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Inledning 
Boendet är viktigt när människor väljer eller väljer bort en kommun som bostads-
ort. Med boendet menar vi urvalet av bostadsområden och vilka boendeformer 
som olika bostadsområden erbjuder. Lika viktigt är boendet för befintliga kom-
muninnevånares trivsel och deras möjlighet att kunna anpassa boendet efter olika 
skeden i livet. I denhär rapporten undersöker vi attraktiviteten i Gävles komman-
de, nya och befintliga bostadsområden. 
 
Vilka människor är det som väljer att bosätta sig i vilka områden i Gävle? Vilka 
människor är det som väljer att bosätta sig i nya områden? Vilka grupper attrahe-
ras av vilka upplåtelseformer? Hur ser flyttkedjorna ut? Vilka flyttar till de bostä-
der som inflyttare till nya områden lämnar? 
 

Material och tillvägagångssätt 
I den här delstudien använder vi oss av en individbaserad, longitudinell databas 
över rikets befolkning 1990-2004 framställd av SCB och benämnd GEOSWEDE. 
Basen innehåller socioekonomisk och geografisk information om individer och 
familjer bosatta i Sverige under perioden 1990-2004. 
 
Datamaterialets långa tidsperiod ger också möjligheter att undersöka förändringar 
i flyttningsbenägenheten bland olika hushållsgrupper på olika bostadsmarknader. 
Det ger möjlighet att inleda studien med en totalinventering av inflyttningarna i 
nyproduktionen under 1990-2004. 
 
I den följande analysen karakteriseras gruppen flyttare med avseende på olika 
demografiska och socioekonomiska aspekter såsom familjetyp (så långt möjligt 
utifrån tillgänglig statistik), ålder, inkomst och etnisk härkomst. Andra variabler 
som är av intresse är utbildningsnivå, sysselsättning och eventuellt arbetslöshet. 
Nyproduktionen karakteriseras i första hand utifrån upplåtelseform och hustyp. 
Tonvikten i studien ligger på att undersöka effekter av de bostadsområden som 
färdigställt under de senaste åren, däribland Brunnsgatan och Sörby Ängar. Efter-
som några av de nyaste bostadsområden är av begränsad omfattning krävs att vis-
sa resultat redovisas på en generell nivå. I de etiska regler som gäller för använ-
dandet av databasen GEOSWEDE är kravet att inga enskilda skall kunna identifi-
eras i redovisningar av forskningsresultat. 
 
Datamängden analyseras bland annat med en så kallad markovmodell2. Denna 
modell är ett sätt för att simulera de kedjor av flyttningar som bland annat bo-
stadsbyggande och regional omflyttning ger upphov till. I tidigare forskning har 
markovmodellen prövats och dess användbarhet för analyser av bostadsmarknader 
konstaterats3.  
 
Urvalet för undersökningen består av samliga individer som någon gång under 
perioden 1990-2004 varit bosatta i Gävle kommun. Till dessa individer har fogats 
socioekonomisk och geografisk information enligt ovan (se också bilaga 1). I det 
                                                 
2 Emmi och Magnusson 1995a, 1995b, Magnusson 1994, 2000. 
3 Magnusson 1994, Nordvik 2005. 



 4

fall analysen utgår från familjen, representeras den av den äldste familjemedlem-
men till vilken information om familjens boende, inkomster etc förts. Analysen 
utgår från den geografiska nivån bostadsområde (SAMS-områden4). I de fall färre 
än 100 personer identifierats som bosatts i ett område har dessa områden (fem 
stycken) exkluderats från analysen. Ett fåtal områden har också sammanförts till 
större områden. Dessa avgränsningar är nödvändiga att göra för att förhindra att 
enskilda individer kan identifieras. Totalt består urvalet av 130 440 personer i 71 
bostadsområden. 

Befolkning och byggande 
Befolkningens karaktär skapar ett mönster av socioekonomisk segregation i Gäv-
le, liksom i alla andra svenska städer. Det präglar också bostadsområdena och har 
konsekvenser för flyttningsströmmarnas riktning och intensitet. Nedan ges en kort 
beskrivning av befolkningens socioekonomiska karaktär. Beskrivningen ges i för-
hållande till medeltalen för riket. 
 
Gävle kommun utmärker sig genom en hög arbetslöshet. Arbetslösheten har stigit 
sedan år 2002 och ligger högre än genomsnittet för riket. I mars 2006 var 9,7 pro-
cent av befolkningen i åldern 16-64 år antingen arbetslösa eller i program. Mot-
svarande andel för riket var 6,3 procent.5 Samtidigt var medelinkomsten i Gävle 
kommun något lägrejämfört med riket. 
 
Befolkningstillväxten i kommunen har varit liten men positiv sedan mitten av 
1990-talet med undantag för perioden 1997-19986. Sociodemografiska data för 
utrikes födda visar att Gävle kommun hade 9 procent utrikes födda medan genom-
snittet är 12. Om vi ser till utbildningsnivån i Gävle kommun är den i stort sett 
jämförbar med riket som helhet. Andelen högskoleutbildade är något lägre jämfört 
med riksgenomsnittet 32 procent. Skillnaden är så marginell att den inte påverkar 
bilden av Gävle som en relativt “vanlig” stad där befolkningens socioekonomiska 
karaktär liknar rikets. 
 
Åldersstrukturen i Gävle kommun är i stora drag densamma som riket (Figur 1). 
Skillnaden är en lägre andel barn och en högre andel unga vuxna (20-30 år) jäm-
fört med riket. 
 

                                                 
4 Small Area Market Statistics 
5 www.ams.se/admin/documents/ams/arbdata/index.htm 
6 Gävle kommun, 2004 
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Figur 1 Ålderspyramid, femårsklasser, Gävle kommun jämfört med riket 
2005-12-31 

Källa: Gävle kommuns hemsida, Statistik, Befolkning, 21 april 2006, http://www.gavle.se 

 

Inte bara befolkningens karaktär sätter sin prägel på ett bostadsområde. Det gör 
också bostadsbeståndets sammansättning. I Gävle finns en relativt stor kommunal 
bostadssektor med ca 16 000 lägenheter. Majoriteten av befolkningen (56 procent) 
återfinns dock i ägda småhus. På senare år har bostadsbyggandet i Gävle kommun 
ökat, liksom i övriga Sverige (Figur 2).  
 
Vi kommer att ägna mer utrymme åt just vilka som flyttat in i denna nyproduktion 
senare i rapporten. Bostadsprisutvecklingen i Gävle har varierat mellan 5-6 pro-
cent sedan 1993. Den utvecklingen är inte så stark som i t.ex. Stockholmsregionen 
men å andra sidan inte så svag som i grannkommuner i Gävleregionen. 
 

 
Figur 2  Bostadsbyggande i Gävle 
Källa Årsredovisning 2004, Gavlegårdarna s.21, 
www.gavlegardarna.se/upload/GGDocs/vb/vb_2004.pdf 
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Områdestyper 
Statistiska centralbyrån har indelat riket i närmare 10 000 bostadsområden, så kal-
lade SAMS-områden. SAMS-områdena är avgränsade efter bland annat upplåtel-
seform och har till syfte att definiera, ur flera aspekter homogena områden.7 I 
Gävle fanns 71 bostadsområden åren 1996 och 2001.8 Bostadsområdena varierar 
både till yta och till befolkningsstorlek. De centrala delarna av Gävle kommun har 
områden är små till ytan men som har en stor befolkning. I genomsnitt finns drygt 
1 000 personer per område i kommunen (Tabell 1). Dessa SAMS-områden ligger 
till grund för den fortsatta analysen av flyttningarna inom respektive till Gävle 
kommun. 
 
SAMS-områden 1996 2001 
Genomsnitt 1 257 1 044 
Lägsta  209 210 
Högsta 2 431 2 034 

Tabell 1 Genomsnittligt antal invånare per SAMS-område år 1996 och 
2001 

 
Av kartan nedan (karta 1) framgår andelen invånare i småhus i olika bostadsom-
råden. Mönstret är väl känt – småhusen är sällsynta i staden centrala delar men 
ökar med avståndet från centrum. Gävle har dock till skillnad från många andra 
svenska städer många centralt belägna småhus, framför byggda under trädgårds-
stadens era. 
 

                                                 
7 Small Area Market Statistics, SAMS, är en rikstäckande indelning av homogena bostadsområden 
(totalt ca 9 200). SAMS är framtagna av SCB i samarbete med kommunerna. Med statistik för 
SAMS är det möjligt att exempelvis välja ut de områden som överensstämmer med en efterfrågad 
målgrupp. Namngivningen kommer från SCB. 
8 När undersökningen påbörjades saknades fastighetsuppgifter för senare tidpunkt än 2001. Det är 
skälet till att klusteranalysen baseras på år 2001 medan statistik över individer och familjer baseras 
på senare års statistik. 
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Karta 1 Andelen invånare i småhus i SAMS-områden i Gävle 2001 (efter 

typkod i fastighetstaxeringen) 

 

Lägst andel invånare i småhus har områdena Brynäs och Öster medan Sätra, Vil-
lastaden, Hemlingby och delar av Bomhus har högre andel. Högst andel invånare i 
småhus har bostadsområdena utanför Gävle tätort. 
 
Av kartan nedan (karta 2) framgår motsvarande mönster som ovan, men för ande-
len individer bosatta i kommunal hyresrätt. Karta 2 kan beskrivas som inversen 
till karta 1 – andelen i hyresrätt sjunker med avståndet från centrum. 
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Karta 2 Andel invånare i bostäder ägda av kommunalt bostadsföretag i 

SAMS-områden i Gävle 2001 

 
Brynäs, Öster, delar av Sätra och centrala Gävle har en hög andel boende i all-
männytta. Utanför Gävle tätort finns det som karta 2 visar färre bostadsområden 
där beståndet ägs av det kommunala bostadsbolaget. 
 
Vilken upplåtelseform som dominerar i ett bostadsområde får betydelse för områ-
dets socioekonomiska sammansättning. Förutom de enskilda karterade variablerna 
ovan har en strävan varit att ge karaktären på Gävles områden på ett sammanfat-
tande sätt som även speglar befolkningens socioekonomiska sammansättning. 
Nedan karakteriseras bostadsområden efter befolkningens inkomster från arbete, 
bidrag och försäkringar. Klusteranalys är ett sätt att föra samman geografiska om-
rådena till homogena grupper eller så kallade kluster efter egenskaper i området. 
Avsikten är att kunna peka på typiska karakteristika för vart och ett av dessa klus-
ter. Klusteranalysens syfte är att skapa kluster som internt är så homogena som 
möjligt och samtidigt externt så heterogena som möjligt. Det betyder att inom-
gruppsvariansen skall minimeras och mellangruppsvariansen maximeras. De typ-
områden som klusteranalysen resulterade i framgår av tabellen nedan (Tabell 2). 
 

Kluster Typområden Antal områden 
1 Fattigast 17 
2 Näst fattigast 22 
3 Näst rikast 28 
4 Rikast 4 
Summa  71 

Tabell 2 Kluster 2001 
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I tabellen nedan (tabell 3) framgår medelvärdena på de variabler som ingår i klus-
teranalysen för respektive kluster. De allra mest välmående/rikaste klustren är fyra 
till antalet. Befolkningen i dessa områden har den högsta genomsnittliga arbetsin-
komst liksom den högsta disponibla familjeinkomsten. Befolkningen i dessa fyra 
bostadsområden har vidare de lägsta bostadsbidragen liksom de lägsta socialbi-
dragen (beräknade per familj). Som förväntat karaktäriseras också dessa “rika” 
områden av de högsta kapitalinkomsterna. Antalet arbetslöshetsdagar är lågt men 
skiljer sig marginellt från de näst rikaste områdena.  
 
 

Kluster Typområ-
den 

Arbetsin-
komst 

Bostadsbi-
drag, familj 

Disponibel 
inkomst, 
familj 

Socialbi-
drag, familj 

Kapitalin-
komst 

Arbetslös-
hetsdagar 

1 Fattigast 97 831 1 744 172 886 3 908 2 424 19 
2 Näst fatti-

gast 
125 754 922 236 336 742 2 215 15 

3 Näst rikast 155 520 597 303 826 136 2 460 12 
4 Rikast 178 233 330 396 627 102 20 554 11 

 

Tabell 3 Inkomster, bidrag och arbetslöshet 2001 - medelvärden i respekti-
ve kluster 

 
De fyra “rikaste” områdena klassificerade utifrån dessa variabler återfinns i Bom-
hus, Hemlingby, Sätra och Valbo (karta 3). Av kartan framträder också den tydli-
ga geografiska åtskillnad som finns.  
 

 
Karta 3  Kluster för Gävle SAMS-områden 2001. 
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De näst rikaste områdena återfinns som en krans runt centrala Gävle och omsluter 
de näst fattigaste och de fattigaste områdena. De fattigaste bostadsområdena åter-
finns framför allt i centrala lägen men också i Andersberg och Sätra.  
 

Flyttningar till och inom Gävle kommun 2000 - 2001 
Efter att ha avgränsat den mosaik av typområden som Gävle utgör, är nästa steg 
att se vilka människor som flyttar till vilka områden och varifrån de kommer. Här 
valdes flyttare mellan bostadsområden (SAMS-områden) mellan åren 2000 och 
2001. Definitionen av bostadsområde är liksom tidigare SAMS-område. I den föl-
jande analysen används också de ovan definierade typområdena. Motsvarande 
analys som nedan genomfördes även för perioden 1995-1996. Men eftersom re-
sultaten var likartade redovisas endast perioden 2000 - 2001. 
 
Mellan åren 2000-2001 flyttade 10 625 individer mellan bostadsområden i Gävle 
kommun. (163 av dessa var barn födda år 2000 och därmed inte inflyttare i egent-
lig mening även om några kommit med sina föräldrar). Flyttare definieras här som 
de som bytt bostadsområde mellan åren 2000 och 2001 och de kommer från övri-
ga Sverige och världen. Flyttarna kom till största delen från andra delar av Gävle 
kommun men även andra delar av Sverige. Närmare 30 procent (3 106 personer) 
flyttade till Gävle kommun från andra kommuner i Sverige. 
 
 Genomsnitt Högsta värde Lägsta värde 

Antal inflyttare 150 461 31 
Medelålder 31 24 40 
Arbetslöshetsdagar 22 45 3 
Arbetsinkomst, kronor 146 600 221 300 65 200 
Bostadsbidrag, kronor 15 39 0 
Disponibel inkomst, kronor per familj 223 100 402 400 113 400 
Socialbidrag, kronor per familj 18 127 0 

Tabell 4 Beskrivning av bostadsområden i Gävle med inflyttning 2000-2001 

 
Antalet inflyttare till Gävles olika bostadsområden var i genomsnitt 150 personer. 
De grupper som flyttade hade förhållandevis höga arbetslöshetstal, 22 arbetslös-
hetsdagar per person.  Arbetsinkomsterna var i genomsnitt 146 600 kronor, men 
variationen mellan olika områden var mycket stor (tabell 4). Den socioekonomis-
ka profilen på inflyttarna varierar mycket mellan olika bostadsområden. Dessa 
profiler finns redovisade i Appendix 1.  I vissa bostadsområden dominerar inflyt-
tare med låga inkomster, höga socialbidrag och därtill höga bostadsbidrag.  
 

