Hässelby-Vällingby, Farsta, 

Rinkeby-Kista, Skärholmen. I Skärholmen har andelen ökat med 21 procent. I 

Hägersten-Liljeholmen har den ökat minst i Stockholm Stad och då med 4 procent, och 

är den stadsdelsnämnd som också minskat minst i andel hyresrätter. 

Studeras den procentuella minskningen av hyresrätter mot den procentuella ökningen 

av antalet utlandsfödda i stadsdelsnämnderna visas att de områden som har haft en 

ökning på över 10 procent utlandsfödda också har haft den minsta andelen minskade 

hyresrätter, med undantag Spånga-Tensta som är det område som minskat näst minst 
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i andelen hyresrätter men är det området som visar på en ökad andel befolkning med 

utländsk bakgrund med 6 procent, vilket är en procent mindre än Kungsholmen.  

 

3.6 HYRESRÄTTSUTVECKLING MOT OHÄLSOTALUTVECKLING 
Följande diagram undersöker utvecklingen av andel hyresrätter mellan 1990 till 2014 

mot utvecklingen av ohälsotal mellan 2000 till 2014. Enligt resultatet så har det 

genomsnittliga ohälsotalet gått nedåt i med cirka 39 procent i Stockholm Stad.  
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Figur 9 Ohälsotalutveckling mellan 2000 - 2014. Anges i antal dagar som har tagits ut under året. Källa: 
(SWECO, 2016) 

Figur 8 Procentuell minskingen i andelen hyresrätter mot ökning i utländskbakgrund. Källa (SWECO, 
2016) 
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Det kan noteras att de områden där andelen hyresrätter har minskat som minst ligger 

alla under Stockholm Stads genomsnittliga minskning i ohälsotal, förutom Enskede-

Årsta-Vantör som har lika stor minskning. Till en början kan det se ut som 

ohälsotalsförändringen följer minskningen i hyresrätter men går dock ganska enkelt 

att utesluta relationen då de områden som minskat minst i hyresrätter, som 

Skärolmen, Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta har minskat mycket i förhållande till 

minskningen hyresrätter. Resultatet visar snarare på att de områden som till en början 

hade låga ohälsotal 2000 har minskat mer än de områden som hade hög andel.  

 

3.7 SPÅNGA-TENSTA 
I detta kapitel redovisas kort den segregation som kan finnas inom vissa områden som 

visar på den regionala undersökningens behov av att gå mer grundligt in på. 

Anledningen till detta är för att skapa en förståelse för hur mycket det kan skilja sig 

mellan olika socioekonomiska grupper inom ett bostadsområde som har en 

betydande påverkan på det statistiska resultatet. I tabellen nedan redovisas den 

uppdelning som finns inom vissa delområden i bostadsområdet.  Exempelvis skiljer 

det sig 109 procent mellan medellönerna i Tensta och Flysta. Områdena skiljer ligger 

cirka 2 km ifrån varandra.  
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Tabell 2 Redovisning av folkmängd och socioekonomiska variabler i Spånga-Tensta. Källa: (SWECO, 
2016) 

Område Folkmängd 
Utländsk 
bakgrund Medelinkomst 

Ohälsotal 

Tensta 18197 15911 201900 27.8 

Lunda 43 36 218400 - 

Spånga-Tensta 37868 15947 305200 24.0 

Bromsten 6163 2553 339800 17.1 

Flysta 2312 433 421500 12.1 

Sundby 2203 563 421000 10.4 

Solhem 8950 2383 420400 12.6 

 

4 ANALYS 

4.1 RESULTATETS TROVÄRDIGHET 
Att Stockholm under en tid har varit segregerat efter olika ekonomiska klasser är inte 

något nytt. Att vissa områden, som Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm kan ha 

en rikare befolkning än andra boendeområden låter nog inte så främmande i de flestas 

öron. Att hyresmarknaden skulle kunna vara en bidragande faktor till segregationen 

är även något som diskuterats i media och som också framlagts av Stockholm Stads 

hållbarhetskontor (Alarcón et al., 2015). Dock borde regressionsanalysens av 

uppmätta resultat tas med eftertanke. Att det finns ett linjärt samband med 92 

procents säkerhet menas alltså att ett område med en angiven andel hyresrätter har 

med 92 procents säkerhet då en viss andel låginkomsttagare, gymnasiebehöriga eller 

människor med utländskbakgrund och så vidare. Är det bra för staden att den ska vara 

så enkel att kategorisera? Ska ett områdes andel hyresrätter spegla vilket typ av 

socioekonomiskt tillhörande grupper som bor där och eller tillexempel vilka 

möjligheter en nyinflyttad Stockholmare ska för att kunna jobba och bidra till 

samhället? Bidrar inte det till ett mer segregerat område, en större oförståelse för 

varandra och därför ett mer demokratiskt splittrat samhälle? Innan vi diskuterar 

konsekvenserna av uppdelningen av antalet olika hyresrätter i staden bör resultatets 

trovärdighet diskuteras. 

