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Förord 

De ekonomiska och sociala förändringar som äger rum i Europa minskar den 

sociala gemenskapen mellan människor och ökar fragmenteringen i samhället. 

Det är arbetshypotesen i det EU-finansierade projektet The Importance of 

Housing Systems in Selfguarding Social Cohesion in Europe, med akronymen 

SOCOHO. Projektet har bedrivits vid Institutet för bostads- och urbanforsk-

ning, Uppsala universitet tillsammans med forskare från universitet i Frankri-

ke, Nederländerna, Skottland, Spanien och Österrike. SOCOHO-projektet är 

en jämförande studier av de medverkande länderna. 

Utgångspunkten är att bostadssystemet har betydelse för reproduktionen av 

den sociala kohesionen, liksom för att överkomma krisen i den sociala integ-

rationen i samhället. Begreppet kohesion har sitt ursprung i latinets cohaesio 

som betyder sammanhållning, närhet och beröring. 

Projektet påbörjades hösten 2000 och avslutades hösten 2004. I den svenska 

delen har arbetat Lena Magnusson, docent i kulturgeografi och ansvarig för 

den svenska delen samt Eva Andersson, doktor i kulturgeografi och Cecilia 

Öst, doktorand i nationalekonomi, samtliga verksamma vid institutet för bo-

stads- och urbanforskning, Uppsala universitet. Resultaten från SOCOHO-

projektet finns redovisade en rad länderrapporter. I en första bakgrundrap-

port tecknas utvecklingen av fattigdom, ojämlikhet och sociodemografisk 

transformation i Sverige. I de följande delrapporterna fördjupas analysen av 

sambandet mellan fattigdom, ojämlikhet samt sociodemografiska strukturen å 

ena sidan och bostadssystemet å den andra sidan. Forskningsprojektet har 

avslutats med en komparativ analys av de deltagande länderna författad av 

projektets koordinator vid SRZ Stadt und Regionalforschung, Wien (Czasny 

2004).  

Mer om projektet finns på www.srz-gmbh.com/socoho där också samtliga 

forskningsrapporter finns publicerade i pdf-format och tillgängliga för ned-

laddning. 

 

Gävle 2005-02-11 

Lena Magnusson 
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Inledning 

SOCOHO-projektet handlar om social kohesion, dvs. sammanhållning och so-

cialisation, men även om gap mellan grupper av människor – att man lever i 

skilda delar av samhäller utan relation till andra grupper. Projektet är en jäm-

förande studie av Frankrike, Nederländerna, Spanien, Storbritannien, Sverige 

och Österrike. 

Premissen för hela projektet är att de ekonomiska och sociala förändringar 

som nu pågår i Europa ger anledning till ett ifrågasättande av de traditionella 

formerna för hur den sociala kohesionen reproduceras. Ifrågasättandet görs 

för fem olika nivåer i samhället: 

1) Individers integration i samhället via arbetsmarknaden är ett växande 

problem. Den traditionella karriären på arbetsmarknaden med långa an-

ställningar och en säker inkomstutveckling har ersatts med kortvariga an-

ställningar och hög risk för arbetslöshet och inkomstminskning. 

2) Risken för fattigdom ökar samtidigt som samhällets skydd minskar. 

3) Andelen hushåll som lever under fattigdom och social exkludering ökar i 

många länder, vilket leder till en ökad allmän nivå av social ojämlikhet. 

4) Ökad ojämlikhet äventyrar den sociala kohesionen, speciellt i städer med 

integrationsproblem till följd av en hög internationell migration. Den socia-

la och etniska segregationen startar en neråtgående spiral som ytterligare 

förvärrar levnadsförhållandena för redan missgynnade grupper. 

5) Demografiska och sociala faktorer som verkar för integration är under för-

ändring. Två av de mest betydelsefulla förändringar är den minskade före-

komsten av traditionella former av partnerskap och samlevnad, liksom det 

åldrande samhället. 

Punkterna ovan betraktas som en allmän kris för den sociala kohesionen för-

orsakad av de sociala och ekonomiska systemen. 

En första arbetshypoteshypotes är att bostadsförsörjningssystemet fullgör en 

utomordentligt viktig funktion i reproduktionen av den sociala kohesionen. 

Integration i samhället sker i två sfärer – produktionen och konsumtionen. 

Bostaden besitter en speciell ställning som konsumtionsvara, vilket också le-

der till att mekanismer etablerats som stödjer individuella hushåll att lösa sina 
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bostadsproblem. Dessa mekanismer bidrar också till att fördela hushållen på 

olika bostadsområden. De etablerar med andra ord villkoren för utbud och 

efterfrågan på boende. En effekt av denna fördelning är befolkningstätheten. 

Befolkningstätheten har betydelse för hur förekomsten av segregation påver-

kar livskvaliteten. Den andra arbetshypotesen är därför att bostadssystemets 

förmåga att integrera är av större betydelse i urbana områden jämfört med i 

områden av suburban och rural karaktär. 

 

Fyra huvudfrågor 

Bostadssystemet har en central roll i SOCOHO projektet i den bemärkelsen att 

systemet antas ha betydelse för reproduktionen av den sociala kohesionen, 

liksom för att överkomma krisen i den sociala integrationen. Bostadssyste-

mets betydelse för de olika samhälleliga nivåerna ovan, preciseras i fyra frå-

geställningar som projektet skall besvara: 

1) I vilken grad bidrar olika bostadsförsörjningssystem till att reducera re-

spektive öka risken för fattigdom? 

2) I vilken grad klarar bostadsförsörjningssystemet av att hantera transfor-

meringen av familj och demografisk struktur, och i vilken grad förstärker 

systemet istället de problem för hushållen som beror på denna transfor-

mering? 

3) I vilken grad bidrar bostadsförsörjningssystemet till att reducera respekti-

ve öka de faror som uppträder i urban områden och som härrör från social 

ojämlikhet och internationell migration? 

4) Vad inom bostadsförsörjningssystemet kan reducera problem som har sin 

grund i ökad risk för fattigdom, transformering av familjesammansätt-

ningen och den demografiska strukturen samt ökad social och etnisk 

ojämlikhet? 

De fyra huvudfrågorna har fördjupats ytterligare i ett antal arbetshypoteser. 

1) Bostadskostnadernas betydelse för fattiga hushålls betalningsförmåga. 

a) Boendekostnadernas andel av inkomsten är vanligtvis högre för hus-

håll med låga inkomster. 
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b) Nivån beror av skillnader i de olika bostadsförsörjningssystemen 

2) Flyttningsbarriärer som en fattigdomsfälla. 

a) Låg rörlighet är ett problem – små möjligheter att byta jobb. 

b) Låg rörlighet är ett problem – små möjligheter att flytta till en billigare 

bostad. 

3) Flyttningsbarriärer som ett hinder i transformationen av familjestrukturen. 

a) Nya samlevnadsformer förhindras om bostadsmarknaden skapar barri-

ärer mot flyttning. 

b) Det gäller särskilt de äldre hushållen som också kan ha ekonomiska 

hinder för att flytta. 

4) Bostadspolitik och segregation. 

a) Bostadsförsörjningen har betydelse för förekomsten och typen av soci-

al och etnisk segregation. 

b) Om antalet sociala bostäder är lågt, är det nödvändigt att göra ett se-

lektivt urval av nya hyresgäster, vilket betyder en hög koncentrationen 

av hushåll med låga inkomster och en ökad risk för gettobildning. 

c) Å andra sidan - om antalet sociala bostäder är högt ökar risken för att 

subventionerna kommer att tillfalla hushåll som inte uppfyller kriterier-

na för bidrag. 

d) Olika typer av stöd till boendet kan bidra till att skapa sociala mono-

kulturer i bostadsområdena. 

e) Stöd till att köpa bostad gynnar framför allt hushåll med höga inkoms-

ter eftersom bostadsköp ofta innebär en deposition/kontantinsats som 

hushåll med låga inkomster vanligtvis inte har tillgång till. 
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Delstudier 

Resultaten från SOCOHO-projektet är organiserade i tre delstudier för varje 

land, en avslutade rapport för varje land och en avslutande komparativ studie 

för samtliga länder. 

