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Sammanfattning 
Med avregleringen på bostadsmarknaden under inledningen av 1990-talet förlorade 

de allmännyttiga bostadsföretagens sin särställning. De förändrade villkoren gav upp-

hov till att vissa kommuner helt eller delvis sålde sitt bostadsinnehav. En substantiell 

förändring följde av den lagändring som genomfördes 1992 och som möjliggjorde att 

allmännyttiga fastigheter kunde ombildas till bostadsrätt. Lagen hade tidigare endast 

gällt hyresrätt i privat ägo. Allmännyttans ställning är en politiskt kontroversiell fråga 

och sommaren 1999 införde den dåvarande socialdemokratiska regeringen den så kal-

lade stopplagen. Syftet var att heja den pågående försäljningen av allmännyttiga bo-

stadsföretag. Stopplagen kunde dock inte hindra omvandlingen till bostadsrätt, trots 

att lagen föreskrev minskade generella statliga subventioner till de kommuner som 

trotsade lagens intentioner. 

I april 2002 trädde allbolagen i kraft. Motiven till lagen var att säkerställa allmännyt-

tans särskilda roll för hyressättningen. Det var, menade s-regeringen, av nationellt in-

tresse att de kommunala bostadsföretagen hade en tillräckligt stor marknadsandel i 

landets olika delar. Tillståndsplikten var emellertid omdiskuterad och hösten 2005 till-

satte regeringen en utredning om allmännyttans framtida villkor och förutsättningar. 

Kommittédirektiven till den nya utredningen innehöll bland annat ett uppdrag att göra 

en översyn av utrymmet för att driva en nationell bostadspolitik inom ramen för EU-

medlemskapet, liksom att ange former för en långsiktig självkostnadsprincip för de 

allmännyttiga bostadsföretagen. I maj 2007 fick utredningen tilläggsdirektiv av den nya 

borgerliga regeringen. Av direktiven framgick att utredningen inte längre var begrän-

sad av att allmännyttiga bostadsföretag skulle följa en långsiktig självkostnadsprincip, 

inte heller av att företagen skulle ha en hyresnormerande roll. Utredaren skulle lägga 

fram förslag för bostadssektorn som var förenliga med EG-rätten, men i möjligaste 

mån undvika modeller som gör den svenska allmännyttan till ’social housing’. 

Tilläggsdirektiven öppnar upp för genomgripande förändringar av hela hyresmarkna-

den. Men redan i juli 2007 upphävdes tillståndskravet enligt allbolagen, vilket fått till 

följd att försäljningen och ombildningen av allmännyttiga bostäder till bostadsrätt åter-

igen har ökat. För den sittande regeringen är rätten att äga sin bostad en ideologisk 

ståndpunkt och den anförs dessutom som ett av regeringens främsta medel för att 

minska segregationen i storstädernas förortsområden. För tidigare socialdemokratiska 

regeringar har storleken på allmännyttans marknadsandel varit av avgörande betydel-

se för att företagen både skall kunna utöva ett bostadssocialt ansvar och utgöra ett 

självklart förstahandsalternativ på bostadsmarknaden. Aktuell forskning pekar också på 

att en minskad allmännytta utgör en reell risk för ’social housing’ i Sverige. 
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Frågeställning och material 

Den centrala frågeställningen för denna studie är vilka konsekvenser i form av föränd-

rad socioekonomisk och demografisk sammansättning som ombildningen av hyresrät-

ter till bostadsrätter fått i olika bostadsområden i Stockholms stad. Tidsperspektivet är 

ombildningar under 1995-2002 och dess effekter analyserade 2002 och 2004. Studiens 

empiriska avsnitt har som utgångspunkt den unika databasen Geosweden som IBF 

byggt upp. Geosweden är en longitudinell individdatabas med socioekonomisk och 

geografisk information om alla individer som varit bosatta i Sverige åtminstone något 

år under perioden 1990-2004. Databasen utnyttjas här för analyser av förändringar i 

socioekonomisk sammansättning i den totala bostadsstocken i Stockholms stad, i om-

bildade och ej ombildade fastigheter samt på bostadsområdesnivå där ombildningar 

förekommit. Databasen ger en god grund för demografiska analyser, men det finns 

också vissa begränsningar. Fastigheten är den lägsta geografiska nivå till vilken befolk-

ningen kan föras. Eftersom frågeställningen för denna studie gäller fastighetens ägar-

kategori, bedömer vi att denna begränsning är av mindre betydelse. En i samman-

hanget intressant aspekt av ombildning kan dock inte alls belysas, nämligen förekoms-

ten av så kallade resthyresgäster. Databasen innehåller inte heller konsumtionsenhe-

ten hushåll, vilket är den enhet som vanligtvis som används i forskning om bostadskon-

sumtion. Analysen bygger därför istället genomgående på individer. 

Ombildningens omfattning i Sverige 

Allt sedan 1990 har hyresrättens andel av det svenska bostadsbeståndet minskat. Bo-

stadsrättens andel av beståndet har under samma tidsperiod ökat, till viss del beroen-

de på en ökad ombildning, men framför allt på grund av nyproduktion. Förändringarna 

genom ombildning är särskilt påtagliga i Stockholms stad. Men det är även stora geo-

grafiska variation i ombildningen inom Stockholm stad. Det är framför allt ett inner-

stadsfenomen. År 2006 var 27 procent av alla bostäder i flerfamiljshus i Stockholms 

stad allmännyttig hyresrätt och 30 procent privat hyresrätt. Men det finns stora geo-

grafiska skillnader. I innerstaden är allmännyttans andel blott 11 procent medan den 

privata hyresrättens andel är 33 procent. Det är också här som ombildningsaktiviteten 

är som störst. 

Ombildning i Stockholms stad 1995 – 2002 med utblick mot 2004 

Vid fastighetstaxeringen 1995 fanns det enligt databasen Geosweden drygt 10 000 

flerfamiljshusfastigheter i Stockholms stad. De största aktörerna, enskilda ägare, aktie-

bolag, bostadsrättsföreningar och kommunala bostadsföretag, hade andelar som vari-

erade mellan 20 och 30 procent. Mellan 1995 - 2002 ökade andelen bostadsrättsföre-

ningar. Närmare 80 procent av de omvandlade fastigheterna var innan ombildningen i 

privat ägo. 
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Var i Stockholms stad sker ombildningen? 

Ombildningen till bostadsrätt sker framför allt i attraktiva innerstadsområden där far-

hågorna växer att hyresrätten helt och hållet får ge plats för bostadsrätten. Däremot, i 

många förortsområden vore det sannolikt önskvärt med en ökad blandning av upplå-

telseformerna för att ge de boende en möjlighet att göra ett bostadsval inom det egna 

bostadsområdet, och att på sikt möjligen också öka den sociala blandningen i bostads-

området. Men där råder större en osäkerhet om lönsamheten i att ombilda till bo-

stadsrätt. Det är också så att ombildningen av allmännyttan i större utsträckning sker i 

innerstaden, trots att dess andel är störst i förorten, medan ombildningen från privat 

hyresrätt är mer geografiskt spridd. 

Det ombildade beståndets ålder 

Det är de äldsta och de yngsta delarna av bostadsbeståndet som omvandlas till bo-

stadsrätt. De ekonomiska incitamenten för att ombilda hyresrätt till bostadsrätt liksom 

önskan bland de boende att i större utsträckning själv få utforma den närmsta livsmil-

jön är också väl kända motiv till ombildning. En enkel skattning av det genomsnittliga 

taxeringsvärdet per kvadratmeter år 1996 visar ett signifikant högre taxeringsvärde i 

de fastigheter som senare kom att ombildas jämfört med ej ombildade. Detta antyder 

också att det är de mest attraktiva fastigheterna som ombildas. 

Hur ser omgivningen ut? 

Merparten av allmännyttans ombildning har skett i områden som sedan tidigare har en 

hög andel bostadsrätter. Så bodde 70 procent i fastigheter i områden som efter om-

bildningen till mer än 30 procent dominerades av bostadsrätter. Knappt 10 procent 

bodde i bostadsområden där allmännyttan år 2002 hade mer än hälften av områdets 

befolkning. Och ungefär samma andel bodde i områden som efter ombildningen helt 

saknade allmännytta.  

Hur många av de boende stannade kvar efter ombildningen? 

År 1995 bodde drygt 10 procent av befolkningen i Stockholms stad i fastigheter som 

kom att ombildas under de följande åren. Drygt 40 procent av denna grupp boende 

fanns kvar samma fastighet år 2002. Rörligheten i fastigheter som ombildats är högre 

än den gängse rörligheten.  Dock var benägenheten att stanna högre i ombildade all-

männyttiga fastigheter jämfört med ej ombildade. Om de som bor kvar efter ombild-

ningen jämförs med dem som bodde i fastigheten innan ombildningen, framgår att de 

är i genomsnitt något äldre, har högre inkomster och utgörs av något fler familjer med 

barn. Däremot finns inga skillnader i andelen utlandsfödda. I jämförelse med boende i 

ej ombildade fastigheter kan vi notera en liknande skillnad i ålder, vilket följer av att 

yngre är den mest mobila åldersgruppen. I beståndet utanför de ombildade fastighe-

terna är andelen utlandsfödda betydligt större.  I socioekonomisk mening var de som 



 

 

5 

 

bodde i ombildningsfastigheterna 1995 en betydligt mer resursstark kategori jämfört 

med dem som inte berördes av ombildning. Vi kan också notera att de som stannade i 

de ombildade fastigheterna redan före ombildningen hade högre inkomster än hela 

kategorin ombildningshushåll. Detta följer i allt väsentligt av att de också var något 

äldre. 

Ombildning är en tidsödande juridisk procedur, som ofta kan ta flera år. En rimlig hy-

potes är att rörligheten i dessa fastigheter varit lägre eftersom osäkerheten angående 

ombildning och utsikterna att göra en god ekonomisk affär borde tala för ett avvak-

tande beteende i väntan på att ombildningen genomförs. Hypotesen får stöd i det sta-

tistiska materialet. Men under den korta perioden 2002-2004 framträder en intressant 

utveckling. Nu är flyttningsfrekvenserna högre i de ombildade fastigheterna jämfört 

med hela allmännyttan och övriga bostadsrättsbeståndet. Två olika tolkningar är möjli-

ga. Den ena är att proceduren kring ombildningen bromsade den vanliga bostadsan-

passningen. Den andra förklaringen är att vissa hushåll omedelbart efter ombildningen 

valde att kapitalisera värdet av sin bostadsrätt. 