Analys av flyttare 
För att få en bild av mellan vilka typer av bostadsområden olika människor flyttar 
valdes ett område ur var och ett av de fyra kluster som definierats ovan. I dessa 
områden analyserades vilka som flyttat in i områdena. Ur det kluster som be-
nämnts det rikaste valdes inflyttarna till bostadsområdet Hemlingby, ur det näst 
rikaste Sätra, ur det näst fattigaste Norr och slutligen ur det fattigaste bostadsom-
rådet Öster. Av de 10 625 flyttarna i Gävle kommun år 2001 var det 747 som flyt-
tade till dessa bostadsområden. Nedan analyseras den socioekonomiska samman-
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sättningen på dessa inflyttare (tabell 5). 
 
Det var 62 personer som flyttade till Hemlingby år 2001. Dessa inflyttare var för-
hållandevis unga med en medelålder på 28 år. De hade en låg arbetslöshet och 
höga arbetsinkomster. Bland inflyttarna till Hemlingby fanns ingen med vare sig 
socialbidrag eller bostadsbidrag. Följdriktigt så hade dessa inflyttare också en hög 
disponibel familjeinkomst. På detta sätt kan man se att inflyttarna till ett av de ri-
kaste områdena väl följer den sortering på bostadsmarknaden som redan visat sig i 
klusteranalysen, nämligen att inflyttare till ett bostadsområde delar en rad socio-
ekonomiska karakteristika med dem som redan är bosatta i området. Det är också 
dessa processer som bidrar till att befästa segregationen på bostadsmarknaden. 
 
I den andra extremen av bostadsområden, som här har kallat fattiga, återfinns Ös-
ter. Det var 254 person som flyttade till Öster år 2001. Dessa inflyttare hade som 
grupp fler arbetslöshetsdagar (34 dagar) och därtill den lägsta genomsnittliga ar-
betsinkomsten jämfört med inflyttarna till Hemlingby, Sätra och Norr. De hade 
vidare den lägsta disponibla familjeinkomsten, vilket delvis förklaras av många 
ensamstående bland inflyttarna (54 procent var ogifta och 70 procent var enligt 
familjetyp betecknade som ensamstående9). Bland inflyttarna till Öster var också 
socialbidrag förhållandevis vanligt. Även här är slutsatsen att inflyttarna väl följer 
den socioekonomiska profilen hos den övriga befolkningen på Öster. 
 
Bostadsområden Sätra och Norr återfinns inom klustren näst rikast och näst fatti-
gast. Dessa bostadsområden utgör gruppen av områden mellan extremerna. De har 
därmed en otydligare socioekonomisk position på Gävles bostadsmarknad. 
 

 Hemlingby Sätra5 Norr Öster 
Typområden Rikast Näst rikast Näst fattigast Fattigast 
Antal inflyttare 62 170 251 264 
Samsområde 21800015 21800059 21800049 21800054 
Medelålder 28 30 33 33 
Genomsnittligt antal 
arbetslöshetsdagar 

13 23 17 34 

Genomsnittlig arbets-
inkomst 

187 700 164 800  143 700 68 200 

Genomsnittligt bo-
stadsbidrag 

0 2 990 1 100 2 860 

Genomsnittlig disponi-
bel familjeinkomst 

368 800 250 700 202 800 116 500 

Genomsnittligt social-
bidrag 

0 800 530 12 700 

Tabell 5 Socioekonomisk beskrivning av inflyttarna till Hemlingby, Sätra, 
Norr och Öster, år 2001 

 
Förhållandet att inflyttare till olika bostadsområden har egenskaper och karakteri-
stika som har stora likheter med den befintliga befolkningens, är en vital orsak till 
boendesegregation och beständigheten i dessa mönster. Självfallet bör man också 

                                                 
9 Här ingår sambor utan gemensamma barn samt barn utan relation till någon person på fastighe-
ten. 
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undersöka utflyttarna från områden för att med större säkerhet kunna uttala sig om 
ett områdes status, visat genom befolkningens selektiva flyttningar. Flyttar 
rika/fattiga ut? Det är inte avsikten i denna undersökning men andra svenska stu-
dier visar på att de som flyttar från områden som anses ha låg status på en bo-
stadsmarknad ofta är mer välbeställda än genomsnittet i området10. 
 

Från vilka områden kom inflyttarna till Hemlingby, Sätra 5, Norr och Öster? 
Till det rikaste området Hemlingby kom som tidigare nämnts 62 inflyttare år 
2001. Inte någon av inflyttarna kom från Öster som är ett av de fattigaste område-
na i Gävle. Dock kom 20 av inflyttarna från andra områden som tillhör det “fatti-
gaste” klustret. De flesta kom från de södra delarna av staden, det vill säga söder 
om Gavleån. Det är ett vanligt mönster att flyttningar ofta sker inom avgränsade 
delar av staden. Endast en person flyttade till Hemlingby från en annan kommun. 
 
År 2001 var det 170 personer som flyttade till bostadsområdet Sätra5, som tillhör 
det näst rikaste klustret. Av dessa kom 15 procent (26 personer) från andra kom-
muner. Jämfört med inflyttarna till Hemlingby kom majoriteten från områden i de 
norra delarna av Gävle, som till exempel andra delar av Sätra, Norr och Norrtull. 
Ett 20-tal flyttade också från olika områden i Brynäs. Det kan vara speciellt för år 
2001 men en annan förklaring är att Sätra 5 med nya villor och bostadsrätter är ett 
steg i bostadskarriären för de många som bor i lägenhet på Brynäs. 
 
Till Norr, som tillhör det näst fattigaste klustret, flyttade 251 personer år 2001. 
Drygt en fjärdedel av inflyttarna (67 personer) kom från kommuner söder om 
Gävle, medan 7 procent kom från andra Norrlandskommuner. Sammanlagt ut-
gjorde inflyttningen från andra län en tredjedel av den sammanlagda inflyttningen 
till bostadsområdet Norr. De allra flesta kom dock från grannområden och andra 
områden i centrala Gävle. En relativt liten del kom från områden i det näst rikaste 
klustret medan de flesta kom från områden i det fattigaste eller näst fattigaste 
klustret av områden. 
 
Öster som hör till det fattigaste klustret, hade 264 inflyttare år 2001. Öster har en 
hög inflyttning från kommuner utanför Gävleborgs län. Närmare hälften av inflyt-
tarna (120 personer) kom från kommuner i andra län, varav en tredjedel från 
kommuner söder om Gävle och 15 procent från andra norrlandslän. Intressant nog 
hade Öster inga inflyttare från det rikaste klustrets områden. Det betyder att ingen 
inflyttare kom från Hemlingby, Sätra 5, Bomhus 1 eller Valbo 4. Däremot kom 15 
procent (38 personer) från grannområdet Nordost, också det ett bostadsområde 
inom det fattigaste klustret. 
 
Inflyttningen från andra kommuner till de undersökta bostadsområdena, sker 
framför allt till områden som ovan har betecknats som de relativt sett fattigaste 
områdena. Det är ensamstående och unga som efterfrågar hyresrätter i dessa om-
råden. Detta förhållande skulle kunna tala emot en stor andel inflyttare från andra 
kommuner i nya och dyrare områden med äganderätt. Den största anledningen är 
helt enkelt att de grupper man vill locka/borde locka dit så som t.ex. familjer, med 
tanke på bostadskostnaderna, inte är rörliga i samma utsträckning som de ovan 

                                                 
10 Andersson and Bråmå 2004; Bråmå 2006). 
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nämnda. 
 

Kvalitativ beskrivning 
Vad ser gävlebor som för- och nackdelar med olika upplåtelseformer? Hur ser de 
på olika upplåtelseformer, som ekonomisk säkerhet eller osäkerhet? Under våren 
och hösten 2005 genomfördes halvstrukturerade intervjuer med 30 hushåll i Gäv-
le, närmare bestämt på Brynäs och Sätra, i samband med ett EU-projekt. Upplåtel-
seform, ålder, kön, arbetsmarknadsstatus och familjetyp var urvalskriterier. Frå-
gorna rörde hushållens ekonomi och vilken boende- och upplåtelseform de före-
dragit. En komplett boendehistoria har också upprättats för samtliga intervjuade. 
Intervjuerna tog ca 1 ½ timme och genomfördes av Eva Andersson vid IBF. 
 
Genom att analysera materialet med utgångspunkt i föreslagna frågor ges en större 
förståelse för hur människor upplever sitt nuvarande boende och tänker om andra 
boendeformer. Vi kan också ge en inblick i hur de värderar olika boendeformer 
och hur de beskriver sitt ideala boende. Genom intervjuerna fås också en bild av 
hur dessa Gävlehushåll anser sig vilja bo under olika skeden i livet och hur de 
tänker om framtiden. 
 

Bostadens betydelse och preferenser för att äga eller att hyra 
I det här avsnittet undersöks boendets betydelse och speciellt betydelsen av att 
hyra eller äga hos de intervjuade hushållen i Gävle. Efter några generella beskriv-
ningar av vad boendet bör vara, studeras hur fäst man är vid sin bostad genom 
svaren till en kort historia11 där ett par i 55-årsåldern får minskad inkomst. Anser 
de intervjuade att man ska kämpa för boendet till varje pris eller föreslår de att 
man ska sälja och flytta? För det andra undersöks förändringar i boendet (boende-
former) hos de intervjuade över livscykeln. För det tredje granskas preferenser i 
boendet med en fråga om vad de intervjuade tror om ägandets roll för människor i 
allmänhet i Sverige. För det fjärde används de intervjuades flytthistorier för att 
granska skiften mellan att äga och hyra och om tesen en gång ägare, alltid ägare 
stämmer. 
 
Betydelsen av boendet inkluderar känslan av säkerhet och att vara sig själv på sitt 
eget territorium och detta tycks inte skilja sig mellan olika upplåtelseformer. Inte 
heller skiljer sig känslan av att vara säker på att få bo kvar. En ensamstående, 42-
årig man som hyr svarade som följer på vad boendet betyder för honom. 
 

Ja, det är ju…Det är ju egentligen lite grann en del av ens identitet också. Så tycker väl 
jag, det är min sfär där jag är trygg och den ska vara funktionell …så att man kan göra, 
utöva sina hobbies höll jag på att säga. Jag skulle vilja att det var mer så en plats för um-
gänge med vänner och med …. liksom sociala kontakter också. (Man, hyresgäst, 42) 

 
Vilken betydelse som de intervjuade lade i sitt boende skiljde sig marginellt åt 
                                                 
11 Historia 3: ”Ett gift par i 55-årsåldern har tre år kvar till de betalat av sitt bostadslån. Deras hus har ökat i 

värde med 300 procent sedan de köpte det. Frun jobbar deltid och mannen har just fått veta att han kommer 
att bli övertalig om tre månader. Fruns inkomst räcker bara till att betala lite av deras kostnader (mat och 
några räkningar) men de har inga lån att betala på förutom deras bostadslån. Vilka valmöjligheter har pa-
ret? Vad skulle du råda dem att göra? Skulle paret ha planerat på något sätt inför en sådan här händelse?” 
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mellan boende i olika upplåtelseformer. För de flesta var fördelen med att äga 
bara rent ekonomiska, ”att man betalar till sig själv”. 
 

Man betalar ju åt sig själv, det är en form av sparande, sparat kapital man har i fastighe-
ten. (Man, ägare, 62). 

 
Slutsatsen är att uppfattningarna om bostadens betydelse inte skiljer sig åt mellan 
boende i olika upplåtelseformer. De intervjuade associerar till skillnader i kostna-
der och ser ägandet som en bra investering. I en annan dimension förefaller bosta-
den betyda mer när den ägs, framför allt beroende på att den förknippas med kon-
tinuitet (så som barn som vuxit upp där och all möda man lagt ner på renovering 
mm.). Emellertid uttrycks den betydelse som boendet “bör ha” på liknande sätt 
även om nuvarande bostad har mer eller mindre av den ingrediensen. 
 
När de intervjuade blev tillfrågade om sina allmänna preferenser om boende och 
upplåtelseform blev svaren förvånansvärt samstämmiga. Ett medelstort hus vid 
havet/vattnet på landet men inte för långt från stan vad det man föredrog. De om-
givningar som man föreställde sig var runt Gävle (Bönan, Norrlandet, Sikvik etc.) 
för alla utom för en. Både hyresgäster och ägare (privat och bostadsrättsförening-
ar) uttryckte sin allmänna mening om boendets betydelse och boendepreferenser 
på ett likartat sätt. 
 
När de intervjuade skulle föreslå paret i 55-årsåldern (i fiktiva historien) vad de 
skulle göra när mannen blev uppsagd, svarade nästan hälften (12) direkt att paret 
skulle sälja/flytta och då skulle de klara av situationen ekonomiskt. 13 intervjuade 
fann inte situationen så allvarlig, de menade att ingenting skulle hända paret. 
Mannen skulle förmodligen vara berättigad till A-kassa och eftersom de var ett väl 
etablerat par hade de säkert besparingar och bara lite lån kvar att betala på huset. 
Att använda låneutrymmet på huset var ett annat förslag (4 st) men bara en re-
spondent menade att de verkligen skulle kämpa för huset och skära ner på allting 
annat. De senare svaret kom från en kvinna, 64 år som hyrde sitt radhus. För dessa 
intervjuade gävlebor märks en skillnad jämfört med övriga länder i studien (Fin-
land, Nederländerna, Portugal Tyskland, Storbritannien, Ungern). Att föreslå att 
man ska flytta och ge upp sin bostad var det sista alternativet och alla möjliga vä-
gar till att bo kvar skulle utrönas först i övriga länder. 
 
När frågan om boendets betydelse och upplåtelseformens betydelse angreps på ett 
andra sätt, uttrycktes mer eller mindre naturliga skiften mellan olika upplåtelse-
former över livscykeln. Att hyra var ett högst acceptabelt alternativ för unga män-
niskor liksom för äldre. Många intervjuades preferenser ändrades också med ökad 
ålder, vilket i vissa fall också visas i flytthistorien. Det fanns bara två undantag 
och det var en kvinna, 42 år som alltid hyrde med förklaringen att varken hon eller 
hennes sambo var händiga nog för att äga sin bostad. Där var också en man som 
genom sitt arbete (ägare, 55 år) tyckte att hyra var otänkbart även när han skulle 
bli gammal. Han hade genom sitt jobb besökte hyresområden och inte tyckte om 
dessa. 
 
Ett par beskrev tydligt sin boendehistoria i ett livscykelperspektiv. Från att ha bott 
ensamma i hyresrätter som studenter flyttade de ihop i en gemensam hyrd lägen-
het, därefter till ett bostadsrättsradhus där deras första barn kom och tillslut till det 
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nuvarande stora ägda huset där de bodde tillsammans med sina två barn (kvinna 
35 och man 36). Kvinnan betonade betydelsen av barn i sina preferenser för att 
äga. 
 

F: Jag sätter alltid in barnen i alla tankar jag, och har man barn och familj och allt det där 
så då kanske det känns mer som att man vill äga. …. Jag kan tänka mig att det är mer vik-
tigt under den tiden liksom. 

I: Ja. 