Gällande resultatet så kan valet av variabler ha en betydande påverkan på 

regressionsanalysen. Skulle vissa socioekonomiska variabler som används uteslutas 

skulle svaret variera. Samtidigt som att bortfall av visa variabler påverka resultatet, 

skulle tillägg av andra variabler kunna påverka. Ett problem som uppstod vid valet av 

variabler är att dess korrelation är för hög (höga p-värden) för att 

regressionsanalysens svar ska bli helt signifikant. Tillexempel kan låg andel 

förvärvsarbetande kan resultera i dåligt valdeltagande. Variabler som avstånd till 

Stockholms innerstad eller bostäders byggnadsår skulle kunna vara variabler som är 

mer oberoende till de valda variablerna men ändå ha en effekt på segregation. 
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Även behandlingen av variabler kan resultera i olika resultat, som exempelvis 

valet av medelinkomst och inte medianinkomst6. En medianinkomst är inte lika känslig 

för variationer i inkomster. Exempelvis kan man tänka sig denna situation. Av 10 

observerade fall finns det en väldigt hög årlig lön. Denna skulle i sin tur dra upp 

medelvärdet avsevärt om övriga löner är betydligt mycket lägre, men skulle istället 

medianen noterats av alla löner skulle man troligtvis hamna på ett mycket mer rättvist 

resultat.  Även den regionsbaserade analysen skulle troligtvis få ett mer varierat 

resultat om varje region i sig valdes att delas upp i mindre delar, som efter 

bostadsområden. Den segregation som finns inom ett område kan vara ganska stor. 

Väljer man tillexempel att i figur 2 dela upp Spånga-Tensta i Spånga och Tensta för sig 

skulle variationen mellan hyresrätter och övriga variabler skilja sig relativt mycket 

mellan boendeområdena (se avsnitt 3.7). 

Analysen av resultatet kan antyda att det är dåligt med hyresrätter. Att ett 

område skulle ha 100 procent bostadsrätter behöver häller inte betyda bästa tänkbara 

nivåer på variabler. Att hyresrätter bidar till en sämre stad och att hyresrätter skulle 

bida till att en person har sämre lön är naturligtvis inte fallet. Rika personer som bor i 

innerstan behöver inte heller alla bo i bostadsrätter. Personer som har ägt en hyresrätt 

under en lång tid kan lika gärna vara en av de höginkomsttagare som påverkar 

medelinkomsten i vissa områden. En noggrannare undersökning kring detta är av vikt 

för resultatet.  

Hyresrätters kösystem bör även tas i beaktning. Om andelen hyresrätter skulle 

öka i ett välmående område med hög medelinkomst behöver det inte betyda att 

området skulle få en större blandning av olika ekonomiska, etniska eller 

förvärvsarbetande individer. Om lösningen på segregationsproblemet vore att bygga 

mer hyresrätter måste kösystemet på något sätt ses över då det enbart gynnar dessa 

som har stått i kö länge, vilket inte nödvändigtvis behöver vara de personer som är i 

störst behov av en bostad, utan kanske bara vill byta upp sig från ett bra område till 

ett bättre.   

Ponera att Stockholm är med 92 procent säkerhet segregerat efter 

hyresrätter, hur kommer segregationen se ut om ytligare 10 år? Kommer den att 

minska i och med att medellöner kommer fortsätta att stiga medan bostadspriserna 

stagnerar så att fler människor kan köpa lägenheter? Eller kommer segregationen att 

öka som resultat av att bostadspriser inte kommer att stagnera och utvecklingen som 

tyder på att allt fler rika människor kommer vara de som kontrollerar 

bostadsmarknaden?  Om hyresrätter fortsätter att ombildas kanske det kommer att 

öka segregationen ytterligare?  