Delstudie A handlar om den sociala kohesionen i samhället med ett särskilt 

fokus på fattigdom, ojämlikhet och tranformationen av den sociodemografiska 

strukturen i respektive land. 

Delstudie B behandlar de problem på bostadsmarknaden som är förbundna 

med fattigdom, ojämlikhet och förändringar av den sociodemografiska struk-

turen. 

Delstudie C, slutligen, handlar om relationen mellan den förändrade socioeko-

nomiska strukturen och bostadssystemet samt möjliga strategier för att opti-

mera dessa relationer. 

I de avslutande länderrapporterna sammanfattas resultat och slutsatser samt 

diskuteras vilka politiska implikationer resultaten kan få. I den för SOCOHO-

projektet gemensamma komparativa analysen diskuteras i allmänna ordalag 

resultatens tillämplighet för hela EU. 

För att besvara de forskningsfrågor som rests i SOCOHO-projektet utformades 

en rad indikatorer. Dessa indikatorer finns utvecklade i samtliga länderrappor-

ter och finns också att läsa om på projektets hemsida. För att få jämförbara 

resultat till de empiriska delstudierna användes uppgifter från databasen Eu-

ropean Community Household Panel (ECHP UDB-version of December 2001). 

Denna databas bygger på undersökningar genomförda av EU:s statistikbyrå 

Eurostat. Den svenska delen är dock till betydande del ett resultat av Statisti-

ka centralbyråns egna urvalsundersökningar. Olika evaluerar har dock visat 

att jämförbarheten mellan de olika tillvägagångssätten för att samla in uppgif-

ter om individer och familjer bosatta inom EU är betryggande. Detaljer kring 

databasen ECHP finns på bland annat SOCOHO-projektets hemsida. 

Den centrala frågan om hur de olika ländernas bostadsmarknader är upp-

byggda och vilka politiska och institutionella förhållande som råder på dessa 

olika marknader har dock inte besvarats utifrån databasen ECHP. Istället har 

fallstudier genomförts i varje enskilt land. Även dessa studier baserades på 

givna frågor och indikatorer, allt för att öka möjligheterna till jämförelse. 
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Begreppet social kohesion 

Det för SOCOHO-projektet centrala begreppet social kohesion handlar om 

tillit, sammanhållning och socialisation och om hur det uppstår gap mellan 

grupper av människor när kohesionen minskar. Det handlar helt enkelt om att 

vara delaktig på olika nivåer i samhället och att känna sig inbegripen i sam-

hället, vilket i sin tur baseras på delade normer och värderingar (Jacobs, Ke-

meny och Manzi 2004). En minskad social kohesion betyder bland annat att 

människor lever i skilda delar av samhäller. Gap mellan människor är farliga. 

De hotar den sociala ordningen, den personliga säkerheten och stabiliteten i 

samhället. 

De flesta länder i Europa har upplevt att individuell integration via en traditio-

nell karriär på arbetsmarknaden med långa anställningar och en säker in-

komstutveckling, nu tillhör historien. Långa anställningar och säkra inkomster 

har ersatts med kortvariga anställningar och hög risk för arbetslöshet och 

inkomstminskning. När risken för fattigdom ökar har samtidigt välfärdsstatens 

kapacitet att kompensera för inkomstminskning minskat. Andelen hushåll som 

är i riskzonen för fattigdom, till exempel ensamstående föräldrar och enboen-

de, ökar i Europa. Det finns därför skäl att anta att det på en samhällelig nivå 

uppstår en ökad social ojämlikhet som i sinom tid äventyrar den sociala kohe-

sionen. 

I den samhällsvetenskapliga forskningen har begreppet social kohesion givits 

flera olika definitioner och dessutom kommit att tillämpas på olika rumsliga 

nivåer. Kearns och Forrest (2000, sid. 996) definierar kohesion på följande 

sätt: 

“… a cohesive society ‘hangs together’; all the component parts fit in and attrib-
ute to society’s collective project and well being; and conflict between societal 
goals and groups, and disruptive behaviour, are largely absent or minimal.” 

Enligt samma författare inbegriper social kohesion delade värderingar och 

normer, social solidaritet, social kontroll, sociala närverk, en känsla av tillhö-

righet och en anknytning till platsen som man lever på (Kearns och Forrest, 

2000, sid. 996; Forrest och Kearns 2001, sid. 2129). Dessa olika aspekter på 

social kohesion influerar varandra. När människor delar normer och värde-

ringar, är sannolikheten större för att social kontakt och anknytningen till 

platsen på vilken man lever kan ökar. Det gäller i till exempel välbeställda 
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förorter där familjer med relativt goda inkomster bor (Gans, 1967). Men det 

gäller i lika hög utsträckningen i fattiga bostadsområden där samma familjer 

har levt i flera generationer (Gans, 1962). Social kohesion kan ibland förknip-

pas med medlemskap i föreningar och klubbar (De Decker and Vranken, 

2002), men människor kan leva med mycket starkt sammanhållning utan att 

vara medlemmar i organisationer. 

Såväl definitionen som operationaliseringen av begreppet social kohesion har 

varit föremål för ständiga diskussioner i SOCOHO-projektet. Det vore förmätet 

att påstå att projektet genomsyras av en stringent och enhetlig definition och 

operationalisering av begreppet. Istället är det rimligare att göra en mer 

måttfull tolkning och tala om förutsättningar för social kohesion. De förutsätt-

ningar som fokuseras i projektet är således fattigdom, ojämlikhet och demo-

grafi. 

 

Tre brännpunkter för krisen i den sociala kohesionen1

Fattigdomens omfattning i Sverige 

Konsekvenser av en ökad relativ fattigdom står i fokus för SOCOHO-projektet. 

För de flesta svenskar är fattigdom ett begrepp som de i första hand inte as-

socierar med det egna samhället. Hela tanken bakom välfärdsstaten har ju 

varit att tränga undan en social ojämlikhet. Självbilden av Sverige är bland 

många fortfarande att det är ett av världens rikaste länder. 

De olika index som Förenta Nationerna (FN) använder för att beskriva fattig-

dom stödjer bilden av Sverige som ett rikt land. Sverige har den näst högsta 

förväntade medellivslängden (79,6 år). Den högsta medellivslängden har Ja-

pan, med 80,8 år. Sverige har också den lägsta andelen fattiga invånare när 

bestämningen av fattigdom inbegriper såväl inkomst som hälsa, utbildning 

och arbetslöshet.  

Men ser vi bara till BNP per capita intar Sverige position 17 i världen, och 

jämfört med övriga EU-länder en bottenplacering. Även om välfärd är kom-

plex och bestäms av olika slags resurser är det ingen tvekan om att inkomster 

är betydelsefulla för individer och hushålls möjligheter att styra sina liv. In-

komstfördelningen har efter 1980 visat ett trendbrott och skillnaderna har 

                                                 
1 Avsnittet bygger på Enström och Magnusson (2002). 
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ökat. Vi ser också att det system som byggts upp för att kompensera för in-

komstförluster har misslyckats med att säkerställa välfärden för de unga vux-

na, de som invandrat till Sverige och de ensamstående föräldrarna. 

Den disponibla inkomsten per konsumtionsenhet var år 1997 närmare 12 000 

euro, vilket gav Sverige en mittenposition inom EU. Det är viktigt att under-

stryka att disponibel inkomst genomgående är harmoniserad. Harmonisering 

betyder att inkomsterna också är korrigerade för skillnader i köpkraftsparitet 

mellan länderna (figur 1). 
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Figur 1 Disponibel inkomst 1997, euro per konsumtionsenhet 
 

Begreppet relativ fattigdom saknar en ensartad definition och det har betydel-

se för slutsatserna. Fattig är man enligt EU-definitionen om den disponibla 

inkomsten understiger 60 procent av medianinkomsten i landet – den så kal-

lade fattigdomströskeln. Hänsyn är även här tagen till hushållens samman-

sättning och varierande köpkraft i EU-länderna. 