M: Ja, så kan det nog vara. (Ägare, Kvinna, 35, Man, 36) 

 
En nuvarande bostadsrättsinnehavare som stod i begrepp att flytta på grund av 
skilsmässa menade att om man är för gammal så kan man lika gärna hyra för man 
hinner ändå inte betala av lånet för att sedan bo billigt. Han föredrog helt klart att 
hyra. 
 

Jag skulle inte sätta mig i en bostadsrätt när man är över 50 alltså. […]…jag hyr hellre nu 
såhär på slutet då, även om man kanske får lägga till någon tusing då. Men har man inte 
pengar –och det har jag inte kapital så att jag kan köpa en lägenhet t.ex. en 80-90 kvadrat 
kostar i alla fall en 3-4-500 000. Och det har jag inte så jag kan amortera för jag har fullt 
sjå att betala för... Så för min del är det helt uteslutet. (Man, ägare brf, 56) 

 

Samme man som såg sig själv för gammal/fattig för att äga föreslog också att det 
unga paret som ska flytta ihop i historia 1 skulle hyra sin bostad.12  De intervjua-
des svar till historia 1 var relativt lika; det unga paret råddes att hyra. Grunden till 
dessa råd var att de då lätt kunde flytta om de skulle byta jobb, men också att de 
inte hade tillräckligt med kapital för att köpa en bostad. Några av de intervjuade 
gjorde också tillägget att de unga förmodligen inte skulle få lån av banken. Det 
faktum att de var unga sågs också som att det var en prövotid för paret och att då 
ha gemensamma lån kunde vålla besvär för dem. 
 

F: Ja, en hyresrätt. 

I: En hyresrätt, varför då? 

F: Ja, för det första så om dom flyttar ihop och köper en bostadsrätt sätter dom sig i skuld 
och det verkar ju väldigt osäkert i det där, det låter osäkert i det där förhållandet, så jag 
tycker inte att man ska göra det första att man riskerar att sätta sig i skuld alltså. (Kvinna, 
ägare brf., 59) 

 
En majoritet av de intervjuade tillade att de inte skulle flytta ihop på en gång utan 
att de skulle hyra var och en för sig först. Några respondenter sa att detta var ett 
misstag de själva gjort, att inte först bo själv och bli självständig. 
 

M: Jag skulle t.ex. inte flytta ihop med sambon det första jag gjorde.  

I: Hemifrån sådär?  

M: Utan hemifrån och så bo själv och sedan flytta ihop med någon. (Man ägare, 32) 

                                                 
12 Historia 1: En ung man och en ung kvinna, (båda boende hos sina föräldrar), vill flytta ihop och ber om 

ditt råd om de ska köpa eller hyra en bostad. Kvinnan har en fast anställning i kommunen medan mannen 
har ett mindre säkert jobb och har haft flera tillfälliga anställningar även om vissa har varat så länge som ett 
år. Vad skulle du råda dem att göra och varför? 
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Ett tredje sätt att undersöka bostadens betydelse och preferenser för olika upplå-
telseformer var med en fråga om svenskarnas inställning till ägandet. De flesta 
trodde att majoriteten svenskar vill äga sin bostad. Däremot la många till att vissa 
säkerligen föredrar att hyra sin bostad på grund av den service de får. En 59-årig 
bostadsrättsinnehavare sa att äga sin bostad är mindre viktigt i Stockholm, dvs. 
hur viktigt det är beror på tillgänglighet och valmöjligheter in staden där man bor. 
Detta visas också i en studie av Lind and Bergenstråhle (2004). Ägande i större 
städer är mindre tillgängligt än i mindre städer medan hyreslägenheter av hög sta-
tus gör hyresrätten som upplåtelseform mer accepterad och populär. Några av de 
intervjuade påpekade friheten med en hyresrätt som inte fanns på samma sätt med 
en ägd bostad. 
 

Jag tror att väldigt många tycker det är skönt att hyra och att kunna vara alldeles rörlig 
och alldeles fri för det är en ofrihet att äga och sälja och … man måste vara lite omsig och 
kring sej och rätt så stark att nu är jag här och nu ska jag bo här och dehär är min fasta 
punkt, en del människor vill ju inte ha det.  Jag vet inte om jag tillhör den mindre mäng-
den eller den större mängden men jag tror inte att alla tycker att det är viktigt såhär som 
jag. Jag tror att fler hellre vill hyra än äga, det tror jag. (Kvinna, ägare brf., 54) 

 
En kvinna, 46 år i äganderätt, utvecklade sitt svar på om det var ägandet i sig som 
var mer attraktivt eller om det var den större variationen och hustypen i ägandet 
som var lockande. Det kanske inte var upplåtelseformen utan snarare hustypen 
som fällde avgörandet till fördel för ägandet. Hon trodde att ett större utbud av 
hyresrätt i olika hustyper och lägen skulle förändra inställningen till fördel för hy-
resrätten. 
 

Alltså jag tror ju inte att det är ägandet i sig utan att det är ju valmöjligheterna. Att man 
vill ha…Nej men jag tror ändå att det är ett val när man tycker att man vill bo och det 
som passar en bäst och ibland så leder det till att man måste äga. Men jag tror att hade 
man ett mer, ett större utbud av hyres så skulle fler hyra ändå. (Ägare, Kvinna, 46) 

 
En hyresgäst gav uttryck för de förväntningar han kände när paret nu hade fått 
barn. Hans föräldrar menade att det var en bra investering att äga sitt hus och för-
sökte påverka dem att flytta från centrum till ett eget hus utanför staden. På hans 
arbetsplats talade hans kollegor om för honom hur bra det är att bo i hus och sär-
skilt om hur bra det var att räntan på lånen nu var så låg. 
 

Man känner lite tryck från folk att man bör flytta ut snart [ut i hus, ut från stan], det gör 
man. (Man, hyresgäst, 32) 

 
Bland några av de intervjuade som hade en marginell position, till följd av stora 
skulder eller arbetslöshet eller som invandrade, var en bostad i ett större bostads-
bolag att föredra framför mindre privata hyresvärdar. Där kände man sig utpekad 
och utsatt för hyresvärdens godtycke. En man var nu i färd med att hjälpa sin bror 
som var ny i Sverige med lägenhet och uttryckte sig på följande sätt. 
 

M: Bara det inte är ett vanligt privat bostadshus, det gillar jag inte. 

I: Jaha som inne hos en familj eller? 

M: Nej inte det, det ska vara mer… 
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I: Det ska vara såhär [som du bor nu] mer? 

M: Det ska vara mera såhär opersonligt (Man, hyresgäst, 33). 

 
Genom att analysera de intervjuades boendekarriärer kan man också se deras bo-
endepreferenser (mer om boendekarriärer i Abramsson 2003). Hur hade då re-
spondenterna flyttat och bytt mellan olika upplåtelseformer? Alla de intervjuade 
följde mönstret att de som unga eller studenter bott i hyreslägenhet. 
 
En intressant fråga är om de som flyttat till äganderätt stannade kvar i denna upp-
låtelseform eller om de senare bytt tillbaka till hyresrätt. Flytthistorierna bland de 
intervjuade visade på stor variation i valet av upplåtelseform. För fyra13 av dem 
innebar flyttningen en flytt tillbaka till hyresrätt (exklusive dem som flyttat hem-
ifrån till hyresrätt). Dessa fyra var nöjda med att komma åter till hyresrätt för de 
menade att de inte hade råd att köpa en bostad av olika skäl.  
 
Många av de intervjuade över 45 år talade om att sälja när de blir pensionärer och 
att flytta till en hyresrätt i centrum (till exempel Gävle Strand). Man nämnde ock-
så att man ville njuta av den service som ges av ett bostadsföretag. Det är svårt att 
säga om de verkligen kommer att göra detta i framtiden. En studie av perioden 
1985-95 (Fransson and Borgegård 2002, ss 38) visade på en ökade flyttningsbe-
nägenhet bland pensionärer (över 65) att flytta från äganderätt till hyresrätt. 
 

Uppfattningar om socioekonomisk säkerhet i boendet 
Det finns en ekonomisk säkerhet i att äga sin bostad eftersom man spar pengar till 
sig själv i det långa loppet sade en ung kvinna. Svaret var vanligt bland de inter-
vjuade i Gävle. Hon reflekterade över ’systemet’ som hon kallade det, där de som 
tjänar mindre inte har någon chans att låna eller spara eftersom det kostar mycket 
att hyra. 

 

Köper man ett hus då spar man ju åt sig själv men hyr man, alltså har man inte råd att 
köpa ett hus jag tycker det är så dumt liksom system egentligen för alla människor då som 
inte tjänar så mycket pengar som måste hyra hus eller lägenhet och inte har råd att köpa 
för att de inte får lån då. Dom pytsar ju ut pengar som går till någon annan alltså som de 
inte ser sedan nog för att vi betalar ju också för boendet då men det är ju till oss själva så 
att säga som vi kan … (Kvinna, ägare, 35) 

 
Säkerheten och fördelarna med att äga är inte att man är mer säker på att få bo 
kvar enligt de intervjuade. Det är istället vetskapen om att man med tiden kommer 
att få det ekonomiskt bättre, det vill säga ha ett sparat kapital och på sikt lägre bo-
endekostnader. Ägande kan ses som en process. Att hyra å andra sidan är på sin 
höjd stationärt i den meningen att man betalar ungefär samma andel av sin in-
komst i hyra. Om man som många av de intervjuade gjorde ser på sina boende-
kostnader fram till pensioneringen trodde många ägare att de gick en bättre eko-
nomisk situation till mötes (som pensionär med lägre inkomster men kompenserat 
av lägre boendekostnader). Hyresrätt däremot kunde innebära sämre ekonomiska 
villkor eftersom ingen av de intervjuade trodde på sänkta hyror och höjda pensio-

                                                 
13Urvalet är inte representativt. Bara 1/3 för närvarande hyresgäster i studien. 
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ner. De som ägt sin biostad under låg tid betraktade sin situation som att de haft 
“tur” medan hyresgäster kunde önska att de valt annorlunda. Några respondenter 
reflekterade över möjligheten att ägande kanske inte skulle vara lika ekonomiskt 
fördelaktigt i framtiden. Citaten nedan uttrycker ett medlidande med yngre perso-
ner på dagens bostadsmarknad. 
 

M: Det är himla orättvis egentligen det här samhället på så vis att man, man om man har 
haft turen som vi att ha ett boende såhär, bo så billigt och så vet man dom som lägger ner 
6-7000 i månaden i hyra och inte får tillbaks och knappt får det att gå ihop alltså och inte 
kan sätta undan en slant. (Man, ägare, 55) 

 
M: Man kan väl säga att vi fyrtiotalister vi har fått våra hus gratis faktiskt, så jäkligt är det 
för det har ju inflationen betalat. Eller spararna har betalt våra hus, det är ruskigt egentli-
gen men det är vad som har hänt. …  

I: Ja, och idag är det ju inte alls på samma sätt. 

M: Nej, och köpte man ett hus tidigare kunde man se att det blir bättre sen men det vete 
sjutton om det blir bättre sen. Det kräver en inflation. Och det vet man inte heller så de 
som köper dyra hus idag dom kanske får finna sig i att bo jäkligt dyrt hela livet alltså. 
(Man, ägare, 64) 

 
Men det finns även osäkerhet med att äga menar de intervjuade. Vikten av träda in 
i äganderätten vid rätt tidpunkt har varit vital för flera respondenter. Många talade 
också om perioder då de nästan inte haft råd att bo kvar, till exempel när de bott 
ensamma, när barnen var små, när de hade nya hus, stora lån och när ena partnern 
var antingen hemma eller arbetade deltid. Om de var i denna fas i livet när bo-
stadsmarknaden kraschade i början av 1990-talet gick det ibland riktigt illa. En 
bostadsrättsägare, 42 år visar denna erfarenhet i rådet till det unga paret på bo-
stadsmarknaden i historia 1. 
 

K: Ja, jag tycker liksom att det har blivit så höga insatser på lägenheterna så jag skulle 
nog vara lite rädd att köpa i andra hand nu, man hör ju priser på 5-600 000 då skulle jag 
nog råda dem att skaffa en hyresrätt.  

I: Att börja med en hyresrätt?  

K: Ja, för rätt som det är så sjunker det och då står de där med alla de där lånen. Just nu så 
är det så… så skulle det vara min son så skulle jag nog råda dem att ta en hyreslägenhet 
till att börja med. 19 min. 

K: Jag tror faktiskt att många lägenheter är övervärderade nu.  

I: Eftersom det har stigit så mycket?  

K: Eftersom man ser hur det kan gå med [lånen] man har varit med om det, att det sjun-
ker. Så just nu … men annars skulle jag nog tycka att det är bra att köpa bostaden. (Kvin-
na, ägare brf., 42). 

 
Den ekonomiska situationen för de som ägt sin bostad under låg tid och de som är 
hyresgäster skiljer sig enligt de intervjuade. Några hyresgäster ångrade lite att de 
inte köpt en bostad tidigare när de nu jämförde med vänner och bekanta som sett 
sin förmögenhet öka och sina utgifter minska med tiden. 
 

Det ångrar man ju idag när man är i denhär åldern när man tänker, fast vi har ju bott bra 
såhär ändå och haft det, det har ju inte varit något så, det är eget är väl i alla fall eget, bo-
stadsrätt eller hus. (Kvinna, hyresgäst, 64) 
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Å andra sidan uppskattade hyresgäster säkerheten i att faktiskt få bo kvar och att 
inte råka ut för plötsliga utgifter när någonting gick sönder. 
 

I: Om du ägde den skulle du känna dig tryggare att få bo kvar och sådär?  

M: Nej, faktiskt inte för jag missköter mig inte även om jag hyr så det är inga problem. 
(Man, hyresgäst, 33) 

 

Känslan av säkerhet och trygget i att få bo kvar, skiljer sig inte åt mellan olika 
upplåtelseformer menade en kvinna (ägare brf, 36). Hennes hushåll hade problem 
när utbetalningar från A-kassan kom sent men de fick ingen anmärkning eftersom 
de talade med bostadsrättsföreningen i förhands om att de skulle bli sena med av-
giften och varför. 
 

I: Om jag säger så här betyder det någonting, skillnaden mellan att vara hyresgäst som du 
också har varit eller att äga som du gör nu. 

F: Nej , det är mest faktiskt  dyrare egentligen  att bo såhär i alla fall här just här så är det 
dyrare än att hyra men det har vi ju valt för att vi vill bo just här.  

I: Men det betyder inte någonting som att ni känner er tryggare eller något sådant i själva 
boendet.  