Fördjupad analys av utvecklingen efter ombildningen 

Ett sätt att bedöma ombildningens effekter är givetvis att analysera befolkningssam-

mansättningen före ombildning (1995) och några år efter ombildningen (2004). Den 

analysen visar att personer i de ombildade fastigheterna redan före ombildningen i 

vissa avseende skiljde sig från såväl från befolkningen i hela staden som från boende i 

ej ombildade fastigheter. I jämförelse med hela staden var åldern ungefär densamma, 

liksom inkomsterna, men andelen utlandsfödda var lägre liksom andelen ensamståen-

de utan barn. Jämfört med boende i ej ombildade hyresfastigheter var inkomsterna 

högre. De hade enkelt uttryckt i vissa avseenden en bostadsrättsprofil redan före om-

bildningen – en profil som förstärktes efter ombildningen. Det var en påtaglig ökning 

av arbetsinkomsterna, en ökning som rent av översteg värdena för de boende i övriga 

bostadsrätter i Stockholms stad som helhet. Andelen utlandsfödda stiger i övriga be-

ståndet och i Stockholms stad, men är oförändrad i det ombildade beståndet. En mot-

svarande utveckling i staden kan iakttas beträffande ensamstående – som är en grupp 

vars andel rentav sjunker i de ombildade fastigheterna. Det är uppenbart att ombild-

ningen resulterat i en förväntad gentrifiering av de ombildade fastigheterna och dess 

befolkning. 

Bilden av ombildningen som en gentrifieringsprocess förstärks i den fördjupade analy-

sen av förändringen 2002-2004.  Socioekonomiska och demografiska indikatorer tyder 

på att befolkningen i de ombildade fastigheterna inte alls skiljer sig från boende i andra 

bostadsrätter; de har hög sysselsättningsfrekvens, goda inkomster och hög utbildning. 
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De har därutöver rentav en lägre andel utlandsfödda och en mindre andel äldre än 

fastigheter i övriga bostadsrättsbeståndet. 

Demografin i ombildade fastigheter 

En mer detaljerad analys av de socioekonomiska processer som alltid sker i ett bo-

stadsområde, men som kan ändra karaktär i samband med en ombildning till bostads-

rätt, belyser ytterligare den gentrifieringsprocess som vi menar ombildningen från hy-

resärr till bostadsrätt initierar. I denna analys görs en åtskillnad mellan allmännytta och 

privat hyresrätt. Före ombildningen skiljer sig befolkningssammansättningen åt mellan 

de två ägarkategorierna. Barnfamiljerna återfinns i större utsträckning i allmännyttan 

medan de äldre och de unga vuxna (20-29 år) återfinns i det privata beståndet. Befolk-

ningssammansättningen förändras framför allt genom omflyttning och frånfälle. Drygt 

åtta procent av de boende avled under perioden 1995-2002 och 45 procent flyttade. 

Det är en högre andel som flyttat respektive avlidit i det bestånd som omvandlas från 

privat hyresrätt till bostadsrätt jämfört med allmännyttan. Exempelvis flyttade 75 pro-

cent av individerna i ålder 20-24 år från den privata hyresrätten under den period om-

bildningen pågick. Även i allmännyttan var motsvarande andel hög, närmare 70 pro-

cent. De unga vuxna är också den åldersgrupp som förväntas ha en hög rörlighet.  

År 2002 är ombildningen avslutad i vår analys och hyresrätt i olika former har ersatts 

med bostadsrätt. En påtaglig demografisk förändring är att invånarantalet stiger i de 

ombildade fastigheterna till närmare 64 000 personer. Det sker även en demografisk 

transformering om än i måttlig omfattning. Den stora förändringen är en minskad an-

del i åldern 65+ och invånarna blir helt enkelt yngre. I den tidigare privata hyresrätten 

ökar framförallt invånarna i åldern 30-44 år, medan motsvarande ökning i den tidigare 

allmännyttan är störst i åldern 45-64 år. Föryngringen blir särskilt påtaglig om vi jämför 

vilka som flyttar in i respektive ut från de ombildade fastigheterna 1995-2002. De som 

bor kvar när ombildningen är avslutad år 2002 är i genomsnitt 50 år. De som flyttar in 

är däremot i genomsnitt 30 år. 

Kan ombildning initiera gentrifiering? 

Den bakomliggande frågeställningen till studiens fokusering på socioekonomiska och 

demografiska förändringar som en följd av ombildningen av hyresrätt till bostadsrätt, 

är om vi här har att göra med en gentrifieringsprocess. Med gentrifiering avses att bo-

städer revitaliseras och filtreras upp i bostadshierarkin och att befolkningen ersätts 

med allt resursstarkare individer. För att den sociala sammansättningen på en plats 

skall förändras är omflyttning i regel en nödvändighet. I linje med andra studier av gen-

trifiering används disponibel årsinkomsten och utbildningsnivå som den främsta indi-

katorn. 
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Medianinkomsten 1995 är högre bland dem som senare blev kvar efter ombildningen 

jämfört med dem som flyttar efter 1995, men lägre jämfört med medianinkomsten 

bland dem som flyttar in i de ombildade fastigheterna efter 1995. Den inkomstskillna-

den gäller både den tidigare privata hyresrätten och allmännyttan. Gentrifiering förut-

sätter som sagts normalt sett omflyttning och rörligheten in och ut ur de ombildade 

fastigheterna fortsätter även efter avslutad ombildning. Frågan som är av intresse här 

är huruvida trenden att befolkningen blir yngre och har högre inkomster är ihållande. 

Gäller den även för tiden efter 2002? 

Befolkningen år 2004 i de ombildade fastigheterna i Stockholms stad 

Det kan alltid diskuteras vilka och hur stora förändringar som krävs för att vi skall kun-

na slå fast att ombildningen av hyresrätt till bostadsrätt under slutet av 1990-talet i 

Stockholms stad initierade en gentrifieringsprocess. Det är också mycket möjligt att 

gentrifiering är en platsbunden process och förutsätter den urbana omgivning som vi 

finner i innerstaden men som i mindre grad återfinns i förorten. Ålderssammansätt-

ningen i de ombildade fastigheterna förändras marginellt mellan 2002 och 2004. Dock 

sker en ytterligare föryngring då gruppen 30-44 år fortsätter att öka. Ombildning till 

bostadsrätt är framför allt en urban företeelse och för just denna åldersgrupp utgör 

innerstadslivet en särskild attraktion.  

Ett annat tillvägagångssätt för att bedöma förändringar efter ombildningen är att stu-

dera kvarboendegraden i relation till inkomster. Analysen ger ett tydligt besked: per-

soner med högre inkomst, och särskilt i den breda åldersgruppen 45-64 år, har högre 

kvarboendegrad än personer i lägre inkomstskikt. En tentativ slutsats är att utflytt-

ningen från de ombildade fastigheterna är socioekonomiskt selektiv, där utflyttarna 

har svagare ställning än de kvarboende. Däremot finns inga tecken som tyder på att 

den disponibla inkomsten stiger bland de boende i de ombildade fastigheterna. Snara-

re är det så att inkomsterna är lägre bland dem som flyttade in efter 2002 jämfört med 

dem som flyttade in efter 1995.  

Andelen med eftergymnasial utbildning har i stort sett fördubblats i de ombildade fas-

tigheterna 1995-2004. Men det speglar snarare en allmän förändring av utbildnings-

profilen hos befolkningen i stort än en lokal gentrifieringsprocess. Även om de ombil-

dade fastigheterna inte genomgår några dramatiska socioekonomiska förändringar 

finns ändå successiva förändringar som är värda att uppmärksamma och som vi bedö-

mer stödjer hypotesen att ombildning till bostadsrätt bär tydliga drag av gentrifiering. 

Av de som bodde i de ombildade fastigheterna både 2002 och 2004 hade 57 procent 

en eftergymnasial utbildning. Motsvarande andel bland inflyttarna var 67 procent. 

Förändringar i ett bostadsområde bärs upp av en inflyttning som i grunden ändrar de 

ekonomiska och sociala förutsättningarna. Det är uppenbart att det även gäller de fas-
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tigheter i Stockholms stad som ombildades till bostadsrätt i slutet av 1990-talet. Gen-

trifiering är i mångt och mycket en klassmarkör, och då är inte alltid inkomsten det 

mest tillförlitliga måttet. Förändrad utbildningssammansättning är en väl så stark indi-

kator. Men det är långsamma sociala förändringsprocesser. 

Vart tar utflyttarna vägen? 

Närmare en tredjedel av de som bodde i de ombildade fastigheterna flyttade mellan 

2002 och 2004. Nära nio av tio fanns kvar i Stockholms län och två av tre fanns kvar i 

Stockholms stad. Av alla flyttande bodde 43 procent i bostadsrätt i Stockholms stad 

efter flytten och var sjätte flyttare hade bytt till annan ombildad bostadsrätt. Den dis-

ponibla inkomsten är så gott som lika hög oavsett destination, men de som bytt till 

annan bostadsrätt har något högre inkomster och de som flyttat till ”övriga upplåtelse-

former” (i praktiken hyresrätter) har väsentligt lägre inkomster än övriga. Det är rimligt 

att tolka detta som att de med svagast ekonomisk ställning har valt, eller av omstän-

digheterna tvingats, att sälja sin nyförvärvade bostadsrätt för att åter bli hyresgäst i 

Stockholm. Alternativt har många av dessa flyttare varit så kallade resthyresgäster, det 

vill säga att de bott i ombildade fastigheter men aldrig haft en andel i bostadsrättsfö-

reningen. 

Avslutning 

Vi har konstaterat att de som flyttar in i de ombildade fastigheterna under perioden 

2002-2004 är yngre än dem som flyttar ut. Medianåldern för inflyttare är 29 år och för 

utflyttare 33 år. Bägge grupperna är dock väsentligt yngre än de som stannat i fastighe-

terna under perioden (medianålder 40 år). Som figur 7 visar är inflyttarna tydligt i en 

uppåtgående karriärfas med snabbt stigande inkomster. Även utflyttarna, som således 

också är en relativt ung kategori, uppvisar stigande inkomster. Den äldre stannargrup-

pen har svagt fallande inkomster. Det är tydligt att omflyttningen bidrar till en fortsatt 

gentrifiering av de ombildade fastigheterna, en process som vi i tidigare avsnitt visat 

pågått alltsedan tiden före ombildningen. 