Av Sveriges drygt 4,5 miljoner hushåll år 1998 hade drygt 750 000 eller 16,6 

procent en disponibel hushållsinkomst under EU:s definition av fattigdom (fi-

gur 2). 
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Figur 2 Andel fattiga hushåll inom EU 1997 

Den disponibla inkomsten bland de fattiga hushållen var dock inte normalför-

delad utan fler hushåll var nära tröskelvärdet för fattigdom snarare än nära 

den extrema fattigdomen. Den genomsnittliga disponibla inkomsten bland de 

fattiga hushållen var 4 692 euro. Mer än 90 procent av de fattiga hushållen 

hade socialbidrag och omkring 60 procent fick bostadsbidrag. Skillnaden mel-

lan den genomsnittliga disponibla inkomsten bland samtliga hushåll i Sverige 

och fattigdomsgränsen var år 1998 1 885 euro eller 28,7 procent. Sverige 

hade en något lägre andel fattiga än genomsnittet i EU. Sverige hade också 

ett mindre så kallat fattigdomsgap än genomsnittet, det vill säga ju större gap 

desto större är skillnaden mellan den genomsnittliga disponibla inkomsten 

bland fattiga och tröskelvärdet. Den största ekonomiska ojämlikheten land de 

länder som undersökts i SOCOHO-projektet återfanns i Spanien och den mins-

ta i Österrike. 

Emellertid, variationen i disponibel inkomst inom olika typer av hushåll var 

mycket större än variationen i inkomst bland samtliga fattiga hushållen. Det 

är också ett signifikant fattigdomsgap mellan både unga och medelåldershus-

håll. Den varierar också mellan de som invandrat till landet och de som är 

födda här. Men sambanden är komplexa och varierar mellan vistelsetid, ut-

bildning och just födelseland (tabell 1).  
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Några hushållstyper Andel fattiga (%) 

Enboende unga vuxna  41 

Enboende 75+  28 

Ensamstående med barn 28 

Par utan barn  4 

Par med 1-2 barn  7 

Samtliga hushåll  17 

 

Tabell 1 Andel fattiga i olika typer av hushåll, Sverige 1997 

Det finns olika förklaringar till varför ett hushåll är fattigt. Samtidigt finns det 

vissa gemensamma karaktäristiska hos dessa hushåll. En sådan är yrkesställ-

ning. Flertalet av dessa hushåll har sin huvudsakliga inkomst från någon i 

familjen som är egenföretagare, studerande eller i yrkesutbildning. Dessa 

hushåll har en disponibel hushållsinkomst som är mellan 72 och 87 procent 

lägre än hushåll som har sin inkomst från anställning. Sammansättningen av 

hushåll bland de fattiga antyder också att fattigdomen för vissa är temporär, 

medan den för andra är permanent. 

 

Ojämlikhet i inkomstfördelning 

Det gängse tillvägagångssättet för att bestämma ojämlikheten i inkomstför-

delningen är att beräkna den andel av den sammanlagda disponibla inkomst 

som uppbärs av de 20 procent av hushållen med den högsta inkomsten (defi-

nierat som den femte kvintilen) respektive de 20 procent med den lägsta in-

komsten (definierat som den första kvintilen). 

Dessa andelar i samtliga EU länder år 1998 var 39,1 procent respektive 7,5 

procent och i Sverige 34,4 respektive 8,7 procent. Inkomstfördelning i Sverige 

är följaktligen något mer jämn än i övriga EU-länder, såtillvida att de med 

högsta inkomsten har en lägre andel av den totala inkomsten och de med 

lägsta inkomsterna en något högre andel. De svenska hushållen i den femte 

kvintilen har närmare fyra gånger så stor andel av inkomster som hushållen i 

den första kvintilen. I EU är motsvarande kvot fem gånger. 

För de flesta hushåll dominerar inkomster från arbete och sociala transfere-

ringar. Men skillnaderna är stora mellan de rika och de fattiga. För femte 

kvintilen dominerar arbetsinkomster och för första kvintilen sociala transfere-
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ringar, vilket gör dessa hushåll extra känsliga för förändringar i olika försäk-

ringssystem (figur 3). 
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Figur 3 Förhållandet mellan första och femte kvintilen, EU 1997 
 

Bland hushållen i den femte kvintilen finner vi framför allt par utan barn, där-

emot inte de ensamstående föräldrarna. De förändringar i inkomster som vi 

under senare år fått uppleva i Sverige har påverkat de ensamstående föräld-

rarna som grupp mer än andra grupper. År 1997 hade de en disponibel in-

komst (k e) som motsvarade 75 procent av medianen. Motsvarade andel för 

par med barn var 140 procent. Att leva ensam med barn är betydligt vanliga-

re i Sverige än i övriga EU-länder – vart femte barnhushåll består av en en-

samförälder. Vilket naturligtvis betyder att vi har många fattiga barn i landet. 

Å andra sidan har en fortsatt analys av inkomstfördelningen bland Sveriges 

kommuner baserad på hushållens disponibla inkomster per konsumtionsenhet 

2002 visat på en mer differentierad bild (Karta 1). 
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Karta 1 Förhållandet mellan första och femte kvintilen, Sveriges kommu-
ner 2002 

Inkomstskillnaderna är som störst i storstadsområdena och de större städer-

na. I flertalet kommuner i Storstockholm har familjerna i den femte kvintilen 

mer än sex gånger så hög disponibel inkomst per konsumtionsenhet som fa-

miljerna i den första kvintilen. Däremot är inkomstskillnaderna mycket små i 

flertalet norrlandskommuner. Skillnaderna är extremt små mellan familjerna i 

till exempel Haparanda, medan det motsatta förhållandet råder i Danderyd, 

Täby, Lidingö och Vellinge. Där är skillnaderna mer än 20 gånger mellan för-

sta och femte kvintilen. 
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Graden av social ojämlikhet och etnisk sammansättning 

Bland hushållen med de lägsta disponibla hushållsinkomsterna finns en över-

representation av ensamstående. Här återfinns såväl unga ensamstående (-

30 år), som äldre (65+ år) och ensamstående föräldrar. Bland hushållen med 

de högsta disponibla hushållsinkomsterna är däremot samboende/gifta med 

barn överrepresenterade. 

Den disponibla hushållsinkomsten dock varierar utifrån andra dimensioner än 

hushållens ålderssammansättning och antalet medlemmar. Drygt tio procent 

av befolkningen i Sverige är född i ett annat land. Det inkluderar de tre pro-

cent som är födda i annat nordiskt land, företrädesvis Finland. Ytterligare tio 

procent är födda i Sverige, men har en eller båda föräldrarna födda i ett annat 

land. 

Det är möjligt att jämföra inkomstfördelningen bland dem som invandrat och 

de som är infödda utifrån databasen ECHP, men då aggregerat till större regi-

oner såsom, EU och världsdelar. Som underlag för jämförelsen har istället 

använts Inkomstfördelningsundersökningen från 1999 (Statistiska centralby-

rån 2001). Den analysen visar att hushåll som invandrat till Sverige har en 

signifikant lägre disponibel inkomst jämfört med de hushåll som är födda i 

Sverige. De invandrade hushållen har en disponibel hushållsinkomst som är i 

genomsnitt 83 procent av den disponibla hushållsinkomsten bland infödda 

hushåll. Emellertid, den disponibla hushållsinkomsten varierar betydligt efter 

hushållsmedlemmarnas födelseland och hur lång tid hushållet bott i Sverige. 

