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Inledning
Bostaden är en grundläggande social rättighet,
omnämnd inte bara i FN:s deklarationer utan också
i svensk lagstiftning, som en central förutsättning för
allas våra liv. Staten ser det som en grundläggande
skyldighet för kommunerna att inte bara tillse att
medborgarna har en bostad, utan att denna bostad
ska vara av god kvalitet (se bl.a. DS 2005:39 Bostadsﬁnansiering, s. 23–25) Rättvisa i boendet har sedan
decennier varit en uttalad önskan (Borevi 2002).
Samtidigt ﬁnns sparsamt med svensk forskning som
undersökt hur sortering och eventuell diskriminering
går till på bostadsmarknaden (Molina 2005). Forskningen har inte i någon större utsträckning belyst hur
tillgången till olika slags service ser ut för olika boendekategorier och aktuell forskning om trångboddhet,
boendestandard, hemlöshet, trygghet m.m. är knapphändig (SOU 2005:56, s. 338).
Det är sedan länge känt att invandrare är starkt
underrepresenterade i egnahem och starkt överrepresenterade i hyresrätt, särskilt i de allmännyttiga
bostadsbolagens bestånd. Den etniska boendesegregationen, avspeglad i olikartad etnisk fördelning
inom bostadsmarknadens skilda segment och geograﬁsk koncentration av majoritets- och minoritetsbefolkning till skilda områdestyper i städerna, förstods länge som i huvudsak en effekt av det fria valet,
dvs. att invandrare sökte sig till landsmän och på så
sätt bidrog till etnisk klustring (Andersson-Brolin
1984). Tidigt fanns också en referens till det faktum
att invandrare i allmänhet hade något sämre ekonomi
och att man prioriterade annan konsumtion och
remittanser till släktingar i hemlandet (se t.ex. Pripp
1991). Med tiden, och då särskilt till följd av forskning