Slutsatsen är därför att boende i från hyresrätt till bostadsrätt ombildade fastigheter 

före ombildningen i många avseenden hade en bostadsrättsprofil - de var mer resurs-

starka än den genomsnittliga hyresgästen i Stockholm 1995. Under ombildningen och 

åren därefter har omflyttningen varit socioekonomiskt och etniskt selektiv. Mer in-

komstsvaga hushåll bor inte kvar i samma utsträckning och nytillkommande hushåll är 

utbildnings- och inkomstmässigt mer resursstarka. Andel utlandsfödda var redan före 

ombildningen låg och denna profil har snarare förstärkts i takt med att Stockholm i 

övrigt erhålligt en successivt större andel utlandsfödda. 
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Inledning 
Med avregleringen på bostadsmarknaden under inledningen av 1990-talet förlorade 

de allmännyttiga bostadsföretagens sin särställning på bostadsmarknaden. År 1992 

avskaffades låneprivilegiet och 1994 de särskilda skattereglerna för allmännyttiga bo-

stadsföretag. Avsikten var att likställa de kommunalt ägda bostadsföretagen med de 

privatägda. Företagen blev nu tvungna att bygga upp egna besparingar, men endast till 

en viss nivå. Det innebar bland annat att många företag som tidigare drivits i stiftelse-

form omvandlades till aktiebolag. Ur ett kommunalt perspektiv är det en fördel att 

driva bostadsföretag i aktiebolagsform eftersom det medger att ett överskott i bolaget 

kan flyttas över till driften av andra kommunala verksamheter. Det var inte möjligt när 

verksamheten drevs i stiftelseform eftersom stiftelser är självägande verksamheter.1 

Förändrade villkor för de allmännyttiga bostadsföretagen gav upphov till att vissa 

kommuner helt eller delvis sålde sitt bostadsinnehav. Orsakerna till försäljning var 

bland annat att frigöra kapital till annan kommunal verksamhet men också att undvika 

de ekonomiska riskerna för den kommunala ekonomin som de nya spelreglerna med-

förde. Försäljningen kunde ske till andra allmännyttiga bostadsföretag, till privata före-

tag och till bostadsrättsföreningar.2 Ombildningen av allmännyttiga bostäder till bo-

stadsrätt möjliggjordes genom en lagändring år 1992 i ombildningslagen (SFS 

1982:352). Den lagen hade sedan 1982 gett hyresgästerna förtursrätt till att förvärva 

privata fastigheter för ombildning. Nu kom lagen också att gälla allmännyttan. 

Lagstiftningen kring försäljning av allmännyttiga bostadsföretag, eller av delar av dem, 

har över tiden präglats av den politiska majoriteten i riksdagen. Den socialdemokratis-

ka regeringen har genom olika sanktioner under 1990-talet, bland annat indraget rän-

testöd, försökt att hindra att de allmännyttiga bostadsföretagen säljs ut eller att peng-

ar överförs till annan verksamhet i kommunen. Sommaren 1999 infördes den så kalla-

de stopplagen (SFS 1999:608) med syfte att hejda utförsäljningen av allmännyttiga 

bostadsföretag genom att minska statsbidraget om kommunen förlorade det bestäm-

mande inflytandet över bolaget. Lagen var tillfällig i väntan på att utredningen om all-

männyttans framtid skulle slutföras. Stopplagen kunde dock inte hindra omvandlingen, 

trots att en försäljning enligt lagen resulterade i minskade generella statliga subventio-

ner till kommun som trotsade intentionerna. 

I april 2002 trädde ”Lagen (2002:102) om allmännyttiga bostadsföretag” i kraft. Lagen 

är allmänt kallad allbolagen. Lagen reglerar försäljningen av de allmännyttiga bostads-

företagens fastighetsbestånd och utdelningsmöjligheterna till aktieägarna. Lagen hind-

rade inte försäljning, men innehöll ett krav på att länsstyrelsen gav sitt tillstånd till för-

                                                      
1
 Abbas (2002). 

2
 A.a 
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säljning av bostadsfastigheter i kommunala bostadsföretag. Motiven till allbolagen var 

enligt den dåvarande socialdemokratiska regeringen allmännyttans särskilda roll för 

hyressättningen. Regeringen menade att det var ett nationellt intresse att de kommu-

nala bostadsföretagen hade en tillräckligt stor marknadsandel i landets olika delar. 

Trovärdigheten med allmännyttan som hyresledande skulle i annat fall undergrävas. 

Kravet på länsstyrelsens tillstånd medförde att ombildningen till bostadsrätter minska-

de. Tillståndsplikten var emellertid omdiskuterad och hösten 2005 tillsatte regeringen 

en utredning om allmännyttans framtida villkor och förutsättningar.3 

Kommittédirektiven (Dir 2005:116) till den nya utredningen innehöll bland annat ett 

uppdrag att göra en översyn av utrymmet för att driva en nationell bostadspolitik inom 

ramen för EU-medlemskapet, liksom att ange former för en långsiktig självkostnads-

princip för de allmännyttiga bostadsföretagen. En viktig utgångspunkt för utredningen 

var enligt direktiven att den hyresnormerande rollen för allmännyttan endast skulle 

överges om EG-rätten krävde så, liksom att hyressättningssystemet även fortsättnings-

vis skulle innehålla spärrar mot oskäliga hyror. Därutöver skulle utredarna beakta att 

de kommunala bostadsföretagen var ett vitalt bostadspolitiskt medel för att motverka 

hemlöshet och främja integration. Uppdraget skulle redovisas senast 1 maj, 2007. I maj 

2007 fick emellertid utredningen tilläggsdirektiv (Dir 2007:73) av den borgerliga reger-

ing som tillträtt hösten innan. Av direktiven framgick att utredningen inte längre var 

begränsad av att allmännyttiga bostadsföretag skulle följa en långsiktig självkostnads-

princip, inte heller av att företagen skulle ha en hyresnormerande roll. Utredaren skul-

le lägga fram förslag för bostadssektorn som var förenliga med EG-rätten. Däremot, 

vilket är viktigt att understryka, skulle utredningen i möjligaste mån undvika modeller 

som gör den svenska allmännyttan till ’social housing’. Spärrar mot oskäliga hyror om-

formulerades nu till att utredaren skulle överväga särskilda regler så att hyresgäster 

inte drabbades av hyreshöjningar som inte var godtagbara.  

Tilläggsdirektiven öppnar upp för genomgripande förändringar inte bara för allmännyt-

tan utan för hela hyresmarknaden. Hur det slutliga förslaget kommer att se ut blir känt 

först när uppdraget redovisas i april 2008. Men redan i juli 2007 upphävdes tillstånds-

kravet enligt allbolagen, vilket fått till följd att försäljningen och ombildningen av all-

männyttiga bostäder till bostadsrätt återigen har ökat. För den sittande regeringen är 

rätten att äga sin bostad en ideologisk ståndpunkt och den anförs dessutom som ett av 

regeringens främsta medel för att minska segregationen i framför allt storstädernas 

förortsområden. Tanken bakom denna ståndpunkt är att blandade upplåtelseformer 

skall befrämja en socioekonomiskt blandad befolkning och på så sätt minska den för-

                                                      
3
 Blind (2007). 
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kättrade bostadssegregationen.4 För tidigare socialdemokratiska regeringar har storle-

ken på allmännyttans marknadsandel varit av avgörande betydelse för att företagen 

både skall kunna utöva ett nödvändigt bostadssocialt ansvar och dessutom utgöra ett 

självklart förstahandsalternativ på bostadsmarknaden. 5 Aktuell forskning pekar också 

på att en minskad allmännytta utgör en reell risk för ’social housing’ i Sverige.6 

 

Frågeställning 

Den centrala frågeställningen för denna studie är vilka konsekvenser i form av föränd-

rad socioekonomisk och demografisk sammansättning som ombildningen av hyresrät-

ter till bostadsrätter fått i olika bostadsområden i Stockholms stad. Studien omfattar 

ombildningen både av privat och av allmännyttig hyresrätt. Tidsperspektivet är om-

bildningar gjorda under perioden 1995-2002 och befolkningsförändringarna analyseras 

fram till och med 2004, med nedslag 2002 och 2004. 

Nedan följer en kort beskrivning av det källmaterial som används i studien. Vi övergår 

därefter till att redogöra för den geografiska och sociala strukturen kring de ombildade 

fastigheterna. Intresset här är riktat mot att undersöka om det finns ett mönster i vilka 

fastigheter som ombildas respektive ej ombildas. Därefter fokuserar vi på de ombilda-

de fastigheterna med syfte att undersöka om ombildning från hyresrätt till bostadsrätt 

kan sägas initiera en gentrifieringsprocess. Denna bedömning görs också i perspektiv 

av hur befolkningssammansättningen ändras i dels det ej ombildade hyresbeståndet, 

dels i bostadsrättsstocken. 

 

Källmaterial och källkritik 

Studien av ombildning till bostadsrätt i Stockholms stad har en komparativ ansats med 

en jämförelse av tillståndet på bostadsmarknaden i staden åren 1995, 2002 och 2004. 

Av särskilt intresse är också flödet på bostadsmarknaden, det vill säga de individer som 

flyttar in i respektive ut ur de ombildade fastigheter. Sammansättningen av flyttare och 

stannare bidrar i hög utsträckning till att förklara förändringar i den socioekonomiska 

och demografiska sammansättningen i fastigheterna.7 

                                                      
4
 För översikt av blandningsdebatten, se Bergsten & Holmqvist 2007 och för en diskussion av anti-

segregationsansatser i svensk storstadsplanering, se Andersson, Hogdal & Johansson (2007) och Anders-
son, Bråmå & Hogdal (2007). 
5
 SOU 1996:156, sid 249. 

6
 Magnusson och Turner (2008). 

7
 Se Andersson & Bråmå (2004). 
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Den främsta källan till studiens empiriska avsnitt är den omfattande och unika databas 

som IBF byggt upp under de senaste fem åren. Databasen är sammanställd av Statistis-

ka Centralbyrån (SCB) och av oss döpt till Geosweden. Databasen Geosweden är en 

longitudinell individdatabas som omfattar alla individer som varit bosatta i Sverige åt-

minstone något år under perioden 1990-2004. Datamaterialet, som totalt sett innehål-

ler 10 -11 miljoner unika individer, är specialbeställt från SCB och hämtat ur flera olika 

register där RTB (Registret över totalbefolkningen) utgör stommen. Individerna, som är 

anonyma och identifieras via ett löpnummer, utgör grundenheterna till vilken annan 

information är knuten. Om varje individ finns en mängd information: förutom grund-

läggande demografiska data bland annat årliga uppgifter om sociala och ekonomiska 

förhållanden och ev. arbetsgivare, geografisk hemvist (läns-, kommun- och bostadsom-

rådeskod) samt viss information om bostaden såsom hustyp, ägarkategori, byggår, 

taxeringvärde etc på fastighetsnivå för åren 1990, 1995, 2000, 2002 och 2004.  