 

Förändringar i hushållens ekonomiska bas 

I jämförelse med många andra länder, både andra EU-länder och övriga län-

der, har Sverige en hög andel hushåll bestående av en person. Den mest sig-

nifikanta förändringen i hushållsstrukturen mellan 1980 och 2000 är dessutom 

en ytterligare ökning av enpersonshushållen och en minskning av gifta eller 

samboende med barn. Databasen ECHP 1998 för Sverige förstärker denna 

trend. Av figuren nedan (figur 4) framgår hushållsutvecklingen i Sverige över 

en längre tidsperiod.  
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Figur 4 Hushållssammansättningen i Sverige 1975 – 2002 

Inte bara Sverige, utan även övriga välden har genomgått den demografiska 

förändring som innebär en ökning av andelen små hushåll. Det är särskilt 

bland kvinnorna som denna ökning varit särskilt synbar. Av figuren ovan (fi-

gur 4) framgår att år 1975 utgjorde hushåll med en boende 30 procent av 

samtliga hushåll. Den andelen hade år 2002 stigit till 48 procent. Det bör dock 

understrykas att efter år 1990 är hushållen inte längre beräknade som bo-

stadshushåll (samtliga boende i en bostad, även inneboende) utan som kost-

hushåll. Det är SCB:s egna definition för att kompensera för bortfallet av folk- 

och bostadsräkningen. I kosthushållet ingår alla personer som bor tillsam-

mans och där man har gemensam hushållning. Här innefattas även äldre barn 

som bor tillsammans med sina föräldrar, likaväl som hushåll med fler än två 

generationer. I den ena definitionen är bostaden det gemensamhetsskapande 

och i den andra ekonomin. Det finns en risk att andelen enboende överskattas 

just därför att de inneboende exkluderas. Det saknas möjlighet att beräkna 

hur stor denna risk är. 

Även den svenska arbetsmarknaden genomgick en dramatisk förändring un-

der 1990-talet. Det dominerande dilemmat var den höga arbetslösheten. År 

1993 var omkring åtta procent av befolkningen i åldern 16-64 år arbetslös. År 

1995 var det 12 procent av hushållen med barn där en eller båda föräldrarna 

var arbetslösa. Utvecklingen under 1990-talet visade på att färre hade en till-

svidareanställning och att utbildning hade blivit alltmer väsentligt för en plats 

på arbetsmarknaden. Den del av befolkningen som tillhörde arbetskraften 

påverkades också av förändringarna på arbetsmarknaden. Anställningarna 

blev mer osäkra och arbetstempot steg kontinuerligt. År 1998 var det endast 
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50 procent av alla Sveriges hushåll som hade en hushållsföreträdare syssel-

satt heltid eller deltid i ett avlönat arbete. Flertalet av dessa hushåll bedömde 

också att de hade en stabil inkomstsituation. Icke desto mindre var det få 

hushåll som upplevde att deras inkomstsituation förbättrades under det tur-

bulenta 1990-talet. Databasen ECHP visar att av Sveriges dryga 4 438 000 

hushåll var det 50 procent som bedömde sin inkomstsituation 1998 som oför-

ändrad jämfört med året innan. Bara 20 procent av hushållen bedömde att 

deras inkomstsituation hade förbättrats och 30 procent att den hade försäm-

rats mellan 1997 och 1998. I jämförelse med andra EU länder är det fler hus-

håll i Sverige som uppgav en försämrad inkomstsituation. 

För enpersonshushållen, och i synnerhet de äldre med en kvinnlig hushållsfö-

reträdare, försämrades inkomstsituationen mellan 1997 och 1998. För hushåll 

med manliga hushållsföreträdare och för gifta/samboende med barn var i stäl-

let bedömningen av inkomstsituationen det motsatta. Och återigen, de en-

samstående föräldrarna hade en bekymmersam inkomstsituation under 1990-

talet – närmare hälften av dem upplevde en försämrad inkomstsituation mel-

lan 1997 och 1998. 

Av figuren nedan (figur 5) framgår andelen fattiga hushåll bland de unga, de 

ensamstående och de äldre. Andelen fattiga är högst bland de unga, något 

lägre bland de ensamstående och lägst med fortfarande hög bland de äldre. 

Jämfört med övriga EU-länder har Sverige en högre andel fattiga bland de 

unga, medan andelen fattiga bland de ensamstående och bland de äldre är 

lägre. 

 17



 

0

10

20

30

40

50

60

Port
ug

al

Dan
mark

Stor
bri

tan
nie

n

Grek
lan

d
Irla

nd

Öste
rrik

e

EU-sn
itt

Sve
rig

e

Fran
kri

ke
Ita

lie
n

Belg
ien

Tys
kla

nd

Spa
nie

n

Ned
erl

än
de

rna

Unga Ensamma Äldre

 

Figur 5 Andel fattiga familjer i olika åldersgrupper, EU 1997 

 

Inkomstsituationen för ensamstående föräldrar och unga vuxna 

Det är väl känt att skilsmässofrekvensen i Sverige är högre än i många andra 

länder, såväl inom som utanför EU. Den allmänna demografiska trenden i 

Sverige, är att färre personer är gifta (47 procent år 1990) och fler är sambo-

ende utan att vara gifta (10 procent år 1990). Fler personer lever också som 

ensamstående (42 procent år 1990). Mycket tyder på att utvecklingen går 

mot färre traditionella familjer och fler ensamstående. Men eftersom den se-

naste mätningen av befolkningens civilstånd är från 1990 är det bara möjligt 

att spekulera om vad som inträffat under de senaste 15 åren. 
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Figur 6 Andel gifta och andel ensamstående vuxna inom EU, 1990 

Som framgår av figuren ovan (figur 6) intog Sverige en särställning 1990. Till 

skillnad från samtliga övriga länder har Sverige en hög andel ensamstående 

och en låg andel gifta.  Figuren ovan säger inte hela sanningen eftersom sam-

boende utan att vara gift också är mer vanligt i Sverige än i något annat land. 

Dessutom utvecklas en ny samlevnadsform i Sverige som går under benäm-

ningen LAT (Living apart together). Det är inte helt ovanligt bland de äldre att 

man sambor under sommar och veckoslut för att i övrigt bo ensam.  

År 1997 hade Sverige 300 000 hushåll bestående av en ensamstående föräl-

der med ett eller flera barn. Denna hushållstyp utgjorde 6,5 procent av samt-

liga hushåll i Sverige, vilket var mer än två gånger dess andel i samtliga EU 

länder. Att vara ensamstående förälder är vanligare i Sverige jämfört med i 

andra EU länder, och fler än 20 procent av hushållen med barn år 1998 be-

stod av ensamstående föräldrar. 

Tillsammans med unga vuxna, det vill säga män och kvinnor under 30 år, de 

ensamstående föräldrarna är den typ av hushåll som år 1998 hade den högsta 

andelen fattiga hushåll. Den totala andelen fattiga hushåll i Sverige var år 

1998, 17 procent, men bland de ensamstående föräldrarna var denna andel 

29 procent. Denna andel var förvisso lägre än bland övriga EU länder, men 
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hög jämfört med andra typer av hushåll i Sverige. Jämfört med andra hushåll 

med barn har de ensamstående föräldrarna en disponibel hushållsinkomst 

som är koncentrerad till de lägsta inkomstdecilerna. 

Omkring 15 procent av befolkningen över 16 år, är i åldern 16-25 år och yt-

terligare 18 procent är i åldern 26-35 år. Merparten av de allra yngsta är fort-

farande beroende av sina föräldrar, men 10 procent av samtliga hushåll i lan-

det har en hushållsföreträdare i åldern 16-25 år. Den andelen är den högsta i 

samliga EU länder och närmare tre gånger så hög som genomsnittet i hela 

EU. 

Arbetslösheten är hög bland de allra yngsta vuxna. Drygt 10 procent av den-

na åldersgrupp var arbetslös. Bland de något äldre var arbetslösheten fortfa-

rande hög, men fallande. 

Drygt 40 procent av de hushåll som hade en hushållsföreträdare i åldern 16-

25 hade år 1998 en disponibel hushållsinkomst under fattigdomströskeln. 

Sverige tillsammans med Nederländerna, utmärkte sig här såtillvida att dessa 

två länder hade den högsta andelen unga vuxna i åldern 16-25 år bland samt-

liga fattiga hushåll. 