F: Nej,  för man blir ju inte utsparkad liksom när man hyr ändå, om man inte missköter 
sig men då blir man utsparkad härifrån också. (Kvinna, ägare brf., 36) 

 
Sammanfattningsvis har de intervjuade en positiv syn på hyresrätt som boende-
form och särskilt i jämförelse med de andra länder där samma intervjuer gjorts. 
Det kan möjligen bero på att Gävle har relativt stor andel hyresrätter i olika stor-
lekar och lägen i staden jämfört med andra städer i Sverige. Hyresrätten blir en 
“naturlig” boendeform. Det faktum att något marginaliserade grupper föredrar 
allmännyttan framför privat hyresrätt är ytterligare ett gott betyg för denna sektor. 
Det finns dock orosmoln som att de intervjuade anser sig betala mycket i hyra och 
att de på äldre dagar kan komma att känna sig förfördelad i jämförelse med dem 
som äger. Det är en synpunkt som måste ses i ljuset av det bostadspolitiska målet 
om neutralitet mellan olika upplåtelseformer. Vidare gäller inte de säkra ekono-
miska förhållandena för alla ägare utan framför allt de som ägt sin bostad länge 
och inte fick alltför hårda smällar i bostadskraschen i början på 1990-talet. Bland 
respondenterna i äganderätt i Gävle tenderar också bostadsrättsinnehavare betala 
högre andel av sin inkomst i boendekostnader även om urvalet av hushåll inte är 
representativt i statistisk mening. 
 
Med tanke på de skillnader i ekonomiska förutsättningar som finns mellan de hus-
håll som här kort exemplifierats, torde nyproduktion först och främst vara tänkbar 
för hushåll med goda ekonomiska resurser. Bland Gävlehushållen är det många 
faktorer som har betydelse för deras möjligheter att välja mellan olika boendefor-
mer och hustyper. Det handlar om huruvida de är etablerade på arbetsmarknaden 
eller om de lever med temporära arbeten och osäkra inkomster. Om de har ett spa-
rat kapital genom lång tid av ägande och sparande. Sparande är för övrigt ovanli-
gare bland de intervjuade i hyresrätt. Fas i livet har också betydelse. Villkoren på 
bostadsmarknaden skiljer sig åt mellan nybildad familj med barn och äldre etable-
rat par. Ensamstående är för övrigt en utsatt grupp. Av intervjuerna framkom att 
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särskilt unga ensamstående och äldre frånskilda hade små ekonomiska marginaler. 
 

Nyproduktion och flyttningskedjor i Gävle kommun 2000 - 
2002 
Bostadsbyggandet i Gävle kommun har under det senaste decenniet varit obetyd-
ligt. Under år 2005 färdigställdes drygt 100 lägenheter, vilket kan jämföras med 
rekordårens bostadsbyggande om mellan 600 och 1 400 lägenheter. Bostadsbyg-
gandet var också högt under början av 1990-talet (figur 3). 
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Figur 3 Bostadsbyggandet i Gävle kommun 1975- 2005 
Källa: www.scb.se (databaser) 
 
Men även om bostadsbyggandet har och alltid har varit begränsat, och särskilt i 
förhållande till det befintliga bostadsbeståndet, har nyproduktionen stor betydelse 
för att generera en omsättning av bostadsbeståndet. I många fall är det nyproduk-
tionen som skapar möjligheter för familjer att ta ett steg i boendekarriären. Men 
flyttning och omsättning i bostadsbeståndet på den lokala bostadsmarknaden ska-
pas också av den regionala omflyttningen, när familjer flyttar från en lokal bo-
stadsmarknad till en annan, och när enboende avlider. Forskningen har emellertid 
visat att en nyproducerad bostad ger upphov till en större omsättning i bostadsbe-
ståndet jämfört med när motsvarande bostad blir ledig till följd av regional om-
flyttning eller dödsfall.  
 

Utgångspunkter för studiet av flyttningskedjor  
De primärt lediga bostäderna, det vill säga de nybyggda bostäderna, ger inte bara 
en familj ett nytt hem – det bidrar också till att skapa rörlighet på bostadsmarkna-
den. Det uppstår kedjeeffekter som möjliggör för fler familjer att byta bostad. 
 
Viss forskning om vakanskedjor har visat på ett positivt samband mellan priset på 
de nybyggda bostäderna i flyttningskedjans första länk och kedjans längd - med 
dyra bostäder som inledning på kedjorna uppkommer längre kedjor. Orsaken är att 
de steg en familj tar i sin boendekarriär är små – man gör en marginell förändring 
av bostadens kvalitéer i samband med flyttningen. Om den bostad som initierar 
kedjan är stor och tillika dyr ger det utrymme för fler familjer att justera sitt boen-
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de innan kedjan når sitt slut jämfört med om kedjan startar i en liten och förhål-
landevis billig bostad. Tanken bygger också på att stegen i boendekarriären resul-
terar i ökad bostadskonsumtion för familjerna snarare än en minskad sådan. 
 
Resultaten från olika empiriska undersökningar har dock varierat och det är oklart 
om de längsta vakanskedjorna och därmed den största omsättningen uppnås med 
stora och dyra bostäder eller om även bostäder med hyresrätt ger samma effekt. 
En förklaring till variationen i resultatet är att institutionella faktorer (hur bostäder 
förmedlas, skatte- och subventionssystem etc) varierar över tiden och mellan olika 
bostadsmarknader och att dessa förhållanden inte alltid har beaktas i tidigare stu-
dier. 
 
Det finns inga entydiga resultat av denna forskning som ger stöd för antingen att 
bostäder skall byggas direkt för hushåll med låga inkomster och trångbodda hus-
håll eller om deras behov skulle kunna tillgodoses indirekt genom att det skapades 
omsättning i bostadsbeståndet via flyttningskedjor. 
 
Det är också tveksamt huruvida hushåll med låga inkomster kan utnyttja dessa 
möjligheter att flytta till en ny bostad. Det främsta skälet skulle vara att bostads-
marknaden är segmenterad och att selektiva bostadspolitiska åtgärder krävs om 
behoven inom olika segment av bostadsmarknaden skall bli tillgodosedda. Studier 
av flyttningskedjor initierade av nyproduktion i Stockholm stad åren 2001 och 
2002 visar på en starkt segmenterad bostadsmarknad (Magnusson 2006). Kedjor 
som initieras i en förort når inte innerstaden utan rör sig inom endast inom föror-
terna. Det betyder att familjer i ytterst begränsad omfattning flyttar från innersta-
den till förorterna.  Konsekvenser blir att familjer i mindre attraktiva bostadsom-
råden aldrig når de mer attraktiva bostäderna i innerstaden. 
 

Vakanskedjemodeller 
Vakanskedjemodeller är en grupp av matematiska modeller som kan användas för 
att beskriva och analysera hushållens rörlighet på bostadsmarknaden. Modellerna 
är baserade på förutsättningen att den lokala omflyttning som uppstår på en bo-
stadsmarknad är begränsad till de lediga bostäder som finns vid varje given tid-
punkt. Med lediga bostäder skapas också förutsättningar för en omsättning inom 
bostadsbeståndet. Att ett hushåll flyttar från en bostad j till en annan bostad i är en 
händelse som också kan ses som att en vakans går från i till j, det vill säga i mot-
satt riktning. I modellsammanhang kan dessa lediga bostäder ses som vakanser 
som tillsammans bildar en kedja av bostäder. Denna vakanskedja speglar indirekt 
också hushållens rörlighet på bostadsmarknaden. Figuren nedan (figur 4) illustre-
rar sambandet mellan hushållen flyttningar och successivt lediga bostäder som 
tillsammans skapar en vakanskedja. 
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Figur 4 Exempel på en vakanskedja 
Källa: Magnusson (1994) 
 
En vakanskedja som uppkommer i till exempel en nybyggd bostad, når omsider 
ett slut. Det sker när ett hushåll som saknar egen bostad träder in på bostadsmark-
naden eller när ett hushåll flyttar från en lokal bostadsmarknad till en annan lokal 
bostadsmarknad eller efter hushållssplittring eller när vakansen når en bostad som 
av någon anledning avgår ur bostadsbeståndet. Som framgår av figuren ovan (fi-
gur 4) har fyra hushåll flyttat innan kedjan slutligen upphör.  
 
Förhållandet att lediga bostäder med olika egenskaper som antal rum, upplåtelse-
form, hustyp och pris ger upphov till olika vakanskedjor, har aktualiserat ett flertal 
frågeställningar för forskningen. En återkommande frågeställning har varit hur 
långa vakanskedjor som uppkommer när olika typer av bostäder blir lediga och 
vilka bostäder som successivt blir lediga. En annan fråga har gällt möjligheterna 
för svaga grupper och nya hushåll, till exempel ungdomar, att etablera sig på bo-
stadsmarknaden. Ytterligare en frågeställning har gällt samspelet mellan olika bo-
stadsområden, exempelvis hur nyproduktion inom ett bostadsområde kan ge tom-
ma bostäder i ett annat område eller bidra till att förändra den sociala samman-
sättningen i det senare området. Frågeställningen för denna studie är dock i vilka 
vakanskedjor som vi återfinner i Gävle kommun. 
  
En fördel med en modellansats i forskningen om vakanskedjor är att registerdata 
kan användas. Med den goda tillgången på registerdata i Sverige, finns det möj-
ligheter att i analysen anlägga ett bredare angreppssätt på förändringen i bostads-
beståndet och rörligheten bland hushållen. I den mikrodatabas GEOSWEDE som 
används i denna undersökning har de vakanskedjor identifierats som har sin upp-
komst i nyproduktion av bostäder. Övriga sätt på vilket vakanskedjor kan initieras 
lämnas utanför denna studie. 
 
Det finns i tidigare forskning stöd för att vakanskedjemodellerna kan användas för 
att göra beskrivningar av rörligheten på bostadsmarknaden och exempelvis ge ett 
svar på ovanstående frågeställningar. En grundläggande problemställning är om 
kunskap om rörligheten under en tidsperiod kan läggas till grund för framskriv-
ning av densamma. I Magnusson (1994) prövades därför de antaganden som utgör 
grunden för vakanskedjemodellen. Resultatet visade bland annat på att de vakan-
ser som uppkommer på bostadsmarknaden har en stor betydelse för såväl rörlighe-
ten inom bostadsbeståndet som för nybildade och inflyttade hushåll att etablera 
sig på marknaden. Modellen användes också för att predicera vakansflödet över 
tiden. Drygt 90 procent av rörligheten under en femårsperiod kunde prediceras 
med hjälp av vakanskedjemodellen. Förklaringen är bland att flyttning som en 
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demografisk process är en trög process som förändras långsamt.  
 
Emellertid, hur väl en vakanskedja som simuleras med vakanskedjemodellen 
kommer att efterlikna den sanna kedjan är också avhängigt datamaterialet. De 
möjligheter men även problem som är förknippade med mikrodatabasen GEOS-
WEDE för att härleda vakanskedjor diskuteras i resultatredovisningen nedan. 
 

Definition av begreppen familj, flyttare och vakans 
Den enhet som företar flyttningarna benämns här familj. En familj består till skill-
nad från ett bostadshushåll av de personer som delar en bostad och har juridis-
ka/ekonomiska band till varandra. Det betyder att gifta (eller partners) med eller 
utan barn räknas som en familj. Detsamma gör samboende med barn och ensam-
stående med eller utan barn. De är alla familjer till skillnad från dem som är sam-
boende utan barn, vilka istället betraktas som två familjer. På denna punkt skapar 
mikrodatabasen GEOSWEDE ett problem för vilka slutsatser vi kan dra av analy-
ser av vakanskedjor i Gävle kommun. Detsamma gäller för all svensk statistik 
som numera bygger på familjebegreppet snarare än hushållsbegreppet. Den enda 
statistiska totalundersökning som belyser förhållandena i Sverige utifrån hushålls-
begreppet och därmed även samboende mellan icke gifta personer utan gemen-
samma barn, är folk- och bostadsräkningen. Och någon sådan räkning har inte 
skett i landet sedan 1990. Nedan diskuteras mer ingående hur den osäkerhet som 
skapas till följd av otinget att identifiera familjer bestående av samboende utan 
barn, skall kunna reduceras. 
 
De flyttningar som uppmärksammas i modellen är både flyttningar inom en och 
samma kommun och mellan kommuner. Definitionen av inomkommunala flytt-
ningar är att familjen ifråga befunnit sig i Gävle kommun såväl 1 januari, 2001 
som 31 december, 2002 (den undersökta tvåårsperioden) men under denna tidspe-
riod flyttat mellan olika bostadsområden och fastigheter. SAMS är den geografis-
ka indelning av Sverige som SCB använder och som har sin motsvarighet i den 
kommunala nyckelkodsindelningen (indelning i homogena geografiska områden). 
De familjer som flyttat inom en och samma fastighet är däremot inte möjliga att 
identifiera. Erfarenheten visar att den typen av flyttningar förekommer, men är 
mindre vanlig. Undantaget är naturligtvis stora bostadsområden där hela området 
har ett och samma fastighetsnummer. I dessa fall underskattas antalet flyttningar. 
Denna grupp av flyttare både lämnar och tar i anspråk en ledig bostad. 
 
De familjer som definierats som inflyttare och nybildade familjer är de som flyttat 
från andra delar av världen och Sverige mellan 1 januari, 2001 och 31 december, 
2002. I denna grupp ingår också de familjer som är nya på bostadsmarknaden. Till 
denna grupp hör bland annat alla unga som flyttat till den första egna bostaden i 
Gävle kommuner från föräldrahemmet eller annan plats. Denna grupp av flyttare 
lämnar ingen ledig bostad efter sig utan avslutar istället vakanskedjorna. Till den-
na grupp hör också familjer som splittras, till exempel vid en skilsmässa och där 
någon bor kvar i den tidigare bostaden. 
 
Ett annat sätt på vilket en vakanskedja kan avslutas är att bostaden avgår ur be-
ståndet genom till exempel rivning. Skattningen av avgångarna ur bostadsbestån-
det utgör ett problem. Det är dessa som tillsammans med nya familjer på bo-
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stadsmarknaden (nybildade och inflyttade) avslutar vakanskedjorna. Det är högst 
sannolikt att rivningar och liknade som skapar avgångar är näst intill försumbara i 
Gävle kommun. Avgångarna har här satts till noll. 
 
Den teoretiska utgångspunkten för analysen är att rörligheten på bostadsmarkna-
den har sin uppkomst i vakanser som möjliggör för flera familjer att byta bostad. 
De vakanser som har identifierats här är nybyggda bostäder, det vill säga bostäder 
byggda mellan 2001 och 2002. Tillsammans skapar alla dessa vakanser den första 
länken i en vakanskedja. Den genomsnittliga kedjelängden anger hur många steg 
på bostadsmarkanden en vakans tar innan den möter en familj som är ny (nybildad 
eller inflyttad) på den lokala bostadsmarkanden i Gävle kommun, och därefter ab-
sorberas. 
 

Vakansflödet 
Analysen av vakanskedjorna bygger på vissa antaganden och förenklingar som i 
huvudsak är att hänföra till den tillgängliga mikrodatabasen GEOSWEDE. Antalet 
inomkommunala flyttningar kan skattas. Men det är en överskattning till följd av 
att personer som betecknas som enboende i databasen men i realiteten är sambo-
ende, vilket förklarats ovan. Det är ett problem som dessvärre saknar lösning. Å 
andra sidan finns det en tendens till underskattning av flyttningar till följd av att 
de flyttningar som sker inom en och samma fastighet inte fångas in. Samma pro-
blem finns beträffande nya familjer – de samboende som inte är gifta eller har 
gemensamma barn betecknas som enboende. 
 
Den post i nedanstående balanssystem som är enklast att beräkna och där resulta-
tet ligger närmast sanningen är antalet vakanser. Parametrarna i modellen har an-
passats till detta antal. Därför har antalet nya familjer definierats som liktydigt 
med antalet vakanser som uppträder under den studerade perioden.  
 