Databasen utnyttjas här för analyser av förändringar i socioekonomisk sammansätt-

ning i den totala bostadsstocken i Stockholms stad, i ombildade och ej ombildade fas-

tigheter samt på bostadsområdesnivå där ombildningar förekommit. 

Databasen Geosweden ger dock vissa begränsningar för analysen. Den statistik som 

kan användas för att analysera befolkningens boendeförhållanden bygger på fastig-

hetstaxeringen. Identifikationen i fastighetstaxeringen är den unika fastighetsbeteck-

ningen för varje enskild fastighet. Av fastighetstaxeringen framgår en rad tekniska och 

juridiska detaljer kring fastigheten. Fastighetstaxeringen i den form som finns tillgäng-

lig i databasen Geosweden avser dock hela fastigheter och enskilda byggnader (taxe-

ringsenheter) kan inte urskiljas. Dessutom hämtas informationen om en enskild fastig-

het från den äldsta byggnaden på fastigheten. Eftersom Sverige fortfarande saknar ett 

lägenhetsregister är fastigheten den lägsta geografiska nivå till vilken befolkningen kan 

föras. Ur ett befolkningsperspektiv betyder det att den befolkning som är mantalsskri-

ven på en viss fastighet inte kan föras till en specifik byggnad med dess specifika egen-

skaper utan bara till själva fastigheten som i vissa fall kan omfatta ett flertal byggnader. 

Vi bedömer dock att denna begränsning i just denna studie är av mindre betydelse 

eftersom vi främst är intresserade av fastighetens ägarkategori och den avser alltid 

samtliga byggnader på en fastighet. 

Många av de förhållanden som har att göra med bostadskonsumtion, flyttningar och 

andra beteenden på bostadsmarknaden är i mindre grad knutna till den enskilda indi-

viden och i större grad till konsumtionsenheten hushåll. Här stöter vi på ett problem i 

Geosweden som emanerar från skillnaden mellan ett bostadshushåll och en familj. Den 

nu gällande statistiken har anammat familjebegreppet (så kallad RTB-familj), som byg-

ger på att det finns en juridisk relation mellan ett par antingen via äktenskap eller ge-
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mensamma barn. Det betyder att samboende, men ej gifta par som inte har gemen-

samma barn, är två familjer. Innebörden i begreppet RTB-familj är också att barn, oav-

sett ålder, ingår i en gemensam familj med förälder/föräldrar så länge som de är man-

talsskriva på samma fastighet som denna/dessa.  

För att undvika felkällan att samboende utan barn räknas som två familjer, bygger den 

följande analysen genomgående på individer och på fastigheter, även om det hade 

varit önskvärt att istället undersöka hur hushållssammansättningen förändras vid en 

ombildning från hyresrätt till bostadsrätt. 

 

Ombildningens omfattning i Sverige 
Allt sedan 1990 har hyresrättens andel av det svenska bostadsbeståndet minskat något 

(tabell 1). Det gäller inte bara den allmännyttiga hyresrätten. Även den privata minskar 

till följd av ombildning till bostadsrätt, men också genom rivning. På många orter utan-

för storstäder och större städer har rivning av framför allt allmännyttiga bostäder varit 

en nödvändig ekonomisk åtgärd när antalet tomma lägenheter ökat och befolknings-

underlaget minskat. Bostadsrättens andel av beståndet har under samma tidsperiod 

ökat från 15 procent till 20 procent. Till del förklaras ökningen av ombildning men det 

främsta skälet är framför allt en ökad produktion av bostadsrätter. Exempelvis bestod 

bostadsbyggandet åren 2000-2006 av 35 procent bostäder upplåtna med hyresrätt, 28 

procent med bostadsrätt och 37 procent med äganderätt. Under 1990-talet var fördel-

ningen mellan de olika upplåtelseformerna inte lika jämn utan bostadsbyggandet do-

minerades av bostäder upplåtna med hyresrätt (57 procent hyresrätt, 27 procent bo-

stadsrätt och 17 procent äganderätt). 
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Tabell 1 Bostadsbeståndet i riket efter upplåtelseform 1945 – 2006 (andel i pro-

cent) 

År Äganderätt Bostadsrätt Hyresrätt - 
allmännytta 

Hyresrätt - 
privat 

Totalt 

1945 38 4 6 52 100 

1960 34 9 14 43 100 

1970 34 13 23 30 100 

1980 41 14 24 21 100 

1990 40 15 25 20 100 

2002 42 19 22 17 100 

2006 41 20 22 17 100 

Källa: Statistiska centralbyrån, olika publikationer. 

Förändringarna i bostadsbeståndet är särskilt påtagliga i Stockholms stad, och med 

rätta kallas ombildningar till bostadsrätt för ett Stockholmsfenomen. Under perioden 

1990-2001 ombildades 47 500 bostäder i hela riket till bostadsrätt. Drygt 70 procent av 

ombildningarna gjordes i Stockholm. Uppskattningsvis 13 procent av beståndet i 

Stockholm stad omfattades av denna ombildning.8 Endast 10 av ombildningarna 1990-

2002 har genomförts utanför storstadsområdena. 

Hyresrättens ställning har särskilt i Stockholm blivit en politiskt brännbar fråga som 

hanterats olika beroende på politiskt majoritet i stadshuset. Statsvetaren Bo Bengtsson 

pekar på att under perioder av borgerlig majoritet har stadens politiker agerat för en 

ombildning av allmännyttiga hyreslägenheter till bostadsrätt. I andra kommuner har 

försäljningen istället skett till privata fastighetsägare med bibehållen upplåtelseform. 

Ombildning i Stockholms stad 1995 – 2002 med utblick mot 2004 
Vid fastighetstaxeringen 1995 fanns det enligt databasen Geosweden drygt 10 000 

fastigheter i Stockholms stad som var att betrakta som flerfamiljshusfastigheter. För-

delningen på juridisk form framgår av tabellen nedan (tabell 2). Det bör understrykas 

att uppgifter om upplåtelseform saknas i fastighetstaxeringen och att ägarkategori är 

den variabel som närmast beskriver dispositionsformen. 

                                                      
8
 Boverket (2002). 
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Tabell 2 Flerfamiljshusens fördelning på ägarkategori 1995 och 2002 i Stock-

holms stad (andel i procent) 

Ägarkategori 1995 2002 

Fysisk person 22 (2 266) 18 (1 861) 

Svenskt ab 20 (1 970) 15 (1 549) 

Bostadsrättsförening 28 (2 814) 39 (3 955) 

Kommunalt bostadsföretag 20 (2 051) 16 (1 656) 

Övriga 10 (1 024) 9 (934) 

Uppgift saknas  2 (170) 

Total 100 (10 125) 100 (10 125) 

Källa: Geosweden 2008 

Som framgår av tabell 2 är det fyra stora aktörstyper på Stockholms bostadsmarknad 

1995 – enskilda ägare, aktiebolag, bostadsrättsföreningar och kommunala bostadsfö-

retag. Deras respektive andel varierar mellan 20 och 30 procent. 

Mellan åren 1995 och 2002 förändras ägarstrukturen i bostadsbeståndet. Den stora 

förändringen är den ökade andelen fastigheter ägda av en bostadsrättsförening. Den 

andelen steg från 28 procent till 39 procent. Förändringarna bestod inte enbart av om-

vandling till bostadsrätt utan också av försäljningar och andra förändringar såsom 

övergång från enskilt ägande till dödsbo. I denna beskrivning ingår inte de fastigheter 

som tillkom under perioden. Men även det tillskottet dominerades av bostadsrätter. 

Av tabellen nedan (tabell 3) framgår förändringar inom olika ägarkategorier 1995-

2002. 
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Tabell 3 Förändringar i ägarkategori bland flerfamiljshusen i Stockholms stad 

1995 – 2002 (antal och andel i procent) 

 Ägarkategori 2002 

Ägarkategori 
1995 

Fysisk 
person 

Svenskt 
ab 

Bostadsrätts-
förening 

Kommunalt bo-
stadsföretag 

Övriga Totalt 

Fysisk person 75 10 12 0 3 2 248 

Svenskt ab 6 62 27 2 3 1 908 

Bostadsrättsfö-
rening 

0 0 94 0 5 2 800 

Kommunalt 
bostadsföretag 

0 3 14 80 2 2 014 

Övriga 7 8 23 0 61 985 

Totalt 19 16 40 17 9 9 955 

Källa: Geosweden 2008. 

Av de fastigheter som var i enskild ägo 1995 ombildades 12 procent till bostadsrätt 

under perioden 1995-2002. Motsvarande andel för dem ägda av ett svenskt aktiebolag 

var 27 procent. Av de fastigheter som ägdes av ett kommunalt bostadsföretag ombil-

dades 14 procent under perioden 1995-2002. Inom samtliga ägarkategorier skedde 

även andra förändringar av ägandet men utan att dispositionsformen förändrades så-

som sker vid ombildning till bostadsrätt. Sammantaget var närmare 80 procent av de 

omvandlade fastigheterna i privat ägo innan omvandlingen till bostadsrätt. 

 

Var i Stockholms stad sker ombildningen? 

Incitamenten för att ombilda hyresrätt till bostadsrätt varierar både geografiskt och 

demografiskt. Incitamenten varierar särskilt mellan den ombildning som sker på initia-

tiv av fastighetsägaren respektive de så kallade sittande hyresgästerna. För den senare 

gruppen är den kortsiktiga framtida avkastningen av gjorda investeringar av avgörande 

betydelse. Det är också en förklaring till att ombildning framför allt sker i attraktiva 

innerstadsområden där farhågorna växer att hyresrätten helt och hållet får ge plats för 

bostadsrätten. Det motsatta förhållandet råder i många förortsområden. I dessa om-

råden vore det sannolikt önskvärt med en ökad blandning av upplåtelseformerna för 

att ge de boende en möjlighet att göra boendekarriär inom det egna bostadsområdet, 

och att på sikt också öka den sociala blandningen i bostadsområdet. Men bland många 

boende i dessa områden råder en osäkerhet om lönsamheten i att ombilda till bostads-

rätt, särskilt som fastigheterna ofta står inför betydande investeringar i energieffektivi-

sering, stambyten mm.  Frågorna här är dock i vilka stadsdelar i Stockholms stad som 
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fastigheter ombildats, men också var ombildning överhuvudtaget inte förekommit. 