utförd under 1990- och 2000-talet, har frågan om dels
den svenska befolkningens attityder och boendepreferenser, dels frågan om svenska institutionella aktörers
roll för segregationen, hamnat mer i debattens fokus
(Molina 1997). Regeringen har i sin allmänna strävan
efter att förbättra invandrares integration i samhället
och bryta segregationen, lanserat särskilda program
för detta (Andersson 1999, 2004, SOU 2005:29) och
givit starka direktiv till åtskilliga myndigheter rörande
hur frågan ska följas och hinder undanröjas. Integrationsministern är numera placerad på Justitiedepartmentet, en indikation så god som någon på att just
diskriminering och lagstiftning kring rättvis behandling numera ses som en central del av integrationsfrågan.
I närmandet av en – det ska omedelbart tillstås
– forskningsmässigt besvärlig fråga som etnisk diskriminering på bostadsmarknaden, har vi sett det som
viktigt att en analys inte omedelbart kan fokusera på,
eller begränsas till, diskriminering i lagens mening.
Väl så viktigt är att ställa frågan vilka regelsystem,
vilka institutioner och vilken praxis, som tenderar
att missgynna invandrare på bostadsmarknaden. En
del av detta missgynnande är säkert möjligt att klassa
som t.ex. institutionell diskriminering (att invandrare
uppfattar det så styrks av bl.a. Langes (2000) studier)
men det ﬁnns åtminstone hypotetiskt en stor möjlighet att missgynnandet bottnar i relativt allmänna och
allmänt accepterade system för bostadsallokering.
Regeringens utredare av strukturell diskriminering,
juristen Paul Lappalainen, väljer att i enlighet med
regeringens utredningsdirektiv benämna sådant missgynnande för just strukturell diskriminering (SOU
2005: 56, s. 75). För att nämna endast ett sådant
exempel så innebär alla kösystem (»först till kvarn får
bråmå: bostadsmarknadens ...
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först mala«) att nykomlingar får vänta på sin tur och
att de har mindre att välja på. Så fungerar principen
sist in-först ut etniskt sorterande på arbetsmarknaden (invandrare har i genomsnitt arbetat kortare tid
på arbetsplatserna) och så fungerar en kommunalt
administrerad bostadskö. Huruvida här lämnade
exempel faller under beteckningen strukturell diskriminering är tveksamt, men likafullt är det enligt vårt
förmenande mycket relevant att närma sig bostadsallokeringsfrågan med ett sådant vidare missgynnandebegrepp.
Forskningsrådet för arbetsliv och sociala frågor
(FAS) initierade 2002 en internationell utvärdering
av svensk IMER-forskning. I avrapporteringen året
efter bedömdes somligt positivt, annat mer negativt.
Till det senare hörde det faktum att studier av t.ex.
institutionell rasism och institutionell diskriminering var ett klart underförsörjt forskningsområde
(FAS 2003, s. 34f). Det är vår bedömning att omdömet i särskilt hög utsträckning gäller för boendet,
även om förhållandevis lite forskningsenergi ägnats
också åt arbetsmarknadsfrågan. Som konstateras i
Integrationsverkets årsrapport från de senaste åren
(Rapport Integration 2002 och 2003) har forskningen
dominerats av s.k. utbudsperspektiv (vilka egenskaper skiljer invandrade från icke invandrade), medan
mycket lite gjorts för att bedöma rekryteringsprocesser och efterfrågesidan av problemet med invandrares genomsnittligt låga grad av arbetsmarknadsnärvaro. På motsvarande sätt har mycket lite gjorts för
att bättre belysa den roll som bostadsﬁnansiärer och
bostadsförmedlare (mäklare, kösystem, bostadsföretag) har för bostadssegregationen. Det senare är i ett
diskrimineringsperspektiv sannolikt än mer komplext, inte bara därför att ﬂer potentiella aktörer kan
ha betydelse, utan därför att invandrares positioner
på bostadsmarknaden också kan påverkas negativt av
t.ex. förekomsten av diskriminering på arbetsmarknaden.
Den etniska sorteringen på bostadsmarknaden
beror som vi och ﬂera andra forskare påpekat, på
en rad förhållanden, där klassresurser, ålders- och
hushållsstruktur, preferenser m.m. spelar roll. Preferensfrågorna aktualiseras inte enbart i fråga om
handläggares och bostadsförmedlares attityder och
handlande. »Vanliga svenskar« bidrar också genom
sina preferenser och sitt ﬂyttningsbeteende till att
skapa och reproducera boendesegregationen (Molina
1997). Fenomenet svenskglesa bostadsområden
(Andersson 1997a, 1999, 2001) kan i det avseendet
betraktas som parallellfall till de etniska nischer som
förekommer på arbetsmarknaden (Schierup och
Paulson 1994, del los Reyes och Wingborg 2002). Det
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är i rådande forskningsläge, kartlagt bl.a. i en ny statlig utredning (SOU 2005:56) samt delvis av Boverket
(Välkommen till bostadsmarknaden!, 2005), inte möjligt att bedöma i vilken utsträckning den etniska segregationen beror av olika slag av diskriminering, men
att både institutionell och preferensdiskriminering
äger rum betvivlas idag av få. Syftet med föreliggande
studie är att bättre försöka precisera de kunskapsluckor som ﬁnns härvidlag, vidare att identiﬁera kritiska aspekter av bostadsallokeringssystemen, samt att
peka ut den färdriktning som både fortsatt forskning
och politik bör orientera sig mot.

Studiens uppläggning,
grundläggande begrepp och
tidigare forskning
Denna studie, i omfattning att betrakta som en förstudie inom ett komplicerat forskningsfält, fokuserar på Stockholm och Uppsala. Vi närmar oss städerna med en inledande kartläggning av den etniska
segregationen inom vardera av de fyra viktigaste
marknadssegmenten – den allmännyttiga respektive privata hyresrättsmarknaden, bostadsrätts- samt
egnahemsmarknaden. Kartläggningen baseras på
kompletta individdata (dvs. samtliga individer) hämtade från databasen GeoSweden, där uppgifter ﬁnns
om demograﬁska förhållanden (ålder, kön, familjetyp,
ursprungsland m.m.), socioekonomiska förhållanden
(utbildning, sysselsättning, inkomster) samt boendeförhållanden (kommun, bostadsområdestillhörighet,
bostadens ägar- och typform m.m.).
Metodiskt tillämpas en kombination av kartanalyser och statistiska regressionstekniker, där syftet med
de senare är att bedöma i hur stor utsträckning skillnader i individuella demograﬁska och socioekonomiska egenskaper (familjeställning, utbildning, disponibel inkomst m.m.), kan förklara boendets etniska
delning. Man kan uttrycka det så, att om sådana individ- och hushållsvariabler fullt ut förklarar de etniska
skillnader som råder på bostadsmarknaden, minskar utrymmet för diskrimineringsförklaringar. Vad
som kan se ut som diskriminerande sortering skulle
i så fall helt bero på att invandrare har annan utbildningsproﬁl, andra ålders- och inkomstpositioner, och
familjesituationer. Det skulle dock inte innebära att
diskrimineringsfrågan i sin helhet mister aktualitet
eftersom skillnader i t.ex. inkomster mycket väl kan
uppstå till följd av diskriminering på arbetsmarknaden, vilket därmed indirekt skulle medföra försvagade
positioner på bostadsmarknaden. Det kan också vara