Under tidsperioden 2000 – 2002 initierades 187 vakanser i Gävle kommun till 
följd av nyproduktion. Tidigare studier har visat nyproduktionen endast står för ett 
par procent av alla vakanser som initieras. Det framgår tydligt av tabellen nedan.14  
Merparten vakanser uppkommer genom utflyttning från kommunen. Det är endast 
i begränsad omfattning som vakanskedjor initierats av nyproduktion. Av tabellen 
nedan (tabell 6) som är hämtad från en studie om flyttningskedjor i Gävle 1996-
2000 framgår att den enskilda faktor som betyder mest för att initiera flyttnings-
kedjor och att skapa rörlighet på bostadsmarknaden är utflyttningen av familjer till 
andra bostadsmarknader.15 Även dödsfall bland enboende betyder mycket för att 
initiera flyttningskedjor och skapa rörligheten på bostadsmarknaden. Nyproduk-
tion har däremot en marginell betydelse. 
 

                                                 
14 Malmberg, Abramsson och Magnusson 2002. 
15 Magnusson 2000. 
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Hur vakanser initieras Andel Antal 
Utflyttning 74,4 7 479 
Avliden 23,8 2 390 
Nyproduktion  1,8 185 
Totalt 100,0 10 054 

Tabell 6 Hur vakanser initieras på bostadsmarknaden i Gävle under tidspe-
rioden 1996-2000 

 
Undersökningen av Gävle kommun 1996-2000 visade på förhållandevis korta va-
kanskedjor. För varje vakans som initierades på bostadsmarknaden flyttade unge-
fär 2 familjer. En självklar förklaring till de korta kedjorna är att nya familjer, ny-
bildade och inflyttade familjer omedelbart tar i anspråk de primärt lediga bostä-
derna. Det betyder att nya vakanser i begränsad utsträckning bidrar till att skapa 
omsättning i bostadsbeståndet. En förklaring till den begränsade eller uteblivna 
omsättning i bostadsbeståndet kan vara brister i hur bostäder allokeras. Den korta 
kedjelängden har också sin förklaring i de jämförelsevis få kedjor som initieras i 
nybyggda bostäder, och framför allt bostäder med äganderätt. Vakanser som initi-
eras i nybyggda bostäder med äganderätt, vilka vanligtvis också varit dyrare än 
bostäder byggda med bostadsrätt, har i tidigare undersökningar visat sig ge de 
längsta kedjorna. 
 
På vilken typ av delbostadsmarknad vakansen initierar har följaktligen betydelse 
för längden på kedjan. Det gäller oavsett om vakansen initieras i nyproduktionen 
eller i bostadsbeståndet. Det principiellt bästa sättet att definiera delbostadsmark-
nader som dessutom uppfyller kravet på att vara homogena16 är att i definitionerna 
inkludera alla bostadsattribut såsom hustyp, upplåtelseform, pris, antal rum, ålder, 
geografiskt läge etc. Men alla attribut kan av praktiska och modellmässiga skäl 
inte inkluderas. Det gäller att finna de strategiska variablerna, och samtidigt beak-
ta den avgränsning som blir nödvändig eftersom databaser endast inkludera ett 
begränsat urval av attribut. 
 
I följande undersökning av tidsperioden 2000-2002 definierades delbostadsmark-
nader i Gävle kommun med hjälp av variabler som teoretiskt och empiriskt visat 
sig relevanta i andra liknande undersökningar och som dessutom varit tillgängliga 
i mikrodatabasen GEOSWEDE.17 Definitionen av delbostadsmarknader i denna 
studie är mycket enkel och baseras på fastighetens ägarkategori och hustyp. Det 
hade varit önskvärt med en indelning efter upplåtelseform, men den uppgiften 
saknas dessvärre i databasen. Detsamma gäller bostadens storlek (yta eller antalet 
rum). Inte heller pris eller hyra finns att tillgå i mikrodatabasen GEOSWEDE. 
Dessa önskvärda men ej tillgängliga uppgifter samlas heller inte in vidfastighets-
taxeringen. 
 
Både ägarkategori och hustyp omfattar betydligt fler kategorier än de som an-
vänds i denna undersökning. Kategoriseringen här är enkel och utgörs av de kate-
gorier som bostadsmarkanden vanligtvis indelas i, nämligen följande fem delbo-

                                                 
16 Se Magnusson 1994. 
17 Magnusson, 1994. 
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stadsmarknader: 
 

1. småhus med äganderätt: här ingår även småhus som deklareras som lant-
bruk (benämns shä) 

2. småhus med bostadsrätt (benämns shb) 
3. småhus med annan ägarkategori: vanligtvis småhus som upplåts med hy-

resrätt (benämns sha) 
4. flerfamiljshus med bostadsrätt (benämns fhb) 
5. flerfamiljshus med hyresrätt: här ingår både kommunal och privat hyres-

rätt (benämns fhh) 
 
Analysen av vakanskedjorna i denna undersökning är översiktliga och visar på det 
övergripande mönstret i Gävle kommun. Av tabellen nedan framgår på vilka del-
bostadsmarknader vakanser initieras och även var de så småningom absorberas 
(nya, infly). På vilken delmarknad vakanserna initieras anges i tabellerna som va-
kansernas ursprung, medan vakanserna nästa steg till att absorberas eller till en 
annan delbostadsmarknad anges som destination. 
 
Av de 187 nyproducerade bostäderna 2000-2002 finns det uppgifter i fastighets-
taxeringen att inflyttning skett i 119 bostäder. I övriga bostäder skedde inflyttning 
redan innan fastighetstaxeringen 2001 och dessa bostäder ingår därför inte i studi-
en. Förvisso hade det varit möjligt att hämta uppgifter om varifrån de familjer 
flyttade som tog 68 nybyggda bostäder i anspråk. Men den information om bostä-
der som föregår fastighetstaxeringen 2001 är från 1995, och således inte tillförlit-
lig i detta sammanhang. Risken är alltför stor att de familjer som flyttade in i ny-
produktionen 2000 flyttat från en helt annan bostad än den som anges i taxeringen 
1995. 
 
De 119 bostäderna som uppfyller villkoret att inte ingå i fastighetstaxeringen 2001 
men däremot 2003, skapade lika många vakanser som fördelar sig på följande ty-
per av bostäder (figur 5).  
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Figur 5 Vakanser 2002 efter hustyp och ägarkategori 

 
De 119 vakanserna uppkommer i huvudsak småhus upplåtna med äganderätt. Bo-
städer i flerfamiljshus med hyresrätt eller med bostadsrätt är i det närmaste obe-
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fintliga. Ser vi till samtliga vakanser som initierades under perioden, även de i 
vilka inflyttning skedde tidigt under 2000, dominerar fortfarande småhusen med 
äganderätt, men andelen bostäder i allmännyttan ökar något. 
 
De 119 vakanserna gav upphov till lika många kedjor. Av tekniska skäl är det 
bara 112 som är möjligt att följa – vi saknar uppgifter om varifrån dessa familjer 
flyttade. Av tabellen nedan (tabell 7) framgår det totala antalet vakanser som upp-
kommer på olika bostadsmarknader. Av tabellen framgår också hur många kedjor 
som fortsätter sin väg på Gävles bostadsmarknad och hur många det är som ome-
delbart absorberas. En vakans absorberas när den tas i anspråk av någon som an-
tingen är inflyttare från en annan bostadsmarknad eller någon som flyttar utan att 
lämna en ledig bostad efter sig. Det senare gäller framför allt unga som lämnar 
föräldrahemmet. 
 
 Bostad00       
Bostad02 Shbh Shä Fhp Fhb Fha Nya Infly Total 
Shä 19 18 16 15 14 10 11 103 
Fha 0 0 0 1 2 3 3 9 
Total 19 18 16 16 16 13 14 112 

Tabell 7 Vakansflödet i Gävle kommun 2000-2002 

 
Flertalet vakanser uppkommer i småhus med äganderätt (shä). Vakanserna fortsät-
ter däremot att röra sig över samtliga typer av bostadsmarknader i Gävle kommun. 
Även nybildade och inflyttade familjer tar vakanser uppkomna i äganderätt i an-
språk. Det bör noteras att en påfallande låg andel av vakanserna tas i anspråk di-
rekt av nya och inflyttade familjer. Av de 112 kedjor som kan följas är det bara 27 
stycken som omedelbart upphör. Det kan också uttryckas som att 27 av 112 kedjor 
inte bidrar till att skapa omsättning på Gävles bostadsmarknad, utan tas i anspråk 
av nya och inflyttade familjer.   
 
Med kunskap om hur många vakanser som initieras på olika delbostadsmarkna-
der, hur många gånger vakanserna omsätts inom beståndet innan de når ett slut, 
kan så kallade övergångssannolikheter beräknas. Sannolikheten för att en vakans 
skapar omsättning i beståndet varierar beroende på i vilken sektor på marknaden 
den initieras. Av tabellen nedan (tabell 8) framgår sannolikheten för vakanser som 
initieras på olika delbostadsmarknader att ta ett steg till en annan marknad eller att 
omedelbart absorberas av nya och inflyttade familjer. Notera att antalet vakanser 
som uppkommer i flerfamiljshus är under 10 och att övergångssannolikheterna 
därför är osäkra. 
 
 Bostad00       
Bostad02 Shbh Shä Fhp Fhb Fha Nya Infly Total 
Shä .18 .17 .15 .14 .14 .10 .11 .99 
Fha .00 .00 .00 .11 .22 .33 .33 .99 

Tabell 8 Övergångssannolikheter, Gävle kommun 2000-2002 

 
I den fortsatta analysen ritas fokus mot de vakanser som uppkommer i äganderätt. 
Sannolikheten för att en vakans som uppkommer i äganderätt skall tas i anspråk 
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av ett nytt eller inflyttad familj, det vill säga absorberas, är drygt 0.20. Det betyder 
att vakanser som uppkommer i äganderätt har en hög sannolikhet för att skapa yt-
terligare omsättning på alla delar av bostadsmarknaden. Studier av boendekarriä-
rer visar ofta att steget till småhuset går via bostadsrätten. De vakanskedjor som 
uppkommer i Gävle 2000-2002 visar att steget till äganderätten mycket väl kan gå 
via hyresrätten – den i allmännyttan (fha) eller den privata (fhp). Det är också här 
problemet uppkommer. Med vakanser som skapar ungefär samma omsättning på 
delmarknaderna äganderätt, bostadsrätt och hyresrätt är sannolikheten för förhål-
landevis korta kedjor stor.  Sannolikheten för att absorberas i ett nästa steg är be-
tydligt högre än i det första steget, eftersom vakanserna i steg två skapar en rela-
tivt låg omsättning i beståndet av ägda bostäder och en betydligt högre omsättning 
bland hyrda bostäder. När en vakans når den delmarknad som består av bostäder 
med hyresrätt är sannolikheten för att absorberas hög och kedjorna blir därför kor-
ta.  
 
En vakans som initieras på bostadsmarknaden, oavsett delmarknad, har alltid en 
hög sannolikhet för att omedelbart tas i anspråk av en ny familj, dvs. en nybildad 
eller en inflyttad familj. I den ovan refererade studien av Malmberg, Abramsson, 
Magnusson och Berg (2004) varierade denna sannolikhet for vakanser som initie-
rades 1996-2000 med mellan .40 - .59 i de fyra undersökningskommunerna Hel-
singborg, Säffle, Upplands/Väsby och Gävle. På marginalen varierade dock san-
nolikheten för en vakans att omedelbart absorberas ytterligare. För en vakans som 
initieras på delbostadsmarknaden småhus med äganderätt (shä) i Gävle var sanno-
likheten .42 för att den omedelbart kommer att absorberas. Men i den undersök-
ningen ingick även vakanser som uppkom till följd av inflyttning och dödsfall 
bland ensamstående. Nyproduktionen kan därför sägas i något större utsträckning 
bidra till omsättning i bostadsbeståndet. 
 
Den intressanta frågan är slutligen hur långa kedjor som skapas. En vakans som 
initieras i Gävle 2000-2002 har en relativt hög sannolikhet för att skapa omsätt-
ning i beståndet, åtminstone i ett första steg. Skattningen av hur långa kedjor som 
uppkommer av nybyggda småhus med äganderätt baseras på en simulering av 
sannolikheten för en vakans att ta ett, två, tre eller flera steg på bostadsmarknaden 
innan den så småningom absorberas. Den genomsnittliga kedjelängden är en 
summering av dessa sannolikheter. Matrisen ovan över övergångssannolikheterna 
definierar sannolikheten for att gå mellan delbostadsmarknad i och j i ett steg. 
Kvadraten på samma matris anger sannolikheten för vakansen att gå från i till j i 
två steg, kubiken i tre steg osv (tabell 9).  
 
 Bostad00     
Bostad02 Shbh Shä Fhp Fhb Fha Summa 
Shä 0.2 1.2 0.2 0.2 0.2 2.1 
Fha 0.0 0.0 0.0 0.1 1.3 1.4 

Tabell 9 Genomsnittlig kedjelängd, Gävle kommun 2000-2002 

 
Resultatet av analysen visar att för varje vakans i äganderätt flyttar 2,1 familjer. 
Däremot, den mindre tillförlitliga beräkningen baserad på vakanser som initieras i 
hyresrätt, visar att dessa vakanskedjor skapar en begränsad omsättning i beståndet. 
För varje vakans som initieras flyttar 1,4 familjer. Om vi använder information 
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om den genomsnittliga kedjelängden för att prognostisera utfallet av 100 nybygg-
da småhus blir resultatet att 210 familjer får möjlighet att flytta.  
 
Analysen av de vakanskedjor som initieras via nyproduktion under tiden 2000-
2002 visar på i genomsnitt kortare kedjor än vad som med samma metod och ba-
serat på GEOSWEDE utmättes för till exempel Stockholms stad 2000-2002. En 
tentativ slutsats är att den första länken innehåller många småhus med äganderätt 
som har en hög sannolikhet för att skapa långa kedjor i beståndet. Men redan i det 
andra steget i kedjan har antalet småhus med äganderätt reducerats betydligt. Ked-
jorna rör sig nu mellan bostäder i flerfamiljshus vars sannolikhet för att absorbe-
ras, dvs avslutas till följd av inflyttning och nybildning av familjer är betydligt 
högre än för småhusen med äganderätt. Detta resultat reser frågan nyttan med bo-
stadsproduktion - tränger ett efterfrågestyrt byggande ner till mindre resursstarka 
hushåll som har ett manifest bostadsbehov? Eller, i vad mån kan bostadsbyggan-
det bidra till att korrigera ett starkt efterfrågestyrt bostadsbyggande? Resultatet 
från denna undersökning visar på det senare. Byggandet når hushåll som kan antas 
ha ett manifest bostadsbehov.  
 
Av dem som flyttar till de nybyggda småhusen är 50 procent familjer med barn. 
Övriga är gifta utan barn och ensamstående (14 respektive 36 procent). Om till-
komsten av de ägda småhusen betraktas ur ett kvalitativt perspektiv, utan fokus på 
kedjornas längd, har den sannolikhet varit lyckad så till vida att barnfamiljer i hy-
resrätt och bostadsrätt givits möjlighet att flytta till just ett småhus. 
 