Svaret på dessa frågor framgår av kartan nedan (karta 1). 

Karta 1 Andel ombildade fastigheter per SAMS-område i Stockholms stad 1995 - 

2002 

 

Källa: Geosweden 2008. 

Som framgår med all tydlighet av Karta 1 varierar omvandlingen till bostadsrätt räknat i 

andel fastigheter i Stockholm stad. Omvandlingen är framför allt en innerstadsförete-

else. Dock är omvandlingen från privat hyresrätt till bostadsrätt geografiskt mer spridd 

jämfört med omvandlingen från allmännyttig hyresrätt till bostadsrätt. Den senare är i 

högsta grad koncentrerad till ett fåtal bostadsområden i innerstaden. Koncentrationen 

till innerstaden och det privata beståndet framgår av kartan nedan (karta 2). 
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Karta 2 Ombildade fastigheter i Stockholms stad 1995 – 2002, efter SAMS-

område och ägarkategori 

 

Källa: Geosweden 2008. 

 

Det ombildade beståndets ålder 

Det geografiska läget skiljer mellan fastigheter som omvandlas till respektive inte om-

vandlas till bostadsrätt. Så gör också fastighetens byggår. De omvandlade fastigheterna 

är framför allt byggda före 1945 eller efter 1990, det vill säga de äldsta (18 procent) 

och de yngsta (18 procent) delarna av beståndet omvandlas till bostadsrätt. 

De ekonomiska incitamenten för att ombilda hyresrätt till bostadsrätt liksom önskan 

bland de boende att i större utsträckning själv få utforma den närmsta livsmiljön är väl 

kända motiv till ombildning. Av databasen Geosweden framgår att en omvandling skett 

men inte till vilket försäljningspris. Däremot finns taxeringsvärden för samtliga fastig-

heter, oavsett ägarkategori. En enkel skattning av det genomsnittliga taxeringsvärdet 

per kvadratmeter år 1996 visar att det värdet är högre i de ombildade fastigheterna 

och att denna skillnad är statistiskt signifikant (p<0.05). Det är på intet sätt vare sig 

orimligt eller oväntat att bytesvärdet, här mätt som taxeringsvärde, skiljer sig åt mellan 
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ombildat och inte ombildat. Lägesfaktorn skall inte heller underskattas. Omvandlingen 

till bostadsrätt 1995-2002 i Stockholms stad är framför allt ett innerstadsfenomen. 

 

Hur ser omgivningen ut? 
Allmännyttiga fastigheter var efter ombildningen få i de bostadsområden där omvand-

ling skett (tabell 4). Av de drygt 60 000 personer som 1995 bodde i fastigheter som 

senare kom att ombildas bodde endast knappt ca 10 procent i bostadsområden där 

allmännyttan år 2002 hade mer än hälften av områdets befolkning. Ungefär samma 

andel (10 procent) bodde i områden som efter ombildningen helt saknade allmännyt-

ta. Det mesta av allmännyttans ombildning har skett i områden som sedan tidigare har 

en hög andel bostadsrätter. Så bodde 70 procent i fastigheter i områden som efter 

ombildningen till mer än 30 procent dominerades av bostadsrätter. 

Tabell 4 Upplåtelseformer i SAMS-områden där allmännyttan ombildats till bo-

stadsrätter. Andel av all ombildning efter antalet berörda individer 

Typ av allmän- Typ av bostadsrättsområde 2002

nyttaområde 2002 Mer än 90% BR70-90 BR 50-70 BR 30-50 BR 10-30 BR 0,1-10 BR Saknar BR Summa

Mer än 90% AN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,55 0,33 0,88

70-90 AN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,44 0,53 0,10 1,08

50-70 AN 0,00 0,00 0,00 0,14 6,96 1,36 0,02 8,48

30-50 AN 0,00 0,00 1,57 10,70 3,69 0,41 0,04 16,40

10-30 AN 0,00 0,01 8,99 19,57 4,04 0,83 0,27 33,71

0,1-10 AN 0,07 0,06 18,13 8,41 1,32 0,58 0,26 28,83

Saknar AN 0,34 0,27 0,48 1,07 3,22 2,37 2,87 10,62

Summa 0,42 0,34 29,18 39,89 19,67 6,63 3,89 100,00

Källa: Geosweden 2008. 

År 1995 bodde 573 000 personer i flerfamiljshus i Stockholms stad. Drygt 10 procent av 

dessa (60 700) fanns i fastigheter som kom att ombildas under de följande åren. I rela-

tiva tal kom de få som bodde i statligt ägda fastigheter att genomgå ombildning till 

bostadsrätt i allra störst utsträckning (31 procent), följda av dem som bodde i fastighe-

ter ägda av svenskt bolag (25 procent), av privatpersoner (11 procent) och allmännyt-

tan (10 procent). En rätt stor andel av ombildningen har också skett i fastigheter regi-

strerade i kategorin ”övriga”. Här bodde 39 000 år 1995 och 15 procent av dem fanns i 

fastigheter som kom att ombildas. I absoluta tal bodde ungefär lika många personer i 

ombildningsfastigheter ägda av bolag som av allmännyttan (cirka 21 500 vardera). Des-

sa står vardera för drygt en tredjedel av ombildningen (tabell 5). 
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Tabell 5 Stockholms stads invånare 1995 fördelade på bostädernas juridiska 

form. Stocken 1995 samt ombildade fastigheter 1995-2002 

Juridisk form Stock 1995 Ombildade 1995-2002

Antal boende Andel i % Antal boende Andel i % Andel bosatta i ombildade

Okänd ägare 562 0,10 61 0,10 10,85

Staten 114 0,02 36 0,06 31,58

Borgerlig kommun 42 0,01 0,00

Kyrkan 454 0,08 13 0,02 2,86

Fysisk person 71233 12,43 7915 13,02 11,11

Dödsbo 1846 0,32 274 0,45 14,84

Svensk AB 86672 15,12 21653 35,63 24,98

Bostadsrättsförening 152635 26,63 0,00

Allmännyttan 220408 38,46 21456 35,30 9,73

Övriga 39098 6,82 9366 15,41 23,96

Total 573064 100,00 60774 100,00 10,61  

Källa: Geosweden 2008. 

 

Hur många av dessa var kvar efter ombildningen? 

Rörligheten på bostadsmarknaden är betydande och ombildningen synes inte ha haft 

någon dramatisk effekt på benägenheten att stanna i bostaden efter ombildningen. Av 

de drygt 60 000 personer som 1995 bodde i blivande ombildningsfastigheter fanns 

drygt 25 000 kvar i samma fastighet år 2002 (41,6 procent; se övre delen av tabell 6). 

Om dessa jämförs med dem som bodde i fastigheter som inte ombildats under perio-

den (nedre delen av tabell 6) kan vi notera att rörligheten varit något större i ombild-

ningsbeståndet. Det omvända gäller dock för fastigheter ombildade från allmännyttan. 

Här är stannfrekvensen högre i de ombildade fastigheterna 46,4 procent jämfört med 

41,6 procent i de ej ombildade.  

Tabell 6 ger också några socioekonomiska och demografiska nyckeldata för de boende 

i såväl ombildade som ej ombildade fastigheter. Data avser tidpunkten före ombildning 

(1995) och vi återkommer senare till sammansättningen i fastigheterna efter ombild-

ningen. Om vi först jämför de som bodde i ombildningsfastigheterna 1995 med dem 

som var kvar i samma ombildningsfastighet 2002 kan vi notera att de kvarboende ge-

nomsnittligt är något äldre, att de har högre inkomster och att de i viss mån består av 

något fler familjer med barn. Inga skillnader föreligger med avseende på andelen ut-

landsfödda. Om vi sedan jämför boende i ej ombildade fastigheter 1995 med stannare 

i dessa fastigheter till 2002 (nedre delen av tabellen) kan vi notera en liknande skillnad 

i ålder; detta följer av att yngre är mer mobila och gruppen stannare består således av 

fler äldre. I beståndet utanför de ombildade fastigheterna är andelen utlandsfödda 

betydligt större än i de ombildade fastigheterna men någon skillnad i stannfrekvenser 
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mellan Sverige- och utlandsfödda finns inte heller i de ej ombildade fastigheterna. I 

socioekonomisk mening – jämför t.ex. värden för genomsnittlig arbetsinkomst och 

disponibel inkomst – var de som bodde i ombildningsfastigheterna 1995 en betydligt 

mer resursstark kategori jämfört med dem som inte berördes av ombildning. Vi kan 

också notera att de som stannade i de ombildade fastigheterna redan före ombild-

ningen hade högre inkomster än hela kategorin ombildningshushåll. Detta följer i allt 

väsentligt av att de också var något äldre. 

Vi vet sedan tidigare att den årliga omsättningen av boende i hyresfastigheter är högre 

än motsvarande omsättning i bostadsrätter. Sett över en längre period skiljer emeller-

tid mycket lite i rörlighet. Som framgår av figur 1 nedan är benägenheten att stanna i 

samma fastighet under perioden 1995-2002 totalt sett likartad i allmännyttan respek-

tive i bostadsrätt (42,1 respektive 43,7 procent). Intressant nog är rörligheten bland de 

mer mobila (19-29 respektive 30-39 år) högre under perioden i bostadsrättsbeståndet 

än i allmännyttan. Det omvända gäller för de mindre rörliga (40 år och uppåt). 

 



 

 

22 

 

Tabell 6 Antal boende och socioekonomisk karakteristik 1995, samt kvarboende 

i fastighet 1995-2002 för ombildade och ej ombildade flerfamiljshus.  