Den andra gruppen unga vuxna, 26-35 år, hade en andel fattiga som var jäm-

förbar med samtliga hushåll. Dessutom var denna något äldre grupp av unga 

vuxna fattiga av andra orsaker än de allra yngsta. 

 

Inkomstsituationen för äldre hushåll 

Sverige har nått den fjärde fasen i den ekonomiska transitionen, vilket inne-

bär en åldrande befolkning, en stabil befolkningsutveckling, låga födelsetal 

liksom låga dödstal. 

En fjärdedel av samtliga hushåll år 1998 hade en hushållsföreträdare som var 

65 år eller äldre. Lejonparten av dessa hushåll bestod av ensamstående, av 

vilka fyra procent var ensamstående män och 10 procent ensamstående kvin-

nor. Före 75 – årsåldern är det nästan lika vanligt att vara gift/samboende 

som att vara ensamstående. Vissa av de äldre hushållen har fortfarande hem-

mavarande barn. Men efter 75-årsårlden ändras det demografiska mönstret 

såtillvida att de ensamstående dominerar medan knappt en tredjedel består 

av gifta/samboende hushåll. 
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De äldre hushållen har erfarit en god inkomstutveckling under 1990-talet, och 

har till skillnad från yngre åldersgrupper endast i begränsad omfattning på-

verkats av 1990-taletys ekonomiska kris. 

Andelen fattiga bland de äldre var år 1998 lägre än bland andra åldersgrup-

per. Närmare 30 procent (27,5 procent) av samtliga fattiga är äldre och inte 

fullt 20 procent av de äldre hushållen faller under fattigdomsgränsen. Jämfört 

med andra EU-länder hade Sverige år 1998 en låg andel fattiga äldre hushåll. 

Men det finns återigen skillnader mellan yngre äldre och de allra äldsta liksom 

mellan män och kvinnor. Det finns fler fattiga hushåll bland de allra äldsta och 

hushåll med bland hushåll med en kvinnlig företrädare är fattigdomen mer 

utbredd än bland motsvarande hushåll med en manlig företrädare (se tabell 1 

ovan). 

 

Problem på bostadsmarknaden relaterade till krisen i den sociala 

kohesionen2

Problem på bostadsmarknaden relaterade till fattigdom 

De allmännytta bostadsföretagen i Sverige saknar jämförelse i andra EU-

länder. Av det skälet kan den fokusering på så kallat social housing som finns 

i SOCOHO-projektet vara missledande för svenska förhållande, eftersom en 

sådan sektor på bostadsmarknaden inte finns. I den följande diskussionen om 

social housing betonas denna skillnad. 

Den roll som social housing har på många bostadsmarknader, nämligen att 

fungera som ett skyddsnät för hushåll med låg betalningsförmåga kompense-

ras i viss mån på den svenska bostadsmarknaden med bostadsbidragen. En 

analys av bostadsbidragens betydelse för att reducera fattigdomen bland 

svenska hushåll visar att systemet med denna typ av bidrag är framgångsrikt. 

Om bostadsbidragen betraktas om ett ekonomiskt tillskott till den disponibla 

inkomsten framträder ett mönster där Sverige har den lägsta andelen fattiga 

hushåll efter att bostadsbidraget inkluderats i den disponibla inkomsten. Oak-

tat bostadsbidraget har Sverige en andel fattiga hushåll strax under den ge-

nomsnittliga andelen bland samtliga EU-länder. 

                                                 
2 Avsnittet bygger på Andersson och Magnusson (2002). 
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Avgränsat till hyresrätten framgår tydligt av såväl databasen ECHP som andra 

källor att boendekostnaderna är höga i Sverige, samtidigt som bostäderna 

generellt är av en god kvalité. Om bostadskostnadens andel av den disponibla 

inkomsten skattas och dessutom relateras till kvalitén på bostaden, visar det 

sig att de fattiga hushållen bär en tyngre ekonomisk börda för sin bostad jäm-

fört med hushållen i genomsnitt. De fattiga hushållen betalar en större andel 

av sin disponibla inkomst för bostaden, samtidigt som de bor i bostäder med 

lägre kvalité (figur 7). Skillnaden mellan hur stor andel av den disponibla in-

komsten som fattiga hushåll respektive rika hushåll lägger ner på sin bostad 

varierar mellan EU-länderna. Dock är det bara fem länder som indikerar en 

större skillnad mellan fattiga och rika jämfört med Sverige. 
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Figur 7 Hyran som andel av hushållets disponibla inkomst, EU 1998  

Sambandet mellan fattigdom och hemlöshet är starkt, och andelen hemlösa 

bland de fattiga hushållen är därför också högre än bland samtliga hushåll. 

Andelen hushåll i Sverige som är hemlösa uppskattas till 0,3 procent. Jämfö-

relsen mellan länder är dock svår eftersom vem som skall betraktas som 

hemlös varierar såväl mellan länder och även över tiden. I Sverige, såväl som 

i andra länder, är hemlösheten koncentrerad till storstadsregionerna. 

 

Problem på bostadsmarknaden relaterade till social ojämlikhet och 

etnisk sammansättning 

Den disponibla inkomsten är en variabel som ofta används för att mäta den 

sociala segregationen. De 20 procent av hushållen i Sverige med de lägsta 
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disponibla inkomsterna (första kvintilen) är överrepresenterade bland dem 

som hyr sin bostad och de 20 procent av hushållen med de högsta disponibla 

inkomsterna (femte kvintilen) är på motsvarande sätt överrepresenterade 

bland dem som äger sin bostad (figur 8). 
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Figur 8 Andel fattiga hushåll respektive rika hushåll i småhus, EU 1998 

Av figuren ovan (figur 8) framgår att det inte rådet ett enkelt kausalt sam-

band mellan hushållens disponibla inkomster och bostadens upplåtelseform. 

Här finns också skillnader mellan olika typer av bostadsmarknaden som i viss 

mån skiljer norra Europa från södra Europa. 

En ytterligare diversifiering av bostadsmarknaden visar att det billigaste seg-

mentet av hyresrättsmarknaden har en överrepresentation av fattiga hushåll. 

Detsamma gäller när bostäderna definierar utifrån den sociala kvaliteten. Här 

finns invändningar att göra eftersom en definition av social kvalitet avpassad 

efter bostadsmarknaderna i samtliga EU-länder inte med enkelhet låter sig 

göras. När definitionen dessutom skall vara empirisk mätbar med utgångs-

punkt i de variabler som finns i databasen ECHP, blir vare sig definitionen eller 

operationaliseringen av densamma inte helt igenom invändningsfri. I projek-

tet definierades social kvalité som förekomsten av kriminalitet och vandalism i 

bostadsområdet. Den värderingen gjordes av de individer som besvarade den 

enkät som låg till grund för ECHP 1998. 

Resultatet av kvalitetsvärderingen visade att de fattiga hushållen är överre-

presenterade i bostadsområden som uppfattas ha en låg social kvalitet. Dock 

är denna polarisering på bostadsmarknaden mer tydlig i andra EU-länder jäm-
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fört med Sverige. En förklaring är just förekomsten av en social del av bo-

stadsmarknaden i många länder, som ofta kännetecknas av en låg standard, 

såväl socialt som fysiskt, med priser satta därefter. 

Många allmännyttiga bostadsområden i Sverige kan förvisso beskrivas med 

samma epitet, men är i absoluta mått på intet sätt jämförbara med den låga 

standard som områden i andra länder inom sektorn social housing uppvisar. 

Det är inte desto mindre påtagligt att en starkt segregerade faktor på såväl 

den svenska bostadsmarknaden som bostadsmarknader i andra EU-länder är 

just den disponibla hushållsinkomsten. Denna iakttagelse är tydlig på både 

lokal och nationell nivå. I den svenska studien baseras den observationen på 

en fallstudie av boendesegregationen i Örebro kommun. 