Den fråga som återstår att besvara är slutligen det geografiska mönstret i flytt-
ningarna. Var byggdes småhusen och varifrån kom de som flyttade. Svaret på den 
frågan är förhållandevis enkel – från hela kommunen. Dock framträder ett intres-
sant mönster – flyttningarna är geografiskt avgränsade. Återigen är flyttningar 
mellan söder och norr om ån i centrala Gävle mindre vanliga.  
 

Flyttningar till Gävle kommun 2003-2004 
Idag byggs i tillväxtregionerna och det som byggs är framför allt bostäder för re-
sursstarka hushåll. Populärt uttryckt beskrivs byggandet som postmodernt och 
marknadsstyrda – men stor variationsrikedom, en satsning på kvalitet och elegans. 
Samtidigt finns ett påtagligt bostadsbehov hos olika typer av familjer, inte bara de 
resursstarka. Många unga vuxna står utan bostad, och många barnfamiljer har en 
stark önskan att flytta till ett småhus. Efterfrågan är varierad, medan det utbud 
som nyproduktionen bidrar med på bostadsmarknaden är mer begränsad. Därför 
är förväntningarna stora på att de flyttningskedjor som nyproduktionen ger upp-
hov till skall bidra till att generera detta varierade utbud.  
 
Gävle kommun tillhör de kommuner i landet som betraktas som tillväxtkommu-
ner. Bostadsbyggandet i kommunen, och mer specifikt i kommunens mest centrala 
delar, har under de senaste åren ökat markant. Från ett i det närmaste obefintligt 
byggande under slutet av 1990-talet har byggandet stigit påtagligt och kommer 
under de närmaste åren att vara fortsatt högt. Delar av byggandet riktar sig till en 
resursstark grupp av familjer – både familjer som idag bor i kommunen men ock-
så de som kan betraktas som potentiella inflyttare. Det finns goda skäl att anta att 
byggandet som analyserades i flyttkedjeexemplet ovan mer är att hänföra till ett 
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byggande för familjer ett mer manifest behov av bostad. 
 
Bostadsmarknaden i Gävle är tydligt segmenterad. Det visar de inledande analy-
serna i denna rapport. Flyttningarna följer i mångt och mycket ett mönster som 
kan betecknas som söder respektive norr om ån. Det finns inte heller något som 
tyder på att bostadsområdena har förändrat sin position bland bostadskonsumen-
terna. Staden sociala geografi är stabil, med en segregation som upprätthåll av in-
flyttningen. Familjer med låga inkomster återfinns i bostadsområden med gene-
rellt låga inkomster och motsvarande mönster återfinns bland dem med medelin-
komster och höga inkomster. Samtidigt är det viktigt att understryka att inkomster 
och social status inte alltid går hand i hand. Det finns annat som utgör markörer 
för social status. Men det generella intrycket är trots allt att inkomsterna i ett bo-
stadsområde ger indikationer på vilka som söker sig till området. 
 
Kommer nyproduktionen att bryta dessa vedertagna mönster? Kommer nyproduk-
tionen att förändra den sociala geografin i Gävle? Och vilka kommer att flytta till 
nyproduktionen? Databasen Geoswede medger analyser av flyttningar fram till 
200418. Mellan åren 2003-2004 flyttade drygt 3 500 person till Gävle kommun 
och nästa lika många från kommunen. 
 
Bostadsregion 2003 Antal Andel
Södra Sverige 1 972 56
Gästrikland 767 22
Norra Sverige 337 9
Invandrade 473 13
Summa 3 549 100
 
Tabell 10 Inflyttarna till Gävle och deras bostadsregion 2003 
 
Av tabellen ovan (tabell 10) framgår att drygt 20 procent av inflyttarna till Gävle 
kommun kommer från andra kommuner i länet. Därtill kommer 20 procent från 
Stockholm län och ytterligare närmare 20 procent från Uppsala län. Endast 10 
procent kom från andra norrlandskommuner utanför länet. 
 
Inflyttarna domineras av unga vuxna (19-35 år). Det framgår av figuren nedan (fi-
gur 6). Inom åldersgruppen unga vuxna finns också en stor andel barnfamiljer. 
Värt att notera är också att 13 procent av inflyttarna är nya svenskar som bosätter 
sig i Gävle. Det är en betydligt högre andel än bland dem redan är bosatta i kom-
munen. 
 

                                                 
18 Till följd av en försenad leverans från statistiska centralbyrån av fastighetstaxeringen 2005 var 
det inte möjligt att utgår från bostadsbyggandet under 2003 och 2004 för analysen av flyttnings-
kedjor. 
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Figur 6 Inflyttarnas ålderssammansättning 2004 

 
Utflyttningen uppvisar samma mönster, det vill säga 20 procent av dem som flyt-
tar från Gävle kommun mellan 2003 och 2004 flyttar till Stockholms län. Ytterli-
gare 20 procent flyttar till Uppsala län och samma andel till andra kommuner i 
länet. Inte heller utflyttningen sker till andra Norrlandskommuner. Knappt 10 pro-
cent av utflyttarna bosätter sig i andra Norrlandskommuner exklusive länet. Unge-
fär samma andel invånare födda i annat land flyttar ut som det flyttar in. Samman-
taget synes in- och utflyttare uppvisa en likartad demografisk profil. 
 
Såväl inflyttningen som utflyttningen sker inom stadsdelarna Brynäs, Sätra, Söder 
och Nordost. Översiktliga analyser av den socioekonomiska sammansättningen 
hos gruppen inflyttare ger inte heller vid handen att den skulle utgöras av en re-
sursstark grupp. Förhållandet är snarare det motsatta. Men även de resursstarka 
återfinns bland inflyttarna. Bland inflyttarna i åldergruppen 35-65 (definierade 
som vuxna här) finns en överrepresentation av inflyttare i den första inkomst kvin-
tilen, det vill säga bland familjer med de 20 procent lägsta disponibla inkomster-
na, liksom en svag överrepresentation i den femte kvintilen, vilket motsvaras av 
familjer med de 20 procent högsta disponibla inkomsterna.  
 
Emellertid, i det postmoderna samhället är det inte bara inkomsterna som har kan 
utgöra indikatorer på vilket framtida boende som olika grupper kan tänkas efter-
fråga. Utbildning kan i många sammanhang vara en väl så god indikator. Om så är 
fallet bidrar inflyttningen att sakta men säkert förändra utbildningsnivå i Gävle 
kommun. Det framgår av figuren nedan (figur 7). 
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Figur 7 Utbildningsnivå 2004 bland befolkning, inflyttare och utflyttare 
 
Figuren ovan indikerar att inflyttarna jämfört med den befintliga befolkningen (ål-
dern 35-65 år) består av färre med endast grundskola och fler med eftergymnasial 
utbildning. Förhållandet i den grupp som ofta betecknas som unga vuxna, det vill 
säga de tillhör åldersgruppen 19 – 34 år, uppvisar en annan utbildningsprofil. 
Bland dessa har hälften av utflyttarna eftergymnasial utbildning, medan drygt 35 
procent av inflyttarna har motsvarande utbildningsnivå. Dessa resultat kan dels 
förklaras av att Gävle har en högskola och många flyttar efter avslutad utbildning. 
En annan förklaring hänger samman med arbetsmarknaden och de svårigheter 
som finns att får ett arbete som motsvara en specifik utbildning. 
 

Nyproduktion och flyttningskedjor i Gävle kommun 2003-
2004 
Den avslutande frågan för denna undersökning är huruvida det finns några skill-
nader mellan familjerna som flyttade till nyproducerade bostäder 2000 – 2002 re-
spektive under den mer aktuella perioden 2003-2004. Under 2003 – 2004 byggdes 
enligt fastighetstaxeringen 2005 närmare 260 lägenheter. Av dessa var tre fjärde-
delar småhus med äganderätt och en fjärdedel flerfamiljshus med bostadsrätt. 
Småhusen byggdes framför allt i förorter och ytterområden till centrala Gävle, 
medan flerfamiljshusen återfinns i centrum. 
 
I likhet med perioden 2000 – 2002 är det framför allt familjer redan bosatta i Gäv-
le som flyttar till de nybyggda bostäderna. Bostäderna skapar omsättning på Gäv-
les bostadsmarknad men synes inte locka till inflyttning. I knappt 10 procent av de 
nya bostäderna är inflyttarna en familj som kommer från en annan del av landet – 
från grannkommuner och från kommuner i södra Sverige. 
 
Avslutningsvis skall vi fokusera på frågan varifrån de som flyttade till nyproduk-
tionen 2003-2004 kom, men också frågan vilken typ av bostäder som blir lediga i 
flyttningskedjan andra led. Om vi delar in Gävle kommun efter avstånd till cent-
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rum (centrum, ytterområde, förort)19 finner vi att byggandet av bostäder i centrum 
genererar omflyttning i centrum men även inflyttning från närområden och föror-
ter. Men det omvända gäller inte – utflyttningen till ytterområden och förorter från 
centrum är begränsad. Tabellerna nedan (tabell 11) illustrerar sannolikheterna för 
vakansens (den nybyggda bostaden) andra steg på bostadsmarknaden – eller var-
ifrån flyttar de som flyttar in i en nybyggd bostad? 
 
 Geografiskt läge 2003 
Geografiskt 
läge 2004 Centrum Ytterom-

råde Förort Total 

Centrum .58 .32 .10 1.00 
Ytterområde .27 .67 .06 1.00 
Förort .22 .31 .47 1.00 

 
Tabell 11 Sannolikheter för vakanskernas andra steg på bostadsmarknaden 

– efter geografiskt läge 
 
Sannolikheten för att någon som flyttar till en nybyggd bostad i centrum kommer 
från annan bostad i centrum är närmare 0.6. Sannolikheten är ungefär häften så 
hög (.32) att flyttningen sker från ett ytterområde och .01 från en förort. Mönstret 
är detsamma i andra områden. En betydande del av omflyttningen sker inom 
samma typ av områden eller inom ett och samma bostadsområde. Nyproduktionen 
leder till en hög omflyttningen inom framför allt ytterområdena. Sannolikheten för 
att en nybyggd bostad i ett ytterområde i flyttningskedjans andra steg ger en ledig 
bostad i ett utterområde är som framgår av tabellen ovan .67. Det är däremot en 
mycket låg sannolikt för att den ger en ledig bostad i en förort (.06).  
 
Ser vi till vilken typ av bostäder som genererar omsättningen är mönstret påfal-
lande lika för nybryggda småhus och lägenheter i flerfamiljshus. Nybyggda små-
hus skapar omsättningen i beståndet av småhus. Detsamma gäller byggandet av 
lägenheter i flerfamiljshus – även de skapar omsättningen i beståndet av småhus. 
När vi kombinerar geografiskt läge med typ av bostad uppträder ett mönster som 
är förväntat - byggandet av lägenheter i flerfamiljshus i centrum skapar rörlighe-
ten i beståndet av småhus såväl i centrum som i ytterområden (tabell 12).  

                                                 
19 Till centrum räknas här bland annat Brynäs, Söder, Sörby, Fridhem, Villastaden och 
Norr/Nordost. Till förorter räknas Bergby, Björke, Furuvik, Hedesunda, Forsbacka, Valbo. Som 
ytterområden räknas Sätra,   
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 Geografiskt läge 2003 

Geografiskt 
läge 2004 

Småhus i 
centrum 

Småhus i 
ytterområde 

Småhus i 
förort 

Flerfamiljs-
hus i centrum 

Flerfamiljshus i 
ytterområde 

Flerfamiljs-
hus i förort 

Total 

Småhus i 
centrum 

.08 .31 .00 .54 .08 .00 1.01

Småhus i 
ytterområde 

.02 .57 .06 .25 .10 .00 1.00

Småhus i 
förort 

.00 .24 .40 .22 .07 .07 1.00

Flerfamiljs-
hus i centrum 

.25 .29 .11 .33 .02 .00 1.00

 
Tabell 12 Sannolikheter för vakanskernas andra steg på bostadsmarknaden 

– efter hustyp och geografiskt läge 
 
Antalet nybyggda småhus i centrum är få till antalet (13) och vi kommenterar inte 
det ytterligare. Småhus i ytterområden skapar ytterligare omsättning av småhus i 
ytterområden. Den sannolikheten är .57. Småhusen i ytterområden ger också ledi-
ga bostäder i flerfamiljshus i centrum. Den sannolikheten är .25. Småhus i föror-
ten genererar lediga småhus i ytterområden och förort. Dessa sannolikheter är .24 
respektive .40. men inte i centrum. Däremot uppkommer inga lediga småhus i 
centrum. I stället är sannolikheten .22 att det nybyggda småhuset ger upphov till 
en ledig bostad i ett flerfamiljshus i centrum. Slutligen, nybyggda bostäder i fler-
familjshus i centrum ger upphov till ytterligare lediga bostäder inom flera delar av 
bostadsmarknaden. Sannolikheten är .25 att ytterligare lediga bostäder är ett små-
hus i centrum. Sannolikheten är .29 att nästa lediga bostad istället är ett småhus i 
ett ytterområde. Nybyggda bostäder i flerfamiljshus i centrum ger också upphov 
till ytterligare lediga bostäder i beståndet av bostäder i flerfamiljshus i centrum. 
Den sannolikheten är .33. 
 
Ur de flyttande familjernas perspektiv är de olika typer av flyttningskedjor som 
nyproduktionen ger upphov till ett uttryck för att familjerna befinner sig i olika 
levnadsbanor och olika stadier i dessa banor. En enkel generalisering utifrån me-
delålder bland de familjer som flyttar in i olika typer av nybyggda bostäder visar 
på svaga tendenser till en demografisk uppdelning av staden. I flerfamiljshusen i 
centrum återfinner vi trettio- och fyrtiotalisterna. I de nybyggda småhusen i cen-
trala lägen återfinner vi femtiotalisterna. Och slutligen i förorter och ytterområden 
återfinner vi sextiotalisterna. Ser vi till familjesammansättningen följer den ett 
tydligt och med beaktande av ålder ett naturligt mönster – flerfamiljshusen attra-
herar familjer utan hemmavarande barn medan förhållandet är det motsatta i de 
nybyggda småhusen. Och avslutningsvis centrala bostäder i flerfamiljshus bidrar 
till att småhusen i förorter och ytterområden kommer ut på bostadsmarklanden – 
till fromma för familjer i början av sin karriär på bostadsmarknaden. 
 
Nyproduktionen har i första hand effekter för befolkningen i Gävle kommun. Me-
delålders och äldre familjer flyttar in till centrum och lämnar småhusen i förorter 
och ytterområden till familjer med barn. Däremot finns det knappast stöd för att 
hävda att nyproduktionen i sig har utövat en attraktionskraft för familjer som flyt-
tat till Gävle från andra kommuner i Sverige. Gävle har en inflyttning från andra 
kommuner men av inkomster att döma är det knappast en grupp som kommer att 
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kunna efterfråga ett alltför exklusivt utbud av bostäder. Emellertid – ser vi till in-
flyttarna under de senaste åren finns en svag tendens till nya grupper, grupper med 
framför allt högre utbildning och tillhörande den femte inkomstkvintilen. Men – 
är det för dem som byggandet skall ske?  
 