Juridisk form Ombildade 1995-2002

Antal boende Kvar i samma fastighet 2002 Andel stannare

Okänd ägare 61 42 68,9

Staten 36 12 33,3

Borgerlig kommun

Kyrkan 13 2 15,4

Fysisk person 7915 2848 36,0

Dödsbo 274 112 40,9

Svensk AB 21653 8590 39,7

Allmännyttan 21456 9957 46,4

Övriga 9366 3692 39,4

Total 60774 25255 41,6

Socio-ekonomisk karakteristik Antal boende Kvar i samma fastighet 2002

Medelålder 1995 39,5 42,5

Arbetsinkomst, medel 1995 (SEK) 120000 125100

Disponibel inkomst, medel 1995 (SEK) 126800 135300

Andel utlandsfödda 12,4 12,6

Andel ensamstående utan barn av vuxna 16- år 56,6 50,7

Andel ensamstående med barn 5,7 5,8

Andel gifta/sambo m barn <18 15,8 17,8

Juridisk form Ej ombildade exkl bostadsrätt

Antal boende Kvar i samma fastighet 2002 Andel stannare

Okänd ägare 501 186 37,1

Staten 78 48 61,5

Borgerlig kommun 42 12 28,6

Kyrkan 441 210 47,6

Fysisk person 63318 28396 44,8

Dödsbo 1572 721 45,9

Svensk AB 65019 27538 42,4

Allmännyttan 198952 82823 41,6

Övriga 29732 12843 43,2

Total 359655 152777 42,5

Socio-ekonomisk karakteristik Antal boende Kvar i samma fastighet 2002

Medelålder 1995 39,8 42,9

Arbetsinkomst, medel 1995 (SEK) 91400 95200

Disponibel inkomst, medel 1995 (SEK) 112400 119600

Andel utlandsfödda 21,5 20,6

Andel ensamstående utan barn av vuxna 16- år 54,0 49,4

Andel ensamstående med barn 6,6 6,4

Andel gifta/sambo m barn <18 16,4 16,6  

Källa: Geosweden 2008. 
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Figur 1 Andel stannare 1995-2002 i Stockholms stads flerfamiljshusfastigheter 

efter upplåtelseform och ålder (1995) 
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Källa: Geosweden 2008. 

Men vad gäller för dem som bodde i det ombildade beståndet? En näraliggande hypo-

tes är att rörligheten där varit lägre eftersom osäkerheten angående ombildning samt 

utsikterna att göra en god ekonomisk affär borde tala för ett avvaktande beteende i 

väntan på att ombildningen genomförs. Ombildning är en tidsödande juridisk proce-

dur, som ofta kan ta flera år. Som framgår av figur 2 får detta antagande stöd av det 

statistiska materialet. Studerar vi därefter rörligheten i beståndet efter genomförd 

ombildning – i vårt material betyder detta den korta perioden 2002-2004 – framträder 

en intressant utveckling (se tabell 7). Nu är flyttningsfrekvenserna högre i de ombilda-

de fastigheterna (31,9 procent flyttar 2002-2004) än vad fallet är i hela allmännyttan 

(30,3 procent) och i bostadsrättsbeståndet (27,1 procent). Det är tydligt att den lägre 

omflyttningen under ombildningsperioden omedelbart följs av en högre omflyttning 

åren därefter. Två olika tolkningar är möjliga. 

(1) att ombildningen motverkat rörlighet under ombildningsfasen och att det där-
för funnits ett behov av bostadsanpassning genom flyttning när ombildningen 
genomförts, 

(2) att vissa hushåll omedelbart efter ombildningen valt att kapitalisera det värde 
som uppstått genom att marknadspriset överstigit förvärvskostnaden. 

 

Figur 2 Andel stannare 1995-2002 i allmännyttans fastigheter (ombildade och 

totalt) 
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Källa: Geosweden 2008. 

Tabell 7 Flyttningsfrekvenser 2002-04 i relation till ombildning 1995-2002 

Bostad 2002 Bor 2002 Flyttar 2002-04 Andel som flyttar

Ombildad från allmännytta (flerfam) 22233 7087 31,9

Hela allmännyttan (flerfam) 191151 57979 30,3

Hela ej ombildade bostadsrättsstocken (flerfam) 155208 42081 27,1

Källa: Geosweden 2008. 

 

Fördjupad analys av utvecklingen efter ombildningen 
Ett sätt att bedöma ombildningens effekter är givetvis att analysera befolkningssam-

mansättningen före ombildning (1995) med motsvarande data för situationen några år 

efter ombildningen (2004). I detta avsnitt görs detta med fokus på demografiska och 

socioekonomiska variabler. 
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Tabell 8 Demografisk och socioekonomisk jämförelse av de boende i olika delart 

av Stockholms stads bostadsstock 1995 och 2004 

Hela staden Flerfamiljshus

Demografisk och socio- Bostadsrätter, ej ombildade Ej ombildade hyresrätter Ombildade

ekonomisk karakteristik 1995 2004 1995 2004 1995 2004 1995 2004

Medelålder 40,0 39,3 41,7 41,6 40,0 39,2 39,5 38,0

Arbetsinkomst, medel (SEK) 113200 178500 137800 211800 92300 137500 120000 223900

Disponibel inkomst, medel (SEK) 125300 181500 142200 211100 113100 152200 126800 208900

Andel utlandsfödda 17,0 19,7 13,7 15,1 20,8 25,6 12,4 12,9

Andel ensamstående utan barn* 48,4 48,2 53,6 55,1 53,7 52,9 56,6 55,3

Andel ensamstående med barn 5,2 5,9 3,4 3,7 6,7 8,0 5,7 4,9

Andel gifta/sambo m barn <18 20,0 21,2 15,9 15,7 16,4 17,5 15,8 18,8

*Andel ensamstående beräknas endast för personer 16 år och äldre.

Källa: Geosweden 2008. 

Tabell 8 visar att personer i de fastigheter som ombildades 1995-2002 redan före om-

bildningen (dvs 1995) skiljde sig från såväl från befolkningen i hela staden som från de 

boende i fastigheter som inte berörts av ombildning. De hade förvisso ungefär samma 

ålder och inkomster som stadsgenomsnittet men de hade en klart lägre andel utlands-

födda och fler ensamstående utan barn. Jämfört med boende i ej ombildade hyresfas-

tigheter var inkomsterna också högre. De hade enkelt uttryckt i vissa avseenden en 

bostadsrättsprofil redan före ombildningen. Denna profil har som förväntat ytterligare 

förstärkts åren efter ombildningen. 2004 års värden visar att arbetsinkomsterna ökat 

kraftigt och nu till och med överstiger värdena för övriga bostadsrätter i Stockholms 

stad. Andelen utlandsfödda ligger i stort sett kvar på samma låga nivå trots en kraftig 

ökning av denna kategori i det ej ombildade beståndet och även i staden som helhet. 

Andelen ensamstående med barn ökar i staden, i bostadsrättsbeståndet och i ej om-

bildade hyresrätter medan andelen sjunker i de ombildade fastigheterna. Det är up-

penbart att ombildningen resulterat i en förväntad gentrifiering av de ombildade fas-

tigheternas befolkning. 

En särskild analys av förändringen efter ombildningen (2002-2004) har utförts med 

ungefär samma variabler men med tillägg av utbildnings- och sysselsättningsuppgifter. 

I tabell 9 återges således den förändring som med säkerhet inträffat efter ombildning-

en. Bilden är ungefär densamma, dvs socioekonomiska och demografiska indikatorer 

tyder på att befolkningen i de ombildade fastigheterna efter en tid inte alls skiljer sig 

från boende i andra bostadsrätter; de har hög sysselsättningsfrekvens, goda inkomster 

och hög utbildning. De har därutöver rentav en lägre andel utlandsfödda och en mind-

re andel äldre än fastigheter i övriga bostadsrättsbeståndet. 
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Tabell 9 Demografiska och socioekonomiska indikatorer för olika typer av fler-

familjshusboende i Stockholm 2002 och 2004 

Variabel Ej ombildade hyresrätter Ombildade från hyresrätt Bostadsrätter (ej berörda Summa flerfamiljshus*

i flerfamiljshus i flerfamiljshus 95-02 av ombildning 95-02)

2002 2004 2002 2004 2002 2004 2002 2004

Antal 385848 367374 64178 65786 143799 157634 610557 617601

Andel kvinnor 52,1 52,1 52,1 51,8 52,0 52,0 52,1 52,0

Andel över 64 år 15,4 14,9 12,5 11,6 17,6 16,8 15,6 15,0

Andel utlandsfödda 24,5 25,5 12,7 12,9 14,7 15,2 20,7 21,2

Andel sysselsatta, 20-64 år 69,2 67,2 79,3 80,7 80,5 79,7 73,4 72,7

Andel högutbildade, 20-64 år** 34,2 33,6 46 50,2 51,2 50,9 39,1 40,8

Medelinkomst (1000 SEK), 20-64 år 177 175 250 266 269 268 210 214

Andel ensamstående med barn*** 9,0 7,7 6,2 4,9 4,2 3,8 7,4 6,2

*I värdena för summa flerfamiljshus ingår även de som i registren saknar uppgift om bostadens juridiska form. Summeras ej ombildade, 

ombildade samt bostadsrätter blir antalet för 2002 inte 610557 utan 593825 bosatta.

** Högutbildade definieras utifrån utbildningsklassificeringssystemet (SUN 2000) och omfattar här alla med minst nivå 5: eftergymnasial 

utbildning två år eller längre.

***Beräknas på den del av befolkningen som är 15 år eller äldre.

Källa: Geosweden 2008. 

 

Demografin i ombildade fastigheter 
Vi övergår nu till att mer i detalj analysera de socioekonomiska processer som alltid 

sker i ett bostadsområde, men som kan ändra karaktär i samband med en ombildning 

till bostadsrätt. Den bakomliggande frågan är om ombildning till bostadsrätt kan sägas 

initiera en gentrifieringsprocess. Den frågan återkommer vi till nedan. Först presente-

ras en demografisk analys av de ombildade fastigheterna. 

Befolkningen i de fastigheter som under tidsperioden 1995-2002 ombildas från hyres-

rätt till bostadsrätt uppgår som framgått ovan till drygt 60 000 personer år 1995. Av 

tabellen (tabell 10) nedan framgår ålderssammansättningen i fastigheterna efter ägar-

kategori 1995 och före ombildningen till bostadsrätt. 
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Tabell 10 Ålderssammansättningen 1995 i fastigheter under ombildning i Stock-

holms stad (andel i procent) 

 Ägarkategori 1995 

Åldersgrupp Offentlig Privat Allmännytta Total 

0-19 år 20 14 23 10 213 

20-29 år 12 21 14 11 119 

30-44 år 31 27 28 16 448 

45-64 år 19 20 21 12 236 

65-79 år 12 12 11 7 049 

80+ år 6 3 4 3 200 

Källa: Geosweden 2008 

Den stora skillnaden mellan det privata beståndet och allmännyttan före ombildningen 

år 1995 är den relativt höga andelen barn 19 år och yngre i allmännyttan och motsva-

rande höga andel äldre (80+ år) i det privata beståndet. Det är också en högre andel 

unga vuxna (20-29 år) i det privata beståndet. En förenklad sammanfattning av befolk-

ningssammansättningen i dessa två typer av hyresrätt är att barnfamiljerna i större 

utsträckning återfinns i allmännyttan medan de äldre och de unga vuxna (20-29 år) 

återfinns i det privata beståndet. Den demografiska sammansättningen i de offentligt 

ägda bostäderna redovisas i tabellen men kommenteras inte på grund av det ringa 

antalet. 