 
En illustration av tänkbara faktorer till etnisk diskriminering och sortering på bostadsmarknaden

Institutionell diskriminering
1. Institutionella system

2. Institutionella aktörer

3.Boende/bostadskonsumenter

(Finansieringsprinciper,
förmedlingsprinciper)

(Handläggare, »gate-keepers«)

(Befolkningens attityder och
preferenser)

Preferensdiskriminering
så att inkomstkrav som ställs på t.ex. blivande hyresgäster eller bolånekunder ställs just för att få etniskt
sorterande effekter.
Utan att alltför mycket föregripa våra slutsatser kan
vi konstatera att rapportens andra del – representerande ett försök att med intervjuer insamla information om regelsystem och förmedlingspraxis – är väl
motiverad. Som förväntat förklarar inte invandrares
demograﬁska och socioekonomiska positioner hela
den betydande skillnad som ﬁnns mellan majoritetsoch minoritetsbefolkning i Stockholm och Uppsala
när det gäller fördelningen över olika bostadsmarknadssegment. Vår bedömning är därför att forskningen framdeles mer systematiskt måste inriktas
mot att analysera olika former av institutionell diskriminering, men vi behöver också bättre kunskap om
de preferensstrukturer som råder både hos majoritets- och minoritetskategorier.
Figur 1 pekar ut två viktiga aspekter av institutionellt missgynnande, sådant som kan ha sitt ursprung
i regelsystem (regler för bolån, för att accepteras som
bostadsrättsinnehavare, för kösystem) och sådant
som beror av de institutionella systemens aktörer
(handläggare). Den senare kategorin är förvisso en
del av den institutionella strukturen men agerar också
under inﬂuens av egna värderingar och kan därmed
studeras som ett fall också av preferensdiskriminering. Preferensdiskriminering har i litteraturen kring
etnisk sortering på bostadsmarknaden studerats just
med fokus på s.k. gate-keepers (»grindvakter«, som
t.ex. mäklare, kreditgivare, bostadsförmedlare, handläggare i bostadsföretag (Palmer 1955, Pahl 1975),
men också med utgångspunkt tagen i olika befolkningsgruppers attityder till skilda befolkningskategorier (Galster 1990 a, b, c, Yinger 1991; för en god
översikt, se Massey och Denton 1993, kap. 4). Man
har t.ex. visat att såväl vita som svarta i USA gärna
»vill bo blandat«, men att respektive kategori menar