 

                                                             
6 den mittersta observerade inkomsten som uppkommer på en serie av alla 

observerad data.   
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5 DISKUSSION 

5.1 POLITISKA PROBLEM OCH LÖSNINGAR 
Den stora problematiken med segregationen i Stockholm finns kanske i att människor 

med olika bakgrund inte möter varandra lika ofta eller att vissa på grund av svåra 

boendeförhållanden ska ha en ökad svårighet att lyckas i livet. Att innerstan, med dess 

stora möjligheter till olika aktiviteter, jobb och snabba kollektiva förbindelser skulle 

vara lättillgängligt för människor med en hög ekonomisk kapital, en bostadskötid på 

över 20 år eller bara att man har haft tur att komma över en lägenhet känns inte 

särskilt demokratiskt fördelaktigt.  

För att kunna få tag på en lägenhet på senare tid handlar det även om vem 

man känner. En sökandes kontakter kan vara avgörande om han/hon ska få tag på en 

lägenhet eller inte. Trovärdigheten på en bekant som vill hyra en andrahandslägenhet 

är större än till en okänd person. Följaktligen då polariserade områden skapar stängda 

kontaktnät kommer det bli allt svårare för personer som lever i utstötta områden att 

skaffa sig kontakter för att kunna skaffa sig lägenheter i bättre områden än sitt eget.  

För att diskutera om segregation kan påverka demokrati (avsnitt 2.3) handlar 

det inte bara om vad vi kan se i Stockholms förorter med ett lågt valdeltagande utan 

också att det börjar bli en allt mer homogen grupp människor i innerstaden. Likt 

människor som bor i ett område som är präglat av hög arbetslöshet har en högre 

acceptans mot att vara arbetslös kan tvärtom det bli en högre icke-acceptans att 

finnas mot personer som är arbetslösa i innerstan. Politiska värderingar blandas inte 

och det skapas större grupper som inte accepterar varandras åsikter. Innerstaden 

börjar bli allt mer segregerat efter höginkomsttagare, kommer acceptansen mot 

låginkomsttagare att minska?  

En möjlig lösning för att försöka blanda upp olika socioekonomiska klasser är 

att helt enkelt bygga mer billiga hyresrätter i attraktiva områden. Detta möjliggör att 

socioekonomiska svaga individer kan förflytta sig med större valmöjligheter. Genom 

att staden börjar bli mer polariserad ökar instabiliteten i de områdena med negativa 

granskapseffekter då mer socioekonomiskt svaga individer måste söka sig dit och få 

kan flytta där ifrån.   

Då marknaden för tillfället styr produktionen av hyresrätter och kommunen 

saknar makt i att reglera upplåtelseform i detaljplan kommer det som det ser ut i 

dagsläget fortsättas att byggas bostadsrätter i stället för hyresrätter i attraktiva lägen. 

Men säg att det istället vore möjligt för kommuner att reglera upplåtelseformen i en 

detaljplan genom en lagändring i Plan- och bygglagen. Genom detta skulle det göras 

möjligt för kommunen att ”låsa” visa områden, som tillexempel har en stor andel 

bostadsrätter, genom bara göra mark möjlig för hyresrätter. Det skulle då bli mer 

möjligt för kommunen att aktivt kontrollera områden som anses bli för segregerat och 

svårinflyttat för låginkomsttagare genom att göra det omöjligt att bygga bostadsrätter 

i dessa områden. En lagändring skulle även medföra att dessa områden inte skulle 

kunna omvandla fler hyresrätter till bostadsrätter vilket enligt studien varit en stor 

orsak till minskningen av hyresrätter i Stockholm. Problemet som kan uppstå med 
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reglerade upplåtelseform i detaljplan är att det kan resultera i att inga lägenheter 

byggs överhuvudtaget då byggföretag inte ofta väljer att bygga hyresrätter framför 

bostadsrätter då det inte är ekonomiskt lönsamt. Detta kommer kanske leda till att 

kommunen själva måste ta initiativet att själva finansiera byggen av hyresrätter i dessa 

områden.  