Ombildning av en fastighet från hyresrätt till bostadsrätt tar tid i anspråk och det finns 

som nämns ovan skäl att anta att den omflyttning som alltid sker skjuts upp i väntan på 

att ombildningen är avslutad. Av det följer att fler än förväntat bor kvar under den stu-

derade perioden. Av tabellen nedan (tabell 11) framgår att av den befolkning som 

fanns i ombildningsfastigheterna år 1995 fanns knappt hälften kvar år 2002. Med stan-

nare avses en person som såväl 1995 som 2002 bodde i en fastighet som ombildades 

från hyres- till bostadsrätt under perioden 1996-2002. Med inflyttare avses en person 

som bodde i en sådan fastighet 2002 men inte 1995. Som utflyttare räknas den som 

bodde i ombildad fastighet 1995 men inte 2002. Motsvarade definition används senare 

för perioden 2002 till 2004. 
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Tabell 11 Kvarboendet i ombildade fastigheter i Stockholms stad (andel i procent) 

 Ägarkategori 1995 

 Offentlig Privat Allmännytta Total 

Stannare 1995-2002 58 44 51 46 

Utflyttad efter 1995 32 47 42 45 

Avliden 1996-2002 10 9 7 8 

Källa: Geosweden 2008 

Drygt åtta procent av de boende avled under perioden 1995-2002 medan 45 procent 

flyttade. Även här finns variationer mellan ägarkategorierna, variationer som sannolikt 

har sin förklaring i de ovan beskrivna demografiska profilerna. Det är en högre andel 

som flyttat respektive avlidit i det bestånd som omvandlas från privat hyresrätt till bo-

stadsrätt jämfört med allmännyttan. Exempelvis flyttade 75 procent av individerna i 

ålder 20-24 år från den privata hyresrätten under den period ombildningen pågick. 

Även i allmännyttan var motsvarande andel hög, närmare 70 procent. De unga vuxna 

är också den åldersgrupp som förväntas ha en hög rörlighet. Sannolikt flyttar flertalet 

av dem från föräldrahemmet och skapar således inte utrymme för ny inflyttning i den 

ombildade fastigheten.  

År 2002 är ombildningen avslutad och hyresrätt i olika former har ersatts med bostads-

rätt. En påtaglig demografisk förändring är att invånarantalet stiger i de ombildade 

fastigheterna till närmare 64 000 personer. Det sker även en demografisk transfor-

mering om än i måttlig omfattning. Av tabellen nedan tabell (tabell 12) framgår ålders-

sammansättningen år 2002. 

Tabell 12 Ålderssammansättningen år 2002 i ombildade fastigheter i Stockholms 

stad (andel i procent) 

 Ägarkategori 1995 

Åldersgrupp Offentlig Privat Allmännytta Total 

0-19 år 22 14 22 10 742 

20-29 år 12 21 14 11 876 

30-44 år 28 30 28 18 755 

45-64 år 25 22 24 14 403 

65-79 år 7 8 8 5 037 

80+ år 6 5 4 2 937 

Källa: Geosweden 2008. 

Vid en jämförelse med tabell 10 ovan framgår att den stora förändringen är en mins-

kad andel äldre i åldern (65+ år). Den förändringen är särskilt påtaglig i den tidigare 

privata hyresrätten. Samtidigt ökar andelen yngre medelålders (30-44 år) i den tidigare 
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privata hyresrätten. Motsvarande förändringar finns i den tidigare allmännyttan där 

gruppen äldre medelålders (45-64 år) ökar. 

Föryngringen blir särskilt påtaglig om vi jämför vilka som flyttar in i respektive ut från 

de ombildade fastigheterna 1995-2002. De som bor kvar när ombildningen är avslutad 

år 2002 är i genomsnitt 50 år. De som flyttar in är däremot i genomsnitt 30 år. 

 

Kan ombildning initiera gentrifiering? 
Den bakomliggande frågeställningen till studiens fokusering på socioekonomiska och 

demografiska förändringar som en följd av ombildningen av hyresrätt till bostadsrätt, 

är om vi här har att göra med en gentrifieringsprocess. Med gentrifiering menas att 

bostäder revitaliseras och filtreras upp i bostadshierarkin och att befolkningen ersätts 

med allt resursstarkare individer. Huruvida ombildning från hyresrätt till bostadsrätt 

ger upphov till en gentrifieringsprocess har både diskuteras och empiriskt undersökts 

men studierna ger ofta tvetydiga resultat. En orsak till tvetydigheten är bland annat 

hur gentrifieringen definieras och mäts.9 

För att den sociala sammansättningen på en plats skall förändras är omflyttning i regel 

en nödvändighet. Gentrifiering har av Neil Smith beskrivits som en klassomvandling av 

det urbana landskapet och som en produktion av rum för en välbeställd inkomstgrupp. 

Det finns flera tillvägagångssätt för att undersöka om ombildningen i Stockholms stad 

resulterade i befolkningsomflyttning till förmån för en mer välbeställd inkomstgrupp. 

Måttet som vi här väljer att använda som indikator är ålderssammansättning, inkoms-

ter och utbildning. I linje med andra studier av gentrifiering används inkomsten som 

den främsta indikatorn. Inkomst beskrivs i flera studier av gentrifieringsprocesser som 

en stabil och tillförlitlig indikator på den typ av socioekonomiska förändringar som för-

knippas med detta slags urban omvandling. Vi har valt att använda det breda begrep-

pet disponibel årsinkomst per individ, det vill säga inkomst efter skatt och sociala 

transfereringar. Det är ett mått som ger mer direkt besked om hur resursstark en be-

folkning är. I linje med andra studier används också medianinkomsten. För att göra 

inkomsterna jämförbara över tiden har de omräknats i 2004 års priser. I vissa tabeller 

redovisar vi även inkomstkvintiler och i någon beräkning återges också arbetsinkoms-

ter. 

Av tabellen nedan (tabell 13) framgår medianvärdet för den disponibla årsinkomsten i 

2004 års priser bland befolkningen i de ombildade fastigheterna 1995 respektive 2002. 

                                                      
9
 Millard-Ball (2002), Magnusson (2006). 
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Av särskilt intresse här är huruvida den inkomsten skiljer sig åt mellan dem som flyttar 

ut, flyttar in respektive bor kvar mellan 1995 och 2002. 

Tabell 13 Medianen för disponibel inkomst i ombildade fastigheter i Stockholms 

stad, 1995 och 2002 

 Disponibel inkomst i kronor (median) 

 1995 2002 

Stannare 1995-2002 174 100 199 000 

Utflyttad efter 1995 160 800  

Avliden 1996-2002 142 400  

Inflyttad efter 1995  230 800 

Källa: Geosweden 2008 

Även om medianinkomsten 1995 är högre bland dem som bor kvar efter ombildningen 

jämfört med dem som flyttar efter 1995 är den fortfarande lägre jämfört med median-

inkomsten bland dem som flyttar in i de ombildade fastigheterna efter 1995. Frågan är 

om denna inkomstskillnad gäller både den tidigare privata hyresrätten och allmännyt-

tan.  En analys av inkomsterna efter tidigare ägarkategori visar att det är marginella 

skillnader i inkomster i disponibel inkomst mellan den privata hyresrätten och allmän-

nyttan före ombildningen. Men efter ombildningen inträder en skillnad i så måtto att 

inkomsterna är högre i den tidigare privata hyresrätten. Skillnaden är omkring 20 000 

kronor per år. 

Gentrifiering förutsätter som sagts normalt sett omflyttning och rörligheten in och ut 

ur de ombildade fastigheterna fortsätter även efter avslutad ombildning.  Av figuren 

nedan (figur 3) framgår flödet in i och ut ur de ombildade fastigheterna 1995, 2002 och 

2004. Här vill vi understryka den variation som råder mellan mättillfällena. Att andelen 

kvarboende är högre 2002-2004 jämfört med 1995-2002 förklaras självfallet främst av 

den kortare tiden och inte med nödvändighet av att ombildningen till bostadsrätt i sig 

dämpar omflyttningen (vilket dock också är sannolikt). 
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Figur 3 Flödet av individer in och ut ur de ombildade fastigheterna 1995- 2002 

och 2002-2004 

 

Källa: Geosweden 2008. 

Men frågan som är av intresse här är huruvida trenden att befolkningen blir yngre och 

har högre inkomster är ihållande. Gäller den även för tiden efter 2002? 

Befolkningen år 2004 i de ombildade fastigheterna i Stockholms 

stad 
Inkomsten är också korrelerad med utbildning och sysselsättning. Det kan alltid disku-

teras huruvida utbildning ger en tillförlitligare representation av socioekonomisk ställ-

ning jämfört med inkomst.10 Eftersom såväl inkomster, sysselsättning som utbildning 

finns tillgängliga i Geosweden används här alla tre som indikatorer på gentrifiering. Det 

kan alltid diskuteras vilka förändringar och hur stora förändringar som krävs för att vi 

skall kunna slå fast av ombildningen av hyresrätt till bostadsrätt under slutet av 1990-

talet i Stockholms stad initierade en gentrifieringsprocess. Det är också diskutabelt 

huruvida vi kan utgå från att en sådan process är oberoende av platsen i övrigt. Det är 

mycket möjligt att gentrifiering förutsätter den urbana omgivning som vi finner i inner-

staden men som i mindre grad återfinns i förorten. Med detta vill vi ha sagt att även 

om ombildning ger en gentrifiering i innerstaden behöver den alls inte leda till samma 

utfall i ytterstadens hyreshusområden. Vi inleder analysen med att undersöka de so-

cioekonomiska förändringarna 2002 – 2004 i hela det bestånd som ombildades från 

hyresrätt till bostadsrätt. Avslutningsvis kommer vi att beakta det geografiska lägets 

betydelse. I viss utsträckning överlappar denna analys tidigare redovisade data (se ex-

empelvis tabell 8 och 9). 

                                                      
10

 Millard-Ball 2000, Magnusson 2006. 
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Antalet invånare i de ombildade fastigheterna uppgår till drygt 65 000 år 2004. Av ta-

bellen nedan framgår ålderssammansättningen i de ombildade fastigheterna. 