mycket olika saker med hur denna blandning idealt sett ska se ut (vita accepterar en betydligt mindre
andel svarta än vad de senare gör). Som Schelling
visat kan relativt små skillnader i preferenser leda till
omfattande etnisk segregation (Schelling 1971, 1978).
Vi vet för närvarande mycket lite om hur den svenska
majoritetsbefolkningen respektive de invandrade
svenskarnas preferenser ser ut. En ny holländsk studie visar att nästan 60 procent av holländarna ogärna
vill bo granne med en invandrare och att denna andel
ökat från redan höga 45 procent under de senaste 6–7
åren (Social and Cultural Planning Ofﬁce 2004, s. 34).
Skulle nivån i svenska städer ligga ens i närheten av
detta, kan preferensdiskriminering via selektiv migration (undvikande av vissa områden, ﬂykt från vissa
områden) samt handlande som syftar till att förhindra inﬂyttning av minoriteter till majoritetsområden
(blockering) förmodas vara omfattande.
Vid sidan av kartläggningen av segregationen inom
de dominerande marknadssegmenten, fokuserar
föreliggande uppsats på de institutionella systemens
(1) och de institutionella aktörernas (2) roll för uppkomsten och vidmakthållandet av en etniskt sorterad
bostadsmarknad. Majoritetsbefolkningens ﬂyttningsmönster och preferenser (3 i ﬁguren) är en i sammanhanget mycket viktig fråga, men den berörs inte
av föreliggande studie.
Rex och Moore (1967) identiﬁerade egnahem som
den mest åtråvärda formen av boende och fokuserade
på sorteringsmekanismer inom denna marknad. Merparten av alla köp av egnahem ﬁnansieras med hjälp
av lån, och för att beviljas lån måste man uppfylla
kraven på kreditvärdighet som långivare sätter upp.
Det betyder att dessa institutioner har stor makt över
vilka som får tillträde till denna del av bostadsmarknaden. Pahl följde upp dessa idéer och var den som
myntade begreppet »managerialism« (Pahl 1970).
Han reviderade senare sin tes (Pahl 1977), efter kribråmå: bostadsmarknadens ...
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tik om att han övervärderat »gatekeepers« inﬂytande.
Flera senare studier har utnyttjat perspektivet (se
t.ex. Burnley 1967, Ambrose och Colenutt 1975, Ford
1975, Boddy 1976, Gray 1976, Williams 1976, Harvey
1977, Lipsky 1980, Feins och Bratt 1983, Sarre, Philips och Skellington 1989, Jeffers och Hoggett 1995,
Tomlins 1997, Ondrich, Stricker och Yinger 1999,
Ondrich, Ross och Yinger 2003), men det förefaller
klart att kontextuella skillnader mellan olika länder
och institutioner gör det svårt att utnyttja internationella studier för att generalisera till svenska förhållanden. Metodmässigt ﬁnns dock en hel del att lära.
Studier av etnisk diskriminering på bostadsmarknaden är särskilt vanliga i USA men också i Storbritannien, och man kan grovt sett urskilja två typer
av forskningsstrategier. Vanligast är vad vi benämner utfallsstudier, oftast kvantitativa ekonometriska
studier där individers och/eller hushålls egenskaper
konstanthålls och där en del av utfallet (i termer av
hur och var hushållen bor och hur de ﬂyttar) lämnas oförklarat men med misstanken att det beror på
systemrelaterade, diskriminerande förhållanden (se
t.ex. Galster 1990a). Vår segmentstudie kan placeras
in i denna tradition. En annan grundtyp är parvis
testning (praktikprövning), en metod som används
ﬂitigt också inom internationell arbetsmarknadsdiskrimineringsforskning. Här handlar det om att personer med olika etnisk bakgrund (eller markörer för
bakgrund som att två personer med respektive utan
språklig brytning, eller med utländskt respektive
svenskt klingande namn) söker samma bostad, frågar
om det ﬁnns lediga lägenheter, söker bostadsﬁnansiering etc. Den svenska regeringen har nyligen givit
Integrationsverket tillstånd att genomföra detta slags
studier, men av lätt insedda skäl kräver en sådan studie mer resurser och längre tid än vad som stått till
vårt förfogande.
Även om vi ser behovet av praktikprövning, behövs
utan tvekan också mer grundläggande forskning om
dels boendekarriärvägar och brist på rörlighet (inlåsningseffekter), dels systemen och aktörernas potentiella roll. Också i ett politiskt perspektiv kan det vara
väl så viktigt att identiﬁera hur rådande regelsystem
och praxis påverkar boendeförhållanden för invandrare i Sverige.

Material
Den registerbaserade studien baseras på rikstäckande individuella data beställda av SCB och lagrade i
databasen GeoSweden vid Institutet för bostads- och
urbanforskning. Databasen är longitudinell och individer kan följas årligen under perioden 1990-2002. Vi
10
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utnyttjar för denna studie endast data för 2002, med
undantag för en tabell som redovisar den etniska proﬁlen på anställda i de företag som har särskild relevans för bostadsmarknaden (t.ex. banker, mäklare,
fastighetsbolag), där data hämtas från GeoSweden
2000.
Studien av marknadsaktörer i Stockholm och Uppsala baseras på intervjuer med tjänstemän i ett urval
privata och allmännyttiga bostadsföretag, bostadsförmedling och banker. Intervjuerna har gjorts av
Dennis Solid, IM-gruppen i Uppsala och de har efter
tillstånd från informanterna spelats in på band och
transkriberats i sammanfattande form. Studenten i
kulturgeograﬁ Tony Walter har bidragit med intervjuer av mäklare i Uppsala samt av nyckelpersoner i
mäklarförbund och tillsynsmyndigheter. Också Walters intervjuer har spelats in på band. Här återgivna
citat är hämtade från hans D-uppsats i kulturgeograﬁ.
Vid sidan av informantintervjuerna höll Andersson och Solid den 31 maj 2005 ett dialogseminarium
med ett 30-tal företrädare för Stockholms stad. Närvarade gjorde politiker, tjänstemän från centrala förvaltningar och stadsdelarna, samt från bostadsföretagen. Hela seminariet bandades och transkriberades
och därutöver svarade sju personer på en e-postenkät
som distribuerats till deltagarna före seminariet. Såväl
enkäten som seminariet ägnades frågan boendesegregation, bostadsplanering och eventuell förekomst av
diskriminering. Vi har valt att efter behandlingen av
intervjuerna med marknadsaktörerna inkludera ett
avsnitt baserat på detta seminariematerial.