Sammanfattning 
Denna undersökning handlar om attraktiviteten i Gävles kommande, nya och be-
fintliga bostadsområden. Vilka människor är det som väljer att bosätta sig i vilka 
områden i Gävle? Vilka människor är det som väljer att bosätta sig i nya områ-
den? Vilka grupper attraheras av vilka upplåtelseformer? Hur ser flyttkedjorna ut? 
I undersökningen använder vi oss av en individbaserad, longitudinell databas över 
rikets befolkning 1990-2004 framställd av SCB och benämnd GEOSWEDE.  
 

Socioekonomisk karaktärisering av Gävle kommun 
Gävle kommun utmärker sig genom en hög arbetslöshet. Arbetslösheten har stigit 
sedan år 2002 och ligger högre än genomsnittet för riket. I mars 2006 var närmare 
10 procent av befolkningen i åldern 16-64 år antingen arbetslösa eller i program. 
Motsvarande andel för riket var drygt 6 procent. Samtidigt var medelinkomsten i 
Gävle kommun något lägrejämfört med riket. En socioekonomisk karaktärisering 
av Gävle kommun visar att befolkningstillväxten varit låg men positiv sedan mit-
ten av 1990-talet med undantag för några år4 i slutet av 1990-talet. Andelen utri-
kes födda i kommunen är lägre än i riket – 9 procent respektive 12 procent. Om vi 
ser till utbildningsnivån i Gävle kommun är den i stort sett jämförbar med riket. 
Däremot är andelen med högskoleutbildning något lägre jämfört med riksgenom-
snittet. Men skillnaden är så marginell att den inte påverkar bilden av Gävle som 
en relativt “vanlig” stad där befolkningens socioekonomiska karaktär påminner 
om rikets. 
 
Ett bostadsområde präglas av samspelet mellan befolkningens sammansättning 
och bostadsbeståndets sammansättning. Bostadsområden med småhus genomgår 
en annan utveckling jämfört med områden med flerfamiljshus. I Gävle finns en 
relativt stor kommunal bostadssektor. Majoriteten av befolkningen bor dock i 
ägda småhus.  
 
Statistiska centralbyrån har indelat riket i närmare 10 000 bostadsområden. I Gäv-
le kommun finns drygt 70 bostadsområden. En analys av byggelsens geografi vi-
sar ett välkänt mönster - småhusen ökar med avståndet från centrum. Gävle har 
dock många centralt belägna småhus, framför byggda under trädgårdsstadens era. 
Av det följer också att andelen bostäder i flerfamiljshusen med hyresrätt sjunker 
med avståndet från centrum. Brynäs, Öster, delar av Sätra och centrala Gävle har 
en hög andel boende i allmännytta. Utanför Gävle tätort är det färre bostadsområ-
den där beståndet ägs av det kommunala bostadsbolaget. 
 
Vilken upplåtelseform som dominerar i ett bostadsområde får betydelse för områ-
dets socioekonomiska sammansättning. Klusteranalys är ett sätt att föra samman 
geografiska områdena till homogena grupper efter egenskaper i området. Avsikten 
är att kunna peka på typiska karakteristika för vart och ett av dessa kluster. De all-
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ra mest välmående/rikaste klustren är fyra till antalet. Befolkningen i dessa bo-
stadsområden har den högsta genomsnittliga arbetsinkomst liksom den högsta 
disponibla familjeinkomsten. Befolkningen i dessa områden har de lägsta bo-
stadsbidragen liksom de lägsta socialbidragen. Områdena karaktäriseras också av 
höga kapitalinkomster. Antalet arbetslöshetsdagar är lågt. De fyra “rikaste” områ-
dena klassificerade utifrån dessa variabler återfinns i Bomhus, Hemlingby, Sätra 
och Valbo. De näst rikaste områdena återfinns som en krans runt centrala Gävle 
och omsluter de näst fattigaste och de fattigaste områdena. De fattigaste bostads-
områdena återfinns framför allt i centrala lägen men också i Andersberg och Sät-
ra.  
 

Flyttningar till och inom Gävle kommun 2000 - 2001 
Mellan åren 2000-2001 flyttade närmare 11 000 personer mellan bostadsområden 
i Gävle kommun. Flyttarna kom till största delen från andra delar av Gävle kom-
mun men även andra delar av Sverige. Närmare 30 procent flyttade till Gävle från 
andra kommuner i Sverige. De grupper som flyttade hade förhållandevis höga ar-
betslöshetstal. Arbetsinkomsterna var i genomsnitt 146 600 kronor, men variatio-
nen mellan olika områden var mycket stor. Den socioekonomiska profilen på in-
flyttarna varierar mycket mellan olika bostadsområden. I vissa bostadsområden 
dominerar inflyttare med låga inkomster, höga socialbidrag och därtill höga bo-
stadsbidrag. Förhållandet att inflyttare till olika bostadsområden har egenskaper 
och karakteristika som har stora likheter med den befintliga befolkningens, är en 
vital orsak till boendesegregation och beständigheten i dessa mönster. 
 
För att få en bild av mellan vilka typer av bostadsområden olika människor flyttar 
valdes ett område ur var och ett av de fyra kluster som definierats ovan. De valda 
områdena är Hemlingby, Öster, Sätra och Norr. Inflyttarna till Hemlingby år 2001 
var förhållandevis unga. De hade en låg arbetslöshet och höga arbetsinkomster. På 
detta sätt kan man se att inflyttarna till ett av de rikaste områdena väl följer den 
sortering på bostadsmarknaden som redan visat sig i klusteranalysen, nämligen att 
inflyttare till ett bostadsområde delar en rad socioekonomiska karakteristika med 
dem som redan är bosatta i området. 
 
I den andra extremen av bostadsområden, som här har kallat fattiga, återfinns Ös-
ter. De som flyttade till Öster hade som grupp fler arbetslöshetsdagar och därtill 
den lägsta genomsnittliga arbetsinkomsten jämfört med inflyttarna till övriga om-
råden. De hade också den lägsta disponibla familjeinkomsten, vilket delvis förkla-
ras av många ensamstående bland inflyttarna. Bland inflyttarna till Öster var ock-
så socialbidrag förhållandevis vanligt. Även här är slutsatsen att inflyttarna väl 
följer den socioekonomiska profilen hos den övriga befolkningen på Öster. Bo-
stadsområden Sätra och Norr återfinns inom klustren näst rikast och näst fattigast. 
Dessa bostadsområden utgör gruppen av områden mellan extremerna. De har 
därmed en otydligare socioekonomisk position på Gävles bostadsmarknad.  
 
Av dem som flyttade till bostadsområdet Sätra, som tillhör det näst rikaste klust-
ret, kom 15 procent från andra kommuner. Jämfört med inflyttarna till Hemlingby 
kom majoriteten från områden i de norra delarna av Gävle.  
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Till Norr, som tillhör det näst fattigaste klustret, kom drygt en fjärdedel av inflyt-
tarna kom från kommuner söder om Gävle. Sammanlagt utgjorde inflyttningen 
från andra län en tredjedel av den sammanlagda inflyttningen till bostadsområdet 
Norr. De allra flesta kom dock från grannområden och andra områden i centrala 
Gävle. En relativt liten del kom från områden i det näst rikaste klustret medan de 
flesta kom från områden i det fattigaste eller näst fattigaste klustret av områden. 
 
Öster har en hög inflyttning från kommuner utanför Gävleborgs län. Närmare 
hälften av inflyttarna kom från kommuner i andra län, varav en tredjedel från 
kommuner söder om Gävle och 15 procent från andra norrlandslän. Intressant nog 
hade Öster inga inflyttare från det rikaste klustrets områden. Det betyder att ingen 
inflyttare kom från Hemlingby, Sätra 5, Bomhus 1 eller Valbo 4. Däremot kom 15 
procent från grannområdet Nordost, även det ett bostadsområde inom det fattigas-
te klustret. 
 
Inflyttningen från andra kommuner till de undersökta bostadsområdena, sker 
framför allt till de relativt sett fattigaste områdena. Det är ensamstående och unga 
som efterfrågar hyresrätter i dessa områden. Detta förhållande skulle kunna tala 
emot en stor andel inflyttare från andra kommuner i nya och dyrare områden med 
äganderätt. Den största anledningen är helt enkelt att de grupper man vill 
locka/borde locka dit så som t.ex. familjer, med tanke på bostadskostnaderna, inte 
är rörliga i samma utsträckning som de ovan nämnda. 
 

Nyproduktion och flyttningskedjor i Gävle kommun 2000 - 2002 
Även om bostadsbyggandet har och alltid har varit begränsat har den stor betydel-
se för att generera en omsättning i bostadsbeståndet. I många fall är det nyproduk-
tionen som skapar möjligheter för familjer att ta ett steg i boendekarriären. De ny-
byggda bostäderna ger inte bara en familj ett nytt hem. Det uppstår också kedjeef-
fekter som möjliggör för fler familjer att byta bostad. 
 
Under tidsperioden 2000 – 2002 initierades 187 vakanser i Gävle kommun till 
följd av nyproduktion. På vilken typ av delbostadsmarknad vakansen initierar har 
betydelse för längden på kedjan. I följande undersökning av tidsperioden 2000-
2002 definierades delbostadsmarknader i Gävle kommun med hjälp av variabler 
som teoretiskt och empiriskt visat sig relevanta i andra liknande undersökningar 
och som dessutom varit tillgängliga i mikrodatabasen GEOSWEDE. Definitionen 
av delbostadsmarknader är mycket enkel och baseras på fastighetens ägarkategori 
och hustyp.  
 
Analysen av vakanskedjorna i denna undersökning är översiktliga och visar på det 
övergripande mönstret i Gävle kommun. Av de 187 nyproducerade bostäderna 
2000-2002 finns det uppgifter i GEOSWEDE att inflyttning skett i 119 bostäder. 
De 119 vakanserna uppkommer i huvudsak i småhus upplåtna med äganderätt. 
Bostäder i flerfamiljshus med hyresrätt eller med bostadsrätt är i det närmaste 
obefintliga. De 119 vakanserna gav upphov till lika många kedjor. Vakanserna 
uppkommer i framför allt småhus med äganderätt, men fortsätter att röra sig över 
samtliga typer av bostadsmarknader i Gävle kommun. Även nybildade och inflyt-
tade familjer tar vakanser uppkomna i äganderätt i anspråk.  
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Sannolikheten för att en vakans skapar omsättning i beståndet varierar beroende 
på i vilken sektor på marknaden den initieras. Sannolikheten för att en vakans som 
uppkommer i äganderätt skall tas i anspråk av ett nytt eller inflyttad familjär drygt 
0.20. Det betyder att vakanser som uppkommer i äganderätt har en hög sannolik-
het för att skapa ytterligare omsättning på alla delar av bostadsmarknaden. Studier 
av boendekarriärer visar ofta att steget till småhuset går via bostadsrätten. De va-
kanskedjor som uppkommer i Gävle 2000-2002 visar att steget till äganderätten 
mycket väl kan gå via hyresrätten – den i allmännyttan eller den privata. Men när 
en vakans når den delmarknad som består av bostäder med hyresrätt är sannolik-
heten för att absorberas hög och kedjorna blir därför korta.  
 
Den intressanta frågan är hur långa kedjor som skapas. Resultatet av analysen vi-
sar att för varje vakans i äganderätt flyttar 2,1 familjer. Däremot, den mindre till-
förlitliga beräkningen baserad på vakanser som initieras i hyresrätt, visar att dessa 
vakanskedjor skapar en begränsad omsättning i beståndet. För varje vakans som 
initieras flyttar 1,4 familjer. Om vi använder information om den genomsnittliga 
kedjelängden för att prognostisera utfallet av 100 nybyggda småhus blir resultatet 
att 210 familjer får möjlighet att flytta.  
 
Analysen av de vakanskedjor som initieras via nyproduktion under tiden 2000-
2002 visar på i genomsnitt kortare kedjor än vad som med samma metod och ba-
serat på GEOSWEDE utmättes för till exempel Stockholms stad 2000-2002. En 
tentativ slutsats är att den första länken innehåller många småhus med äganderätt 
som har en hög sannolikhet för att skapa långa kedjor i beståndet. Men redan i det 
andra steget i kedjan har antalet småhus med äganderätt reducerats betydligt. Ked-
jorna rör sig nu mellan bostäder i flerfamiljshus vars sannolikhet för att avslutas 
till följd av inflyttning och nybildning av familjer är betydligt högre än för småhu-
sen med äganderätt. Detta resultat reser frågan nyttan med bostadsproduktion - 
tränger ett efterfrågestyrt byggande ner till mindre resursstarka hushåll som har ett 
manifest bostadsbehov? Eller, i vad mån kan bostadsbyggandet bidra till att korri-
gera ett starkt efterfrågestyrt bostadsbyggande? Resultatet från denna undersök-
ning visar på det senare. Byggandet når hushåll som kan antas ha ett manifest bo-
stadsbehov. Av dem som flyttar till de nybyggda småhusen är 50 procent familjer 
med barn. Om tillkomsten av de ägda småhusen betraktas ur ett kvalitativt per-
spektiv har den sannolikhet varit lyckad så till vida att barnfamiljer i hyresrätt och 
bostadsrätt givits möjlighet att flytta till just ett småhus. 
 
Den fråga som återstår att besvara är slutligen det geografiska mönstret i flytt-
ningarna. Var byggdes småhusen och varifrån kom de som flyttade. Svaret på den 
frågan är förhållandevis enkel – från hela kommunen. Dock framträder ett intres-
sant mönster – flyttningarna är geografiskt avgränsade. Återigen är flyttningar 
mellan söder och norr om ån i centrala Gävle mindre vanliga.  
 

Flyttningar till Gävle kommun 2003 - 2004 
Idag byggs i tillväxtregionerna och det som byggs är framför allt bostäder för re-
sursstarka hushåll. Populärt uttryckt beskrivs byggandet som postmodernt och 
marknadsstyrda – men stor variationsrikedom, en satsning på kvalitet och elegans. 
Samtidigt finns ett påtagligt bostadsbehov hos olika typer av familjer, inte bara de 



 39

resursstarka. Därför är förväntningarna stora på att de flyttningskedjor som ny-
produktionen ger upphov till skall bidra till att generera detta varierade utbud.  
 
Gävle kommun tillhör de kommuner i landet som betraktas som tillväxtkommu-
ner. Bostadsbyggandet i kommunen, och mer specifikt i kommunens mest centrala 
delar, har under de senaste åren ökat markant. Delar av byggandet riktar sig till en 
resursstark grupp av familjer – både familjer som idag bor i kommunen men ock-
så de som kan betraktas som potentiella inflyttare. Det finns goda skäl att anta att 
byggandet som analyserades i flyttkedjeexemplet ovan mer är att hänföra till ett 
byggande för familjer ett mer manifest behov av bostad. 
 