Divergensen i hur hushållen bor förklaras inte enbart av inkomstskillnader 

utan här finns också en tydlig etnisk dimension. En klar skiljelinje finns när 

det gäller upplåtelseform. Det bör dock understrykas att SOCOHO-projektet 

anammat den definition som ges av databasen ECHP, vilket i princip innebär 

att det är kontinenter snarare än födelseland som är indelningsgrunden. Den-

na vida definition av den etniska dimensionen visar att hushåll med ursprung i 

Nordamerika återfinns i ägda småhus, medan hushåll med en referensperson 

från ett asiatiskt land i första hand bor i hyresrätt. I jämförelse med svenska 

hushåll och hushåll med referensperson från annat EU-land är de hushåll som 

har en bakgrund som invandrare från ett land utanför EU överrepresenterade 

i bostadsområden med en låg social kvalité. ECHP basen understryker här de 

för Sverige redan kända fakta och förhållandena, nämligen att hushåll som 

betecknas som invandrarhushåll är överrepresenterade i hyresrätt, i områden 

med en relativt sett låg social kvalitet samt i flerfamiljshus. 

 

Problem på bostadsmarknaden relaterade till den sociodemografiska 

strukturen 

Hur allvarliga är de bostadsproblem som uppkommer i svallet av en ökad eko-

nomisk instabilitet hos hushållen? En utgångspunkt för hela SOCOHO projek-

tet är just att hushållens ekonomi har blivit instabilare liksom hushållens so-

ciodemografiska struktur. Närmare 30 procent av de svenska hushållen upp-

gav enligt ECHP att deras disponibla inkomst hade försämrats mellan 1997 

och 1998. 
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På den svenska bostadsmarknaden är det särskilt två gruppen som under 

1990-talet erfarit en bekymmersam situation. Den ena gruppen är de ensam-

stående föräldrar och den andra gruppen är de unga. Frågan är dock hur all-

varliga dessa gruppers problem är. Databasen ECHP ger inte någon använd-

bar beskrivning av de ensamstående föräldrarnas situation på bostadsmark-

naden, utan här har andra källor kommit till användning. De ensamstående 

föräldrarna betalar en lägre andel av sin disponibla hushållsinkomst för sitt 

boende. De har också en högre bostadskvalitet (enligt definitionen av bo-

stadskvalitet i SOCOHO-projektet) samtidigt som de är mer trångbodda. En-

samstående föräldrar i Sverige har i genomsnitt en bättre boende situation än 

motsvarande hushåll i andra länder, men en sämre situation jämfört med EU-

genomsnittet. 

De äldres boende är en politiskt angelägen fråga i Sverige, och en fråga som 

allt eftersom tiden lider kommer att bli än mer angelägen. Skälen är natur-

ligtvis den stora gruppen fyrtiotalister som nu börjar träda in i pensionsfasen 

av sitt liv. De äldre hushållen i Sverige har en lägre månatlig kostnad för sin 

bostad är hushållen i genomsnitt, men de betalar i genomsnitt en högre andel 

av sin disponibla inkomst för boendet. När bostädernas kvalitet jämförs fram-

kommer att de äldre hushållen bor i bra bostäder och har en högre kvalité 

(mätt enligt ECHP) jämfört med övriga hushåll i Sverige. De äldre hushållen 

har också en hög utrymmesstandard, även om det inte är något påtagligt un-

derutnyttjande av bostadsbeståndet bland de äldre hushållen. En bostad är 

enligt ECHP underutnyttjad om en person har större än två rum och kök eller 

två personer har mer än tre rum och kök.  

En vanlig föreställning i Sverige är att individerna är socialt isolerade, och att 

denna isolering är särskilt förekommande bland den äldre befolkningen. En 

svag tendens till social isolering råder om man bara har dessa kontakter en 

eller två gånger i månanden. En stark tendens till social isolering finns där-

emot om dessa kontakter begränsas till mindre än en gång per månad. Social 

isolering definieras som icke existerande i de fall man möter familj och vänner 

åtminstone en gång i veckan. Föreställningen om att den äldre befolkningen i 

Sverige skall vara socialt isolerade besannas inte av analysen utifrån databa-

sen ECHP. Social isolering är dessutom mindre vanlig bland de den äldre de-

len av Sveriges befolkning jämfört med genomsnittet i EU. 

Av samtliga grupper av individer i Sverige är de som invandrat till landet och 

som dessutom har en försörjningssituation som är sådan att de faller under 
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fattigdomströskeln, de mest exkluderade och de med den mest bekym-

mersamma livssituationen. Orsakerna till denna exkludering är flera som 

dessutom sammanfaller i tiden, vilket betonas av såväl forskare som myndig-

heter såsom Socialstyrelsen. Det första och ofta största problem och främsta 

orsaken är bristen på sysselsättning och problemen som följer med att inte ha 

en plats på arbetsmarknaden. På denna punkt finns det starka skäl att tala 

om brister i den sociala kohesionen i Sverige. I många välfärdsorienterade 

länder är just lönearbetet vägen ut ur den sociala exkluderingen och in i sam-

hällets gemenskap (Martson, 2004). 

Ojämlikheten på arbetsmarknaden förstärks också av den rumsliga segrega-

tionen som är både påtaglig och stark i Sverige. 

 

Bostadssystemets ansvar för bostadsproblem sammankopplade 

med den sociala kohesionen3

En av de grundläggande tankarna bakom den svenska bostadspolitiken och 

bostadsförsörjningssystemet är att det skall vara möjligt för fattiga hushåll att 

upprätthålla en bostadsstandard jämförbar med det svenska genomsnitthus-

hållet. 

Bekräftelsen på att denna tanke har ett brett genomslag på den svenska bo-

stadsmarknaden, är den jämförelsevis höga månadskostnaden före bostads-

bidraget, för bostäder med hyresrätt. Det är just bostadsbidraget och andra 

stödformer som skall lindra den ekonomiska börda som bostaden utgör för de 

fattiga hushållen. Det är endast Tyskland och Danmark som i jämförelse med 

Sverige har en genomsnittligt högre månatliga kostnad för en bostad med 

hyresrätt. Men avgränsat till den billigaste delen av hyressegmentet på bo-

stadsmarknaden har Sverige den i genomsnitt absolut högsta månadshyran. 

De fattiga hushållen i Sverige betalar en större andel av sin disponibla in-

komst för sin bostad jämfört med andra länder i EU. Dock är detta före bo-

stadsbidrag och andra bostadsstöd, vilket är särskilt viktigt att beakta eme-

dan bostadsbidraget har en av betydande effekt på den relativa boende-

kostande. 

Bostadsbidraget är fortfarande relativt generöst. Hushåll i alla segment av 

bostadsmarkanden erhåller bostadsbidrag. Andelen hushåll i Sverige med bo-
                                                 
3 Avsnittet bygger på Andersson och Magnusson (2003) 
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stadsbidrag är väl över genomsnittet i EU. Det gäller för övrigt samtliga seg-

ment på bostadsmarkanden. 

Andelen fattiga hushåll är för Sveriges del närmare 17 procent. Det är en nå-

got lägre andel än genomsnitt i öviga EU-länder. Denna andel förändras högst 

betydligt när bostadsbidraget inkluderas i den disponibla inkomsten. Margi-

nalnyttan av bostadsbidraget är med andra ord större i Sverige än i övriga 

EU-länder. Andelen fattiga hushåll minskar till drygt 11 procent, vilket är den 

lägsta andelen inom samtliga EU-länder. Det kan tolkas som att Sverige här 

lever upp till målet att lindra den börda som bostadskostnaderna utgör för 

fattiga hushåll. 