Bostadsmarknadens segmentering
i Stockholm och Uppsala
Det är väl känt att svenska städer är etniskt segregerade. Ett mindre uppmärksammat, men besläktat
fenomen är den etniska segmentation som präglar
bostadsmarknaden i de ﬂesta städer. Med segmentation menas en ojämn fördelning av olika kategorier
människor över de olika segmenten på bostadsmarknaden. Med segment avses vanligen upplåtelseformer (om man äger eller hyr bostad), men det kan
avse också hustyper (t.ex. enfamiljs- eller ﬂerfamiljshus). Liksom för segregationen kan man tala om
olika dimensioner av segmentation, såväl demograﬁsk, socioekonomisk som etnisk. Att förhållandevis
många barnfamiljer bor i egnahem och många unga
vuxna bor i hyresrätt eller bostadsrätt är en aspekt av
den demograﬁska segmentationen, och höginkomst-

tagarnas överrepresentation i egnahemssegmentet är
en aspekt av den socioekonomiska. Den etniska boendesegregationen yttrar sig i många städer så att personer med utländsk, särskilt utomeuropeisk bakgrund,
är överrepresenterade i bostadsområden dominerade
av hyresrätter ägda och förvaltade av allmännyttan, medan många infödda svenskar bor i villaområden med mycket låg andel personer med utländsk
bakgrund. Det betyder att det förutom en geograﬁsk uppdelning också ﬁnns en uppdelning avseende
bostädernas upplåtelseform, ägarkategori och hustyp; infödda svenskar äger i större utsträckning sin
bostad, medan personer med utländsk bakgrund hyr.
Detta påverkar inte bara möjligheten till inﬂytande
över bostaden och närmiljön, hushållens sparande
och ﬂyttningsbenägenhet. Segmenteringen i sig tar i
de planerade svenska städerna sig uttryck också i en
rumslig segregation.
Det råder ett starkt samband mellan segregation
och segmentation som har att göra med hur våra
städer planerats och utformats. De ﬂesta bostadsområden är mycket homogena vad gäller hustyper
och upplåtelseformer, vilket medför att en över- eller
underrepresentation av en viss befolkningskategori i
ett visst bostadssegment också visar sig geograﬁskt.
En betydande del av den etniska boendesegregationen
går alltså sannolikt att hänföra till segmentationen.
Men segmentationen är inte bara intressant som
förklaringsfaktor till segregationen och relevant för
en planering för målet »allsidig hushållssammansättning«. Den etniska segmentationen är i sig ett
problem eftersom den indikerar att det ﬁnns restriktioner på den svenska bostadsmarknaden som på
olika sätt förhindrar och försvårar för personer med
utländsk bakgrund att göra bostadskarriär. Fenomenet med restriktioner på bostadsmarknaden för
personer tillhörande olika etniska minoriteter är välkänt från forskning i andra länder. Diskriminerande
behandling, alltså att individer och familjer ur minoritetsgrupper aktivt styrs till vissa bostadsområden
eller mer eller mindre direkt hindras från att bosätta
sig i andra områden, är väl känd både från amerikansk och europeisk segregationsforskning (Massey
och Denton, 1993; van Kempen och Özüekren, 1998).
Men minst lika ofta handlar det om att det institutionella regelverket indirekt får effekter som i praktiken
verkar hindrande och/eller diskriminerande för dessa
grupper.

Kartläggning av segmenteringen
Inom segregationsforskningen har den invandrade
befolkningens överrepresentation i allmännyttans