Tabell 14 Ålderssammansättningen år 2002 och år 2004 bland boende i ombildade 

fastigheter i Stockholms stad (andel i procent) 

Åldersgrupp  Andel 
2002 

Antal 
2002 

Andel 
2004 

Antal 
2004 

0-19 år 17 10 742 17 11 084 

20-29 år 19 11 876 18 11 576 

30-44 år 29 18 755 31 20 366 

45-64 år 23 14 403 23 14 740 

65-79 år 8 5 037 7 4 706 

80+ år 5 2 937 4 2 873 

Total 100 63750 100 65 345 
 

Förändringarna i åldersammansättning är marginella mellan 2002 och 2004. Men det 

är värt att notera att den åldersgrupp som till antalet ökar är 30-44 år, det vill säga de 

som är yngre medelålders. Ombildning till bostadsrätt är framför allt en urban förete-

else och för just denna åldersgrupp utgör innerstadslivet en särskild attraktion, särskilt 

bland dem som inte har barn.  

Migrationsforskare har alltid känt till att flyttningar visar stor variation över livsfaser 

och därmed varierar med ålder. En analys av kvarboendegraden 2002-2004 i de ombil-

dade fastigheterna ger samma besked (figur 4). Minst benägenhet att bo kvar visar 

dels ungdomsgruppen (18-24 år), dels gruppen 25-34 år, där först flyttningar hemifrån 

och några år senare familjebildning är vanliga inslag i livet. Kvinnor är särskilt bland de 

yngre mer rörliga än män. I dessa två åldersgrupper flyttade fyra av tio under tvåårspe-

rioden 2002-04. Bland de medelålders och äldre är kvarboendegraden högre - åtta av 

tio stannar.  
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Figur 4 Andel av dem som bodde i ombildade fastigheter 2002 som var kvar-

boende 2004, efter ålder och kön 
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Källa: Geosweden 2008. 

Mer informativt för att bedöma förändringar efter ombildningen är att studera kvar-

boendegraden i relation till inkomster. Eftersom inkomster också varierar med ålder 

har vi gjort analysen för olika åldersgrupper. Figur 5 baseras på individers disponibla 

inkomster 2004 och dessa inkomster har delats in i kvintiler, det vill säga varje individ 

har placerats i ett 20-procentskikt. Den första kvintilen består av de 20 procent av 

stockholmsbefolkningen som 2004 hade lägst inkomster, den femte kvintilen analogt 

av de med högst inkomster. Figuren ger ett tydligt besked: personer med högre in-

komst, och särskilt i den breda åldersgruppen 45-64 år, har högre kvarboendegrad än 

personer i lägre inkomstskikt. En tentativ slutsats är att utflyttningen från de ombilda-

de fastigheterna är socioekonomiskt selektiv, där utflyttarna har svagare ställning än 

de kvarboende. 



 

 

34 

 

Figur 5 Andel av dem som bodde i ombildade fastigheter 2002 som var kvarbo-

ende 2004, efter ålder och inkomstnivå (disponibel inkomst, individens 

delkomponent) 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Inkomstkvintil

1

Inkomstkvintil

2

Inkomstkvintil

3

Inkomstkvintil

4

Inkomstkvintil

5

Inkomster i 20%-skikt (lägst till vänster)

A
n

d
e

l 
k
v

a
rb

o
e
n

d
e
 2

0
0

4

25-34 år 45-64 år Alla

 

Källa: Geosweden 2008. 

Däremot finns inga tecken som tyder på att den disponibla inkomsten stiger bland de 

boende i de ombildade fastigheterna. Snarare är det så att inkomsterna är lägre bland 

dem som flyttade in efter 2002 jämfört med dem som flyttade in efter 1995. Medianen 

av disponibla årsinkomster 2002 och 2004 framgår av tabellen nedan (tabell 15). 

 

Tabell 15 Disponibla årsinkomster 2002 och 2004 bland boende i ombildade fas-

tigheter I Stockholms stad 

Grupp Medianinkomst 
2002 

Medianinkomst 
2004 

Stannare 1995-2002 199 000  

Inflyttad efter 1995 230 800  

Stannare 2002-2004  207 400 

Inflyttad efter 2002  216 300 

Källa: Geosweden 2008. 

En eventuell socioekonomisk omvandling av de ombildade fastigheterna kan förutom 

med inkomster mätas även med utbildningsdata. Här fokuserar vi på andelen 30-64 år 

med en avslutad eftergymnasial utbildning (tabell 16). Erfarenheten har visat att inträ-

det på universitet och högskolor har senarelagts och att många i ålder 20-29 år ännu 

inte slutfört sina studier. 
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Tabell 16 Utbildningsnivå 1995, 2002 och 2004 bland boende i ombildade fastig-

heter i Stockholms stad och i åldern 30-64 år (andel i procent) 

Utbildningsnivå Boende 2002 Boende 2004 Boende 1995 

Grundskola < 9 år 2 2 5 

Grundskola 7 6 10 

Gymnasium 35 32 40 

Eftergymnasial < 2 år 9 9 19 

Eftergymnasial > 2 år 44 48 25 

Forskarutbildning 2 3 2 

Antal (30- 64 år) 33 158 35 106 27 994 

Källa: Geosweden 2008. 

Den marginella förändringen i utbildningsnivå mellan 2002 och 2004 är inte statistiskt 

signifikant. Vad vi däremot enkelt kan konstatera är den stora kontrast som fördel-

ningen 2004 bildar i jämförelse med tiden före ombildningen. Här finns uppenbara 

skillnader i utbildningsnivå, men dessa skillnader speglar givetvis också mer allmänna 

förändringar av utbildningsprofilen i den svenska befolkningen. Andelen med efter-

gymnasial utbildning har i stort sett fördubblats i de ombildade fastigheterna 1995-

2004. 

Även om de ombildade fastigheterna inte genomgår dramatiska socioekonomiska för-

ändringar finns ändå förändringar som är värda att uppmärksamma och som vi bedö-

mer stödjer hypotesen att ombildning till bostadsrätt bär tydliga drag av gentrifiering. 

Bland dem som bodde i de ombildade fastigheterna både 2002 och 2004 hade 57 pro-

cent en eftergymnasial utbildning. Men bland de inflyttade var motsvarande andel 67 

procent. Förändringar i ett bostadsområde bärs upp av en inflyttning som i grunden 

ändrar de ekonomiska och sociala förutsättningarna. Det är uppenbart att det även 

gäller de fastigheter i Stockholms stad som ombildades till bostadsrätt i slutet av 1990-

talet. Gentrifiering är i mångt och mycket en klassmarkör, och då är inte alltid inkoms-

ten det mest tillförlitliga måttet. Förändrad utbildningssammansättning är en väl så 

stark indikator. 

 

Vart tar utflyttarna vägen? 

Av de cirka 64 000 som bodde i de ombildade fastigheterna 2002 flyttade drygt 20 600 

de kommande två åren. Tabell 17 visar vart de flyttade. Nära nio av tio fanns kvar i 

Stockholms län och två av tre fanns kvar i Stockholms stad. Av alla flyttande bodde 43 

procent i bostadsrätt i Stockholms stad efter flytten och var sjätte flyttare (17,5 pro-

cent) hade bytt till annan ombildad bostadsrätt. Det finns inga större ålders- eller 
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könsskillnader mellan grupperna. Den disponibla inkomsten är så gott som lika hög 

oavsett destination men med två undantag. De som bytt till annan bostadsrätt har nå-

got högre inkomster och de som flyttat till ”övriga upplåtelseformer” (i praktiken hy-

resrätter) har väsentligt lägre inkomster än övriga. Det är rimligt att tolka detta som att 

de med svagast ekonomisk ställning har valt, eller av omständigheterna tvingats, att 

sälja sin nyförvärvade bostadsrätt för att åter bli hyresgäst i Stockholm. Alternativt har 

många av dessa flyttare varit så kallade resthyresgäster, det vill säga att de bott i om-

bildade fastigheter men aldrig haft en andel i bostadsrättsföreningen. 

Tabell 17 Antal personer som bodde i ombildade fastigheter 2002 och som flyttat 

minst 100 meter 2002-04. Fördelning efter geografisk och bostadsmässig destination 

samt med uppgift om medianinkomst 2004 (disponibel inkomst, individens delkom-

ponent), kön och ålder 

Andel i % Median- Andel Medel-

Antal av alla flyttare inkomst kvinnor ålder

Totalt 20642 100,0 190600 51,8 34

Därav kvar i Stockholms län 18548 89,9 194000 51,5 34

Därav kvar i Stockholms stad 13905 67,4 191700 52,0 35

Därav bosatt i bostadsrätt 8874 43,0 207100 52,7 35

Annan ombildad bostad 3615 17,5 199000 52,8 36

Egnahem 2014 9,8 191600 49,8 31

Övriga upplåtelseformer 3017 14,6 145400 51,2 35

 Källa: Geosweden 2008. 

Avslutning 
Vi har konstaterat att de som flyttar in i de ombildade fastigheterna under perioden 

2002-2004 är yngre än dem som flyttar ut. Medianåldern för inflyttare är 29 år och för 

utflyttare 33 år. Bägge grupperna är dock väsentligt yngre än de som stannat i fastighe-

terna under perioden (medianålder 40 år). Som figur 6 visar är inflyttarna tydligt i en 

uppåtgående karriärfas med snabbt stigande inkomster. Även utflyttarna, som således 

också är en relativt ung kategori, uppvisar stigande inkomster. Den äldre stannargrup-

pen har svagt fallande inkomster. Det är tydligt att omflyttningen bidrar till en fortsatt 

gentrifiering av de ombildade fastigheterna, en process som vi i tidigare avsnitt visat 

pågått alltsedan tiden före ombildningen. 
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Figur 6 Arbetsinkomster och disponibla inkomster 2002 och 2004 för stannare i, 

utflyttare från samt inflyttare till de ombildade fastigheterna 
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Slutsatsen är därför att boende i från hyresrätt till bostadsrätt ombildade fastigheter 

före ombildningen i många avseenden hade en bostadsrättsprofil - de var mer resurs-

starka än den genomsnittliga hyresgästen i Stockholm 1995. Under ombildningen och 

åren därefter har omflyttningen varit socioekonomiskt och etniskt selektiv. Mer in-

komstsvaga hushåll bor inte kvar i samma utsträckning och de nytillkommande är ut-

bildnings- och inkomstmässigt mer resursstarka. Andel utlandsfödda var redan före 

ombildningen låg och denna profil har snarare förstärkts i takt med att Stockholm i 

övrigt erhålligt en successivt större andel utlandsfödda.  
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