De fattiga hushållen har i genomsnitt ett färre antal hushållsmedlemmar än 

övriga hushåll. Det fattiga hushåller består i genomsnitt av 1,7 medlemmar 

och övriga hushåll av närmare 2 hushållsmedlemmar. De fattiga hushållen bor 

också trängre än övriga hushåll, och endast ett begränsat antal av de fattiga 

hushållen bor i småhus. De fattiga hushållen utgör endast 8 procent av samt-

liga hushåll i småhus. Det resultatet är på intet sett förvånande eftersom det 

är väl känt att merparten fattiga hushåll också är de hushåll som sällan åter-

finns i ägda småhus, nämligen studerande, unga och ensamstående äldre 

kvinnor  

Det svenska bostadsbeståndet har en god kvalitet. Det gäller samtliga seg-

ment på bostadsmarknaden. Både det segment som är relativt billigt och det 

som är relativt dyrt har betydligt högre kvalitet än bostadsmarknaderna i öv-

riga EU-länder. De fattiga hushållen har en sämre bostadsstandard även i 

Sverige. Men de lider inte av extremt dåliga bostadsförhållanden vilket är fal-

let i många andra EU-länder.  

Som framgår av den andra delrapporten från SOCOHO-projektet (delrapport 

B) ianspråktar kostnaderna för boende en betydande del av hushållens dispo-

nibla inkomster. Men det finns dock inget stöd för att de fattiga hushållen i 

Sverige skulle vara mer ekonomiskt utsatta jämfört med fattiga i andra EU-

länder. Men strukturen i bostadssystem kan öka svårigheterna att hantera en 

ekonomisk instabilitet. Den svårigheten gäller särskilt de fattiga hushållen. 

Andelen hyreslägenheter är en viktig resurs för de fattiga hushållen. Men det 

kan ibland vara mer ekonomiskt fördelaktigt att bo kvar i det ägda småhuset 

jämfört med att hyra en bostad. Det gäller även de fattiga hushållen. 
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Bostadssystemets ansvar problem sammankopplade med ojämlikhet 

Både typen och omfattningen av segmenteringen på bostadsmarknaden influ-

erar bostadssegregationen. Segmenteringen på den svenska bostadsmarkna-

den är förhållandevis omfattande och därför blir också bostadssegregationen 

mycket tydlig. Enligt databasen ECHP har Sverige den lägsta andelen bostä-

der förenade med rimliga boendekostnader. Definitionen av vad som skall 

betecknas som rimligt är om hyran före bostadsbidrag understiger en tedjedel 

av den disponibla hushållsinkomsten kontrollerat för hushållsstorlek och anta-

let rum (ett rum/person exklusive kök). Andelen bostäder i Sverige med en 

rimlig hyra är omkring 10 procent, medan motsvarande andel bland samliga 

EU-länder är 39 procent. 

Men situationen på bostadsmarknaden för de fattiga hushållen förändras när 

bostadsbidraget beaktas. Det har betonats ovan. Det svenska bostadsbidrags-

systemet bidrar effektivt till att reducera andelen fattiga hushåll. Bostadsbi-

draget är också tillgängligt för alla typer av hushåll och bostäder. Bostadsbi-

draget är ett ekonomiskt stöd som riktas direkt till hushållet och inte till en 

specifik bostad, vilket är det mest vanligt förekommande systemet i övriga 

EU-länder. Mot den bakgrunden blir också ovanstående mått på andelen bo-

städer med en rimlig hyra missledande – de fattiga hushållen har tack vare 

bostadsbidraget en mycket större marknad från vilken de kan välja bostad, än 

de som definieras som bostäder med rimlig hyra. 

Den svenska bostadsmarknaden inrymmer inga bostäder som är reserverade 

för fattiga hushåll. Det finns inte heller några bostadsstöd som är tillgängliga 

enkom för höginkomsthushåll. Sverige har istället en hög andel bostadsstöd 

som till sin natur är efterfrågestyrda. Tanken här är att stöden även skall bi-

dra till att tygla boendesegregation. 

Det svenska bostadssystemet skiljer sig i flera avseende från det som finns i 

de övriga länder som ingår i SOCOHO projektet. En skillnad är att bostadsbi-

draget riktas till hushållen snarare än till bostäderna. Det betyder att i princip 

alla bostäder kan bebos av ett hushåll som uppbär bostadsbidrag. Bostads-

stöd som riktas direkt till bostäderna förkommer endast för kostnader som 

uppkommer i samband med produktionen av bostäder. 

Under det senaste decenniet har den svenska bostadsmarknaden genomgått 

en betydande avreglering. De effekter som olika typer av marknadslösningar 

medfört har efter hand blivit mer uppenbara. En av dessa effekter som ofta 
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tillskriva det ökade marknadsinslaget på bostadsmarknaden är bostadssegre-

gationen. En särskilt stark effekt på segregationen fås av ett ökat inslag av 

marknadshyror eller marknadsanpassade hyror (Turner och Whitehead 2002, 

sid. 214). Ett av målen med den tidigare bostadspolitiken var också att, i än 

högre grad än den nuvarande politiken, avvärja en bostadssegregation.  

 

Bostadssystemets ansvar för problem sammankopplade med omvand-

lingen av den demografiska strukturen 

De ensamstående föräldrarna tillhör den grupp som betraktas som fattiga i 

Sverige. Detta till trots, återfinns de inte i det allra billigaste segmentet av 

bostadsmarknaden. De ensamstående föräldrarna utgör fem procent av samt-

liga hushåll som bor i de allra billigaste hyresrätterna. Det kan jämföras med 

de fattiga hushållen som utgör 22 procent. Differensen mellan andel ensam-

stående föräldrar och delen fattiga hushåll kan tolkas som att de ensamståen-

de föräldrarna inte tillhör den grupp som är mest utsatta på bostadsmarkna-

den. 

Drygt 60 procent av de yngre barnfamiljerna bor i ägda småhus. I Sverige är 

det den typ av bostad som är minst vanligt förkommande bland de hushåll 

som betraktas som svaga eller utsatta på bostadsmarknaden. 

I Sverige finns det 3,4 procent hyreslägenheter med en överkomlig hyra och 

med ett eller två rum och kök. I förhållande till andra EU-länder har Sverige 

en ytterst begränsad andel bostäder med överkomliga hyror. Andra länder 

med ett begränsat utbud av överkomliga bostäder är Spanien och Grekland. 

Dessa båda länder är numera väl kända för att unga vuxna nödgas stanna 

kvar i föräldrahemmet längre än det är önskvärt till följd av bristen på just 

bostäder med överkomliga hyror. Jämförelsen med Sverige blir dock inte helt 

rättvis eftersom även unga hushåll kan få bostadsbidrag och det vidgar den 

bostadsmarknad inom vilken de kan söka bostad högst betydligt. Det gäller 

särskilt om de söker bostad utanför tillväxtregionerna. 

Det finns stora demografiska skillnader i boendet, även om skillnaderna tyd-

liggörs bland de allra äldsta. Det är tydliga skillnader mellan hur olika grupper 

av äldre bor. De yngre äldre bor i större utsträckning i eget småhus jämfört 

med de något äldre. Närmare hälften av de yngre bor i småhus medan en 

tredjedel av de äldre i den äldsta åldersgruppen bor på motsvarande sätt. När 
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de äldre så småningom flyttar är det ofta till en bostadsrätt och gärna till cen-

trala delar av staden – när de offentlig och kommersiell service.  

I jämförelse med äldre i andra EU-länder har de äldre i Sverige en förhållan-

devis god position på bostadsmarknaden. Så är bland annat andelen äldre på 

den billigaste delen av bostadsmarknaden är lägre än genomsnitt för samtliga 

EU-länder. 

 

Politiska implikationer – avslutande diskussion4

Bostadssubventioner 

En viktig slutsats från SOCOHO-projektet följer av analysen av bostadsbidra-

gets effekter. Syftet att underlägga situationen för de fattiga hushållen är tyd-

ligt, och resultatet visar att bostadsbidraget bidrar till att reducera andelen 

fattiga hushåll. Sverige har den lägsta andelen fattiga hushåll efter det att 

bostadsbidraget beaktats, men precis under genomsnittet för samtliga EU-

länder dessförinnan. 