bestånd länge diskuterats, och då särskilt koncentrationen till miljonprogramsområdena. Lindberg och
Lindéns (1989) undersökning från slutet av 1980talet är den första som direkt fokuserar på bostadssegmentationen. Undersökningen gäller primärt den
socioekonomiska segmentationen i svenska kommuner 1980 och 1985, men det ﬁnns också ett avsnitt
om den etniska segmentationen. Deras studie visar
att den etniska segmentationen var störst i kommuner med hög socioekonomisk segmentation och en
hög andel nyanlända invandrare. Generellt sett ser
de ett samband mellan vistelsetid i Sverige och boendemönster; ju längre en etnisk grupp bott i Sverige,
desto mer närmar sig gruppens bostadsstandard
och lokaliseringsmönster infödda svenskars. Men de
kunde ändå se skillnader i hastigheten i denna process mellan olika etniska grupper. Mest lika svenskar
i boendemönster var övriga nordeuropéer och nordamerikaner, minst lika var latinamerikaner, asiater och
afrikaner. Övriga européer intog en mellanställning.
Liknande skillnader i boendemönster mellan infödda
svenskar och andra västeuropéer å ena sidan, och
utomeuropeiska immigranter å den andra, har konstaterats också i nyare forskning (Andersson, 1998;
Murdie och Borgegård, 1998; Magnusson och Özüekren, 2002).
I detta kapitel görs ett försök att kortfattat beskriva
hur segmentationen yttrar sig i kvantitativa termer i
Stockholm och Uppsala. Inledningsvis beskrivs och
analyseras segmentationsmönstren i syfte att undersöka om samma tendenser som beskrivits i tidigare
studier går att observera också i dessa städer. Därefter belyses frågan om relationen mellan segmentation
och segregation, med hjälp av ett antal kartor som
beskriver segregationen inom de olika segmenten.
Data är som nämnts i föregående avsnitt hämtade
från databasen GeoSweden02, som är en longitudinell individbaserad databas med demograﬁska och
socioekonomiska uppgifter om samtliga personer
som bott i Sverige under perioden 1990–2002. Beräkningarna här gäller enbart för förhållandena år 2002.
Indelningen i etnisk bakgrund är baserad på uppgifter om personens eget födelseland samt föräldrarnas
födelseland. En person deﬁnieras ha utländsk bakgrund om han eller hon är utlandsfödd, eller om han
eller hon är född i Sverige men båda föräldrarna är
utlandsfödda. Indelningen i bostadsmarknadssegment är baserad på en kombination av uppgift om
hustyp (småhus eller hyreshus) och juridisk form
(ung. ägarkategori) för den bostad där personen var
skriven i slutet av året. Tyvärr innehåller inte datamaterialet direkta uppgifter om upplåtelseform, vilket får till följd att det inte går att skilja ut de persobråmå: bostadsmarknadens ...
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Diagram 1 och 2 beskriver segmentationen totalt
sett, alltså fördelningen mellan olika bostadssegment,
för personer med svensk respektive utländsk bakgrund i Stockholm och Uppsala. Uppgifterna omfattar respektive kommun i sin helhet. Enbart de största
bostadssegmenten särredovisas.1 Det första som kan
konstateras är att det ﬁnns stora skillnader mellan
segmentens relativa storlek i respektive kommun.
Stockholms bostadsmarknad domineras av hyresrätter och bostadsrätter, och bara 16 procent av invånarna 2002 bodde i egnahem. Det enskilt största segmentet, totalt sett, är bostadsrätter, med 31 procent.
Näst störst är kommunala hyresrätter; 26 procent av
kommunens befolkning bodde i allmännyttan. 12
procent av stockholmarna bodde i hyresrätt ägd av
privat bostadsbolag. En förhållandevis hög andel (8
procent) bodde i hyreshus ägda av privatpersoner. I
Uppsala är de två ägandeformerna helt dominerande,

totalt sett. År 2002 bodde 38 procent av Uppsalaborna
i egnahem och 34 procent i bostadsrätt. De kommunala hyresrätterna stod för 9 procent av marknaden
och de privatägda för bara knappt 7 procent. Skillnaderna städerna emellan beror förstås delvis på att
Stockholms stad är en helt urbaniserad kommun,
medan Uppsala kommun rymmer en differentierad
ortsstruktur och omgivande landsbygd. Stockholmsregionens mer betydande egnahemsbebyggelse ﬁnns i
huvudstadens grannkommuner.
Trots dessa skillnader återﬁnns samma segmentationsmönster i båda städerna. Personer med utländsk
bakgrund är generellt sett underrepresenterade i de
båda ägarformerna egnahem och bostadsrätter, i
båda städerna. Störst är skillnaderna för egnahem. År
2002 var det mer än dubbelt så vanligt bland infödda
svenskar som bland personer med utländsk bakgrund
att bo i eget småhus. I Stockholm var skillnaden tydlig också inom bostadsrättssegmentet. Där var det
ungefär en och en halv gång vanligare bland infödda
svenskar att bo i bostadsrätt än bland personer med
utländsk bakgrund. I Uppsala var skillnaden mindre.
Följaktligen är personer med utländsk bakgrund
överrepresenterade i hyressektorn i båda städerna,
och störst är överrepresentationen i den kommunala
hyressektorn (allmännyttan). I Uppsala, där denna
sektor står för en förhållandevis liten del av bostadsmarknaden, är detta extra tydligt; det är mer än tre
gånger så vanligt att bo i allmännyttan bland personer med utländsk bakgrund. Men också i Stockholm
är det ungefär dubbelt så vanligt jämfört med infödda
svenskar. Och i båda städerna hade mer än en tredje-

 

 

Segmentationen i Stockholm år 2002,
uppdelat på svensk och utländsk bakgrund.