Bostadsmarknaden i Gävle är tydligt segmenterad. Det visar de inledande analy-
serna i denna rapport. Flyttningarna följer i mångt och mycket ett mönster som 
kan betecknas som söder respektive norr om ån. Det finns inte heller något som 
tyder på att bostadsområdena har förändrat sin position bland bostadskonsumen-
terna. Staden sociala geografi är stabil, med en segregation som upprätthålls av 
inflyttningen. Familjer med låga inkomster återfinns i bostadsområden med gene-
rellt låga inkomster och motsvarande mönster återfinns bland dem med medelin-
komster och höga inkomster. Samtidigt är det viktigt att understryka att inkomster 
och social status inte alltid går hand i hand. Det finns annat som utgör markörer 
för social status, som till exempel utbildning. Men det generella intrycket är trots 
allt att inkomsterna i ett bostadsområde ger indikationer på vilka som söker sig till 
området. 
 
Kommer nyproduktionen att bryta dessa vedertagna mönster? Kommer nyproduk-
tionen att förändra den sociala geografin i Gävle? Och vilka kommer att flytta till 
nyproduktionen? Databasen Geoswede medger analyser av flyttningar fram till 
2004. Mellan åren 2003-2004 flyttade drygt 3 500 person till Gävle kommun och 
nästa lika många från kommunen. Drygt 20 procent av inflyttarna till Gävle 
kommun kommer från andra kommuner i länet. Därtill kommer 20 procent från 
Stockholm län och ytterligare närmare 20 procent från Uppsala län. Endast 10 
procent kom från andra norrlandskommuner utanför länet. Inflyttarna domineras 
av unga vuxna. I denna åldersgrupp finns också en stor andel barnfamiljer. Värt 
att notera är också att 13 procent av inflyttarna är nya svenskar som bosätter sig i 
Gävle. Det är en betydligt högre andel än bland dem som redan är bosatta i kom-
munen. 
 
Såväl inflyttningen som utflyttningen sker inom stadsdelarna Brynäs, Sätra, Söder 
och Nordost. Översiktliga analyser av den socioekonomiska sammansättningen 
hos gruppen inflyttare ger inte heller vid handen att den skulle utgöras av en re-
sursstark grupp. Förhållandet är snarare det motsatta. Men även de resursstarka 
återfinns bland inflyttarna. Bland inflyttarna i åldergruppen 35-65 finns en över-
representation av inflyttare i den första inkomst kvintilen, det vill säga bland fa-
miljer med de 20 procent lägsta disponibla inkomsterna, liksom en svag överre-
presentation i den femte kvintilen, vilket motsvaras av familjer med de 20 procent 
högsta disponibla inkomsterna.  
 
Emellertid, i det postmoderna samhället är det inte bara inkomsterna som har kan 
utgöra indikatorer på vilket framtida boende som olika grupper kan tänkas efter-
fråga. Utbildning kan i många sammanhang vara en väl så god indikator. Om så är 
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fallet bidrar inflyttningen att sakta men säkert förändra utbildningsnivå i Gävle 
kommun. Inflyttarna består jämfört med den befintliga befolkningen av färre med 
endast grundskola och fler med eftergymnasial utbildning. Förhållandet i den 
grupp som ofta betecknas som unga vuxna uppvisar en annan utbildningsprofil. 
Bland dessa har hälften av utflyttarna eftergymnasial utbildning, medan drygt 35 
procent av inflyttarna har motsvarande utbildningsnivå. Dessa resultat kan förkla-
ras av att Gävle har en högskola och många flyttar efter avslutad utbildning. En 
annan förklaring hänger samman med arbetsmarknaden och de svårigheter som 
finns att får ett arbete som motsvara en specifik utbildning. 
 

Nyproduktion och flyttningskedjor i Gävle kommun 2003 - 2004 
Den avslutande frågan för denna undersökning är huruvida det finns några skill-
nader mellan familjerna som flyttade till nyproducerade bostäder 2000 – 2002 re-
spektive under den mer aktuella perioden 2003-2004. Under 2003 – 2004 byggdes 
GEOSWEDE närmare 260 lägenheter. Av dessa var tre fjärdedelar småhus med 
äganderätt och en fjärdedel flerfamiljshus med bostadsrätt. Småhusen byggdes 
framför allt i förorter och ytterområden till centrala Gävle, medan flerfamiljshusen 
återfinns i centrum. I likhet med perioden 2000 – 2002 skapar de nya bostäderna 
omsättning på Gävles bostadsmarknad men synes inte locka till inflyttning. I 
knappt 10 procent av de nya bostäderna är inflyttarna en familj som kommer från 
en annan del av landet – från grannkommuner och från kommuner i södra Sverige. 
 
Avslutningsvis skall vi fokusera på frågan varifrån de som flyttade till nyproduk-
tionen 2003-2004 kom, men också frågan vilken typ av bostäder som blir lediga i 
flyttningskedjan andra led. Om vi delar in Gävle kommun efter avstånd till cent-
rum finner vi att byggandet av bostäder i centrum genererar omflyttning i centrum 
men även inflyttning från närområden och förorter. Men det omvända gäller inte – 
utflyttningen till ytterområden och förorter från centrum är begränsad.  
 
Sannolikheten för att någon som flyttar till en nybyggd bostad i centrum kommer 
från annan bostad i centrum är närmare 0.6. Sannolikheten är ungefär häften så 
hög (.32) att flyttningen sker från ett ytterområde och .01 från en förort. Mönstret 
är detsamma i andra områden. En betydande del av omflyttningen sker inom 
samma typ av områden. Nyproduktionen leder till en hög omflyttningen inom 
framför allt ytterområdena. Sannolikheten för att en nybyggd bostad i ett ytterom-
råde i flyttningskedjans andra steg ger en ledig bostad i ett ytterområde är .67. Det 
är däremot en mycket låg sannolikt för att den ger en ledig bostad i en förort.  
 
Ser vi till vilken typ av bostäder som genererar omsättningen är mönstret påfal-
lande lika för nybryggda småhus och lägenheter i flerfamiljshus. Såväl nybyggda 
småhus som lägenheter i flerfamiljshus skapar omsättningen i beståndet av små-
hus. När vi kombinerar geografiskt läge med typ av bostad uppträder ett mönster 
som är förväntat - byggandet av lägenheter i flerfamiljshus i centrum skapar rör-
ligheten i beståndet av småhus såväl i centrum som i ytterområden.  
 
Småhus i ytterområden skapar ytterligare omsättning av småhus i ytterområden. 
Småhusen i ytterområden ger också lediga bostäder i flerfamiljshus i centrum. 
Småhus i förorten genererar lediga småhus i ytterområden och förort, men inte i 
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centrum. I stället är sannolikheten .22 att det nybyggda småhuset i förort ger upp-
hov till en ledig bostad i ett flerfamiljshus i centrum. Slutligen, nybyggda bostäder 
i flerfamiljshus i centrum ger upphov till ytterligare lediga bostäder inom flera 
delar av bostadsmarknaden. Sannolikheten är .25 att ytterligare lediga bostäder är 
ett småhus i centrum. Sannolikheten är .29 att nästa lediga bostad istället är ett 
småhus i ett ytterområde. Nybyggda bostäder i flerfamiljshus i centrum ger också 
upphov till ytterligare lediga bostäder i beståndet av bostäder i flerfamiljshus i 
centrum. Den sannolikheten är .33. 
 
Ur de flyttande familjernas perspektiv är de olika typer av flyttningskedjor som 
nyproduktionen ger upphov till ett uttryck för att familjerna befinner sig i olika 
levnadsbanor och olika stadier i dessa banor. En enkel generalisering utifrån me-
delålder bland de familjer som flyttar in i olika typer av nybyggda bostäder visar 
på svaga tendenser till en demografisk uppdelning av staden. I flerfamiljshusen i 
centrum återfinner vi trettio- och fyrtiotalisterna. I de nybyggda småhusen i cen-
trala lägen återfinner vi femtiotalisterna. Och slutligen i förorter och ytterområden 
återfinner vi sextiotalisterna. Ser vi till familjesammansättningen följer den ett 
tydligt och med beaktande av ålder ett naturligt mönster – flerfamiljshusen attra-
herar familjer utan hemmavarande barn medan förhållandet är det motsatta i de 
nybyggda småhusen. Och avslutningsvis centrala bostäder i flerfamiljshus bidrar 
till att småhusen i förorter och ytterområden kommer ut på bostadsmarklanden – 
till fromma för familjer i början av sin karriär på bostadsmarknaden. 
 
Nyproduktionen har i första hand effekter för befolkningen i Gävle kommun. Me-
delålders och äldre familjer flyttar in till centrum och lämnar småhusen i förorter 
och ytterområden till familjer med barn. Däremot finns det knappast stöd för att 
hävda att nyproduktionen i sig har utövat en attraktionskraft för familjer som flyt-
tat till Gävle från andra kommuner i Sverige. Gävle har en inflyttning från andra 
kommuner men av inkomster att döma är det knappast en grupp som kommer att 
kunna efterfråga ett alltför exklusivt utbud av bostäder. Emellertid – ser vi till in-
flyttarna under de senaste åren finns en svag tendens till nya grupper, grupper med 
framför allt högre utbildning och tillhörande den femte inkomstkvintilen. Men – 
är det för dem som byggandet skall ske? 
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APPENDIX 1  Inflyttare Gävle 2001 och medelvärden per SAMS-område 
Namn SAMSnr antal Medel för 

fyear 
Medel för 
alosd 

Medel för 
arbink01 

Medel för 
bobdrf01 

Medel för 
dispfb01 

Medel för 
socbdf01 

Andersberg 1 21800013 444 1972 31 801 27 1313 52 
Andersberg 2 21800014 174 1973 20 1419 25 2409 28 
Bergby 21800074 103 1970 19 1212 24 1781 9 
Bergby 21800075 84 1965 25 1347 12 2063 14 
Björke-Trödje 21800072 65 1972 33 1314 21 2588 9 
Björke-Trödje 21800073 58 1967 16 1736 11 2942 1 
Bomhus 1 21800041 184 1967 27 1149 24 1661 24 
Bomhus 1 21800042 142 1968 23 1114 13 2214 26 
Bomhus 2 21800036 138 1968 40 1317 14 1670 61 
Bomhus 2 21800037 132 1970 35 978 20 1697 72 
Bomhus 2 21800038 35 1971 9 1616 4 2470 0 
Bomhus 3 21800039 81 1971 12 1629 7 2653 1 
Bomhus 4 21800040 161 1975 29 1654 38 2532 0 
Bomhus 5 21800043 226 1975 23 1577 35 2361 19 
Brynäs 1 21800005 118 1968 29 1528 6 1794 11 
Brynäs 1 21800028 327 1973 26 1427 26 1721 45 
Brynäs 2 21800033 278 1963 28 1128 9 1809 17 
Brynäs 3 21800029 31 1970 28 878 5 1134 56 
Brynäs 3 21800030 296 1975 36 1206 22 1577 54 
Brynäs 4 21800031 78 1967 45 1337 7 1542 15 
Brynäs 5 21800032 429 1972 34 1159 18 1524 35 
Forsbacka 21800017 113 1966 38 1256 9 1862 22 
Fridhem 21800010 66 1973 8 2213 16 3162 8 
Furuvik-Ytterharnäs 21800044 79 1971 20 1769 20 2460 1 
Hamrångefjärden 21800076 52 1968 25 1124 12 1942 6 
Hedesunda 1 21800026 60 1968 20 1273 9 2318 11 
Hedesunda 2 21800027 52 1970 30 1526 3 2334 2 
Hemlingby 21800007 81 1970 20 1508 28 2282 16 
Hemlingby 21800015 62 1973 13 1877 0 3688 0 
Hemlingby 21800016 60 1975 19 1555 12 2723 0 
Hille 21800070 73 1969 9 1603 8 2648 3 
Hille 21800071 92 1973 18 1784 21 2487 3 
Lexe-Hagaström 21800051 31 1973 12 1977 0 3550 0 
Lexe-Hagaström 21800052 89 1973 14 1860 23 2996 0 
Lexe-Hagaström 21800053 39 1975 20 2183 3 3531 0 
Nordost 21800047 319 1974 23 970 39 1548 95 
Nordost 21800048 248 1966 21 1543 9 2061 8 
Norr 21800045 329 1970 25 1478 10 2169 9 
Norr 21800049 251 1968 17 1437 11 2028 5 
Norrtull 21800046 158 1971 20 1542 7 1915 1 
Norrtull 21800050 121 1972 20 1023 9 1326 3 
Olsbacka 21800009 80 1972 17 2041 2 2390 0 
Stigslund 1 21800065 102 1965 26 1318 11 1642 25 
Stigslund 2 21800064 70 1971 11 1930 0 2897 0 
Strömsbro-
Norrlandet 

21800066 139 1970 7 1980 16 2651 3 

Strömsbro-
Norrlandet 

21800068 80 1964 5 2018 21 3324 4 

Sätra 1 21800063 172 1967 25 1028 25 1761 59 
Sätra 2 21800060 47 1972 14 1561 18 2335 1 
Sätra 2 21800061 194 1967 36 1091 28 2116 47 
Sätra 3 21800062 461 1975 33 652 33 1265 109 
Sätra 4 21800058 158 1973 29 1275 35 2065 13 
Sätra 5 21800057 53 1977 3 1812 14 4024 0 
Sätra 5 21800059 170 1971 23 1648 30 2507 8 
Söder 1 21800004 310 1971 16 1527 6 1901 5 
Söder 1 21800006 189 1969 19 1408 1 2000 4 
Söder 2 21800001 313 1971 22 1377 19 1906 13 
Söder 3 21800002 212 1971 24 1320 6 1616 9 
Södertull 21800003 152 1962 20 1273 3 1516 6 
Sörby 21800011 276 1972 32 1173 20 1592 37 
Sörby 21800012 46 1969 13 1985 2 3385 0 
Valbo 1 21800021 70 1974 12 1879 4 2815 3 
Valbo 1 21800022 37 1970 21 1956 9 2787 3 
Valbo 2 21800019 96 1975 23 1637 19 2341 7 
Valbo 3 21800024 65 1970 22 1833 3 2606 0 
Valbo 3 21800025 60 1969 43 1370 12 2495 15 



 44

Valbo 4 21800018 174 1972 22 1257 18 1829 20 
Valbo 4 21800020 105 1961 16 1126 14 2027 4 
Valbo 4 21800023 74 1974 7 2093 11 2953 0 
Villastaden 21800008 404 1971 21 994 10 1407 24 
Åbyggeby 21800069 93 1972 14 1831 6 2572 0 
Öster 21800054 264 1968 34 682 29 1165 127 

 Max 461 1977 45 2213 39 4024 109 
 Medel 150 1970 22 1486 15 2269 19 
 Min 31 1961 3 652 0 1134 0 
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Appendix 2  Variabler hämtade ur GEOSWEDE för åren 1990-2002 

Id   
Famid   
Medb   
Lkf   
sams    
Okord   
Nkord   
lk (egen variabel för län kommun)   
ALosDag Louise  
Barn 0-3   
Barn 4_6   
Barn 7_10   
Barn 11_15   
Barn16_17   
Barn18plus   
ArbInk   
BostBidrFam   
Civil   
DispInkFam   
FamId   
FamStF Familjeställning   
FamTypF   
Alk   
Födelseår   
Land (In-/Utvandringsland)   
KonsViktF   
Kon   
SocBidrFam   
KapInk bas   
SyssStat   
SUN2000Niva   
YrkStalln   
Lpnr fastigheten Fastigh.  
TypKod   Taxeringenhetens typkod   
Jurfrm   

 