Men bostadsbidraget löser inte alla problem som är förknippade med bristen 

på överkomliga bostäder. Under 1990 har subventionerna till bostadssektorn 

minskat som en direkt följd av skattereformen 1991 och bostadsfinansierings-

reformen från 1993. Frånsett förändringar i politik och finansieringssystem 

fick också den ekonomiska depression under börja av 1990-talet betydande 

effekter på bostadsmarknaden. Effekterna bestod framför allt i att hushållens 

utgifter för bostäderna ökade, samtidigt som arbetslösheten ökade. Den kom-

pensation till hushållen i form av lägre skatter, som var ett av skatterefor-

mens syften, uteblev för det stora flertalet hushåll. 

Ökade kostnader för boendet har inneburit att boendekostnadernas andel av 

den disponibla inkomsten har ökat. Det finns en rad hushåll som lägger en 

extraordinär stor andel av sin disponibla inkomst på boendet. För många av 

dess hushåll räcker det inte med att flytta till en mindre och ofta billigare bo-

stad. De bor redan i små lägenheter, och kan omöjligen flytta till ännu mindre 

bostäder. Några av dessa hushåll lever i riskzonen för att bli de framtida hem-

lösa. 

                                                 
4 Avsnittet bygger på Magnusson, Andersson och Enström (2004). 
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De kommunala bostadsföretagens funktion – hyror, skyddsnät och 

nyproduktion 

I Sverige sätts hyrorna efter bruksvärdessystemet. I uttolkningen av detta 

system ges endast begränsad vikt åt det geografiska läget. Vilken vikt det 

geografiska läget skall ges i hyressättningen är en het politisk fråga. Forsk-

ningen har också visat att det finns ett stort antal hushåll som sätter ett stort 

värde i att bo i eller nära stadens centrum. Att bo i centrum innebär lägre 

transportkostnader till arbete, fritidsaktiviteter och till service jämfört med om 

man bor i en förort. Eftersom hyressättningssystemet inte betraktar det geo-

grafiska läget som ett värde för hyresgästen, får den svenska bostadsmark-

naden leva med en situation där hyrorna i den attraktiva innerstaden är lägre 

jämfört med hyrorna i förorterna. En vida spridd uppfattning är att hyresgäs-

ter i innerstäderna är vinnare på bostadsmarknaden och hyresgäster i föror-

ten är förlorare. 

Ett ytterligare problem med bruksvärdessystemet är att det, från ett fastig-

hetsägarperspektiv, ofta framförs som ett tungt vägande skäl till bisten på 

nybyggnation. Eftersom ägaren inte kan ta ut den hyra som motiveras av 

byggkostnaderna uteblir nybyggnationen. Bristen på bostäder i Stockholm är 

till del orsakat av begränsningar i hyressättningen. 

Det finns också uppenbara nackdelar med att det geografiska läget ges en 

större tyng i hyressättningen. Risken är uppenbar att segregationen kommer 

att förstärkas ytterligare. Det kommer att utvecklas områden där familjer 

med låga inkomster aldrig kommer att ha råd att bo. Samtidigt kommer det 

att utvecklas områden där inga familjer med högre inkomster kommer att 

välja att bo. Ändock, redan nu finns tydliga tendenser till en socioekonomisk 

segregation av detta slag i städernas inre delar, där möjligheterna att få en 

bostad är avhängig av att hyresgästerna betala för sin bostad på den svarta 

marknaden eller har personliga kontakter. 

Förändringen av de mer grundläggande värderingarna i det svenska samhället 

har genomsyrat samhällets alla sektorer. Som framgått ovan har det social-

försäkringssystemet med flera skyddsnät kommit att bli mindre generösa. I 

flera avseenden har det svenska samhället kommit att bli mer polariserat – 

inte bara geografiskt såsom innerstad kontra förorter, utan också mellan olika 

socioekonomiska grupper. I två tredjedelar av landets kommuner finns det 
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lediga lägenheter i det allmännyttiga bostadsbeståndet, hög arbetslöshet och 

inget bostadsbyggande. I den återstående tredjedelen är förhållandena det 

motsatta - inga lediga lägenheter, höga priser på bostäder, och knappt någon 

arbetslöshet. Det är en politisk utmaning att finna lösningar på dessa diamet-

ralt motsatta utvecklingslinjer i landets olika delar. Ett överhängande problem 

är bristen på bostäder i storstadsregionerna. Inflyttningen av unga människor 

från landets förlorarkommuner ställer extraordinära krav på bostadsbyggan-

det i dessa regioner, samtidigt som de lämnar just lediga bostäder efter sig.  

I inledningen etablerade vi ett samband mellan den svenska välfärdsstaten, 

särskilt bostadspolitiken, och den sociala kohesionen. Även om det endast är 

fråga om en tentativ analys så har reduktionen i det sociala skyddsnätet, 

minskade bostadssubventioner, privatisering av såväl barnomsorg som äldre-

omsorg och avreglering, kommit att tolkas som upplösningen av just välfärds-

staten. Men avregleringen har också medfört fördelar. Omvandlingen från ett 

samhälleligt ansvar till ett individuellt/personligt för välfärden kan beskrivas i 

termer av social kohesion, men i anslutning till en lågkonjunktur kan vi tala 

om en kris i den sociala kohesionen. Men det är endast en tentativ analys som 

behöver fördjupas. Dessutom finns det goda skäl att ytterligare analysera 

vilka indikatorer som skall användas för att mäta social kohesion. 

 

Social och etnisk segregation 

Såväl typen som omfattningen av segmenteringen på bostadsmarknaden in-

fluerar bostadssegregationen. Segmenteringen på bostadsmarknaden är stark 

vilket följaktligen leder till att Sverige har en påtaglig och väl synlig bostads-

segregationen. 

Såväl i bostadsområden med en etnisk segregation som i områden med en 

socioekonomisk segregation är nödvändigheten stor av en blandad byggnads-

struktur liksom av blandande upplåtelseformer. Ett tungt vägande skäl bakom 

dessa anspråk är att de flesta människor i olika grad är förankrade i sina bo-

stadsområden samtidigt som de önskar byta till en annan bostad. Bland 

många familjer finns en önskan att i takt med att familjen växer flytta från 

lägenhet till småhus. För många äldre går däremot bostadsönskemålen i mot-

satt riktning – från småhuset till en lägenhet. Ett ytterligare skäl till att 

komplettera bebyggelsen i befintliga områden är att på så sätt göra dem mer 
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attraktiva för andra typer av familjer och på så sätt erhålla en mer blandad 

etnisk sammansättning.  

Från en social och politisk utgångspunkt betraktas effekterna av att växa upp 

och leva i ett segregerat bostadsområde som bekymmersamma. I många om-

råden som betraktas som segregerade, eller med det svenska språkbruket, 

som utsatta, är utbildningsnivån låg och därtill risken för att vara arbetslös 

hög. På både lokal och nationell nivå har det utformats riktade områdespro-

gram för att förbättra levnadsförhållandena i dessa områden. De politiska må-

len för dessa åtgärder är att minska den sociala och etniska segregationen 

och åstadkomma jämlika levnadsförhållanden för människor, särskilt för dem 

som bor i de tre storstadsregionerna. Insatserna är riktade mot att åstad-

komma ett politiskt engagemang, förbättra de språkliga färdigheterna, höja 

utbildningsnivån, förbättra hälsovården, förbättra den fysiska strukturen i 

bostadsområdena etc. Programmen pågår fortfarande eller är under utvärde-

ring. Men återigen, av alla segment i befolkningen är det de fattiga invandrar-

na som är de mest utestängde i det svenska samhället. För denna grupp av 

befolkningen är det flera problem som sammanfaller i tiden. För många är det 

största problemet dock den höga arbetslösheten. Ojämlikheten har fått fysis-

ka uttryck så till vida att den rumslig segregation är påfallande stark. 

 

Segregation och segmentering 

Den fråga vi reser i EU-projektet är vilken betydelse en mindre reglerad bo-

stadsmarknad på sikt får för fattiga hushåll och deras möjligheter att finna en 

bostad. Ökade skillnader blir mer synbara. Segmenteringen är stark på den 

svenska bostadsmarknaden, bostäder med olika upplåtelseformer ligger geo-

grafiskt avskilda. Därför blir också segregation så påtaglig. 
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