Segmentationen i Uppsala år 2002,
uppdelat på svensk och utländsk bakgrund.

ner som själva äger sitt hus eller sin bostadsrätt och
dem som hyr av någon annan privatperson. Det vållar inget stort problem, då de allra ﬂesta som bor i
småhus ägt av privatperson, eller lägenhet ägd av ekonomisk förening (dvs. bostadsrättsförening), själva
äger sin villa eller bostadsrätt. Men det ﬁnns också en
liten andel som hyr bostadsrätt eller rum i villa. Dessa
räknas alltså också som boende i ägarsegmenten. På
motsvarande sätt går det inte att skilja mellan dem
som verkligen hyr lägenhet i hyreshus ägt av privatperson och dem som äger hyreshus och själva bor i en
av lägenheterna.
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del av de boende i allmännyttan utländsk bakgrund.
I Uppsala var skillnaderna stora också i den privata
hyressektorn, medan andelen bland infödda svenskar
bara var något lägre i Stockholm.
I diagram 3 och 4 redovisas uppdelningen i olika
boendeformer för olika befolkningskategorier, baserat på bakgrundsregion. Som synes är skillnaderna
stora också mellan olika kategorier inom gruppen
med utländsk bakgrund. Personer från övriga Västeuropa2 har ett boendemönster som påminner mycket
om majoritetsbefolkningen, med relativt höga ande-

lar i de båda ägandesegmenten. Lägst andel boende i
ägandesegmenten återﬁnns bland personer från Västra Asien och Afrika, medan övriga befolkningskategorier återﬁnns mellan dessa ytterligheter.

Segregationen inom respektive segment
Som nämnts tidigare råder ett starkt samband mellan
segmentation och segregation som har med bostadsområdenas homogenitet att göra. För att få en föreställning om hur starkt detta samband är, har beräkningar också gjorts av segregationen mellan personer
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med svensk och utländsk bakgrund inom de största
bostadssegmenten. Resultatet redovisas i ett antal kartor (Karta 1–8), som för respektive segment illustrerar
andelen personer med utländsk bakgrund i respektive
stads olika bostadsområden.3
Av kartorna framgår att det ﬁnns en tydlig segregation också inom respektive segment. Förutom
en underrepresentation av personer med utländsk
bakgrund i ägandesegmenten ﬁnns också en tydlig
segregation inom varje enskilt segment. I båda städerna ﬁnns bostadsområden där andelen personer
med utländsk bakgrund inom respektive segment
är betydligt högre än i övriga områden. Likaså ﬁnns
det områden med märkbart låg andel. De geograﬁska
mönstren är också påfallande lika oavsett segment.
Områdena med hög koncentration är koncentrerade
till vissa stadsdelar. I Stockholm är ett sådant koncentrationsområde Järvafältet och ett annat Skärholmen/Vårberg. I Uppsala är mönstret kanske inte lika
tydligt, men Gottsunda, Sävja och Stenhagen går att
urskilja som sådana koncentrationsområden.

Slutsatser
Den bild av segmentationen som framträder här
stämmer förhållandevis väl med hur förhållandena
beskrivits i tidigare studier. Personer med utländsk

bakgrund är underrepresenterade i egnahems- och
bostadsrättssegmenten, och denna underrepresentation är tydligast för personer med utomeuropeisk
bakgrund. Det som dock inte undersökts i tidigare
studier, men som framgår av föregående avsnitt, är
den tydliga segregationen inom respektive segment.
Även om det råder ett starkt samband mellan segregation och segmentation så kan alltså inte segmenteringen ensamt förklara de segregationsmönster som
framträder.

Möjliga orsaker till segmenteringen
– analys av sambandet mellan
bostadssegment och etnisk bakgrund
Vad beror då segmentationen på? Lindberg och Lindén (1989) identiﬁerade i sin studie ett antal faktorer som centrala, såsom vistelsetid i Sverige, möjligheterna att på egen hand söka bostad, möjligheterna
att bli accepterad på bostadsmarknaden samt »kulturellt avstånd från svenskt boendemönster«. Även i
senare studier nämns vistelsetid i Sverige som en viktig förklaringsfaktor. Murdie och Borgegård (1998)
är inne på samma tankegångar när de konstaterar
att den kategori som är mest koncentrerad till hyressegmentet är nyanlända ﬂyktingar med små resurser

 
Segregationen inom äganderättsbeståndet i Stockholm 2002.