 

Innerstaden är behov av att få in mer boende människor från olika bakgrund för att 

minska segregationen. Om det byggs mer hyresrätter i området återstår frågan hur 

människor med olika bakgrund kan flyttas in i området så att det skapas en större 

mångfald? Nedan följer 2 olika alternativa lösningar:  

1. Mer hyresrätter med rivningskontrakt och utan kötid – personer som bara 

får bo i ett hus i 4 år (underlättar för studenter samt personer som 

behöver lägenhet snabbt). Detta skulle öka möjligheten för människor att 

få en möjlighet att bosätta sig i attraktiva områden under en tid i ett stabilt 

område. Det skulle även öka in- och utflyttningarna till innerstaden vilket 

skulle öka variationen av människor.  

2. Social housing – Billiga boenden som subventioneras in i nybyggda 

områden. Vi nybyggnation måste en viss andel bostäder vara 

bostadsrätter samtidigt som en viss andel måste vara hyresrätter för att 

bygget ska kunna genomföras.  

 

5.2 AVSLUTANDE REFLEKTIONER  
- En ökad mängd hyresrätter i attraktiva områden skulle minska efterfrågan på 

bostadsmarknaden. Mer människor skulle kunna få möjligheten att bosätta 

sig var de önskar och vi skulle få en större blandning människor på samma 

plats. Förmodligen skulle det resultera i att bostadspriserna sjunker 

rekordartat. Efterfrågan på bostadsmarknaden pressar upp priset, men finns 

det låg efterfråga minskas priset med den.  

- Behov finns även att rusta upp utsatta områden med låga socioekonomiska 

värden till att bli mer attraktiva. Tanken med de framlyfta förslagen i 

rapporten är inte att glömma de utsatta områdena, utan istället göra läsaren 

uppmärksammad av en allt mer homogen grupp växer fram i innerstaden 

vilket anses som ett integrations- och segregationsproblem.  

- Har en individ inte möjlighet att få en bostad kan det resultera i att man inte 

får ett stadigt jobb. I dagens läge krävs det 1,7 miljoner i genomsnitt för att 

kunna köpa en bostad. Får man inte ett stadigt jobb kan man själv inte ta ett 

lån till bostad. Har man inte över miljonen på kontot eller flera år i bostadskö, 

hur kan man då vara säker på att få någonstans att bo?   
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7 BILAGOR 

7.1 REGRESSIONSANALYS  
 

Analys utförd på variabler i figur 1.  

 

UTDATASAMMANFATTNING 

   

Regressionsstatistik  

Multipel-R 0,958418  

R-kvadrat 0,918565  

Justerad R-kvadrat 0,804555  

Standardfel 0,119128  

Observationer 13  
 

      

 

ANOVA           

  fg KvS MKv F p-värde för F    

Regression 7 0,800372 0,114338842 8,056913 0,017712156    

Residual 5 0,070957 0,014191395      

Totalt 12 0,871329          

         

  Koefficienter Standardfel t-kvot p-värde Nedre 95% 
Övre 
95% 

Nedre 
95,0% 

Övre 
95,0% 

Konstant -0,1714 0,144192 -1,188676246 0,28794 -0,542056088 0,19926 -0,54206 0,19926 

0,068182 4,055607 2,046333 1,981889758 0,104326 -1,204660271 9,315875 -1,20466 9,315875 

-0,34375 -0,41903 0,447519 -0,936347954 0,392079 -1,569418266 0,731351 -1,56942 0,731351 

0,211699 -1,41079 0,902662 -1,562927379 0,178832 -3,731160038 0,909571 -3,73116 0,909571 

0,084615 0,532804 1,573439 0,338623817 0,74865 -3,511850564 4,577459 -3,51185 4,577459 

-0,31579 0,240422 0,463596 0,518601427 0,626165 -0,951290143 1,432133 -0,95129 1,432133 

0,032887 -5,63652 3,098373 -1,819188384 0,128543 -13,60114504 2,328097 -13,6011 2,328097 

-0,8 -0,02818 0,067521 -0,417280084 0,693785 -0,201742812 0,145393 -0,20174 0,145393 

 

  



32 
 

 

RESIDUALUTDATA  

   

Observation 
Uppskattat -

0,297979797979798 Residualer 

1 -0,25203 -0,03585 

2 -0,22979 -0,01263 

3 -0,16721 -0,0146 

4 -0,15399 0,025201 

5 0,060509 -0,07819 

6 -0,12593 0,156234 

7 0,098583 -0,03293 

8 0,055382 0,0229 

9 0,104472 -0,02619 

10 0,205624 -0,01118 

11 0,323781 -0,07126 

12 0,484716 -0,07815 

13 0,522649 0,156643 
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