Källa: GeoSweden02, Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala universitet. Kartsegment: Röda Kartan.
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Segregationen inom allmännyttans bestånd i Stockholm 2002.
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Segregationen inom det privata hyresbeståndet i Stockholm 2002.
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Segregationen inom äganderättsbeståndet i Uppsala 2002.

Källa: GeoSweden02, Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala universitet. Kartsegment: Röda Kartan.
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Segregationen inom bostadsrättsbeståndet i Uppsala 2002.
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Segregationen inom allmännyttans bestånd i Uppsala 2002.
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Segregationen inom det privata hyresbeståndet i Uppsala 2002.

Källa: GeoSweden02, Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala universitet. Kartsegment: Röda Kartan.

och större kulturell och social distans från majoritetsbefolkningen. Andersson (1998) menar att skillnader
i ekonomiska resurser, som i sin tur sammanhänger
med vistelsetid, är viktiga, men även demograﬁska
skillnader, såsom skillnader i hushållsstorlek, har
betydelse. Dessutom avfärdar inte Andersson helt
möjligheten att det kan ﬁnnas inslag av självvalt särboende i form av mindre etniska kluster. Han menar
dock att detta i huvudsak endast förekommer inom
ramen för stadsdelar som redan präglas av en betydande grad av svenskgleshet.
Ett sätt att försöka närma sig frågan om möjliga
orsaker till segmenteringen är att på kvantitativ väg
pröva olika variablers förklaringskraft. Hur mycket
av skillnaden i boendemönster mellan personer med
svensk och utländsk bakgrund beror på demograﬁska skillnader, skillnader i socioekonomiska resurser
osv.? Om det fortfarande återstår skillnader som har
att göra med etnisk bakgrund, trots att socioekonomiska och demograﬁska skillnader kontrollerats för,
kan detta vara ett tecken på att det ﬁnns andra typer
av restriktioner på den svenska bostadsmarknaden
som på olika sätt försvårar för personer med utländsk
bakgrund att ﬂytta från hyresrätt till bostadsrätt och
egnahem.
18
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I detta kapitel görs ett försök att pröva detta i de
båda undersökningsstäderna med hjälp av logistisk
regression. Den grundläggande frågeställningen är:
Vilka bor i vilket segment? Eller egentligen: Vilka
egenskaper disponerar för boende i de olika segmenten? Vilka egenskaper har de boende i egnahem
respektive bostadsrätt, i jämförelse med de boende i
hyresrätt?

Beskrivning av modellen
Den variabel som ska förklaras är alltså vilket
bostadssegment individen bor i, här förenklat till de
tre största, alltså hyresrätt – i vilken ingår både allmännyttan och privata bostadsbolag – samt egnahem
och bostadsrätt. Undersökningspopulationen består
av alla personer i åldern 20–64 år som bodde i respektive kommun år 2002.
Den etniska dimensionen representeras av variabeln bakgrundsland/region, enligt samma indelning
som i föregående avsnitt. Här ingår dock enbart tre
kategorier: Sverige plus de två största invandrarkategorierna, alltså övriga Västeuropa (inklusive USA,
Kanada, Australien, Oceanien) samt Västra Asien/
Nordafrika. Variabeln invandringsperiod ingår också,
dels för att skilja mellan personer födda i Sverige
och utomlands (eftersom detta inte framgår av bak-

grundsvariabeln), dels för att i någon mån fånga skillnader i integrationsgrad som sammanhänger med
tid i Sverige, men som inte täcks av övriga variabler.
Variabeln familjeställning, som syftar på personens
familjeförhållanden och roll i familjen, ingår för att
fånga viktiga skillnader som normalt har ett starkt
samband med boendeform. Enbart de tre vanligaste
familjeformerna ingår: gift/sambo, ensamstående
med barn, ensamstående utan barn. Observera att
alternativet gift/sammanboende på grund av variabelns ursprungliga kodning inkluderar såväl gifta
par med eller utan barn som sammanboende med
barn. Sammanboende utan barn återﬁnns i kategorin
ensamstående utan barn. Därefter följer ett antal socioekonomiska variabler: utbildning, som syftar på högsta avslutade utbildning, disponibel inkomst (indelat i
kvartiler), socialbidragsberoende samt sysselsättningsstatus. En person räknas som socialbidragsberoende
om denne bodde i en familj som erhöll socialbidrag
någon gång under året (oavsett summan). Sysselsättningsstatus syftar på förhållandena under november
2002.

Resultat
Resultaten från regressionen redovisas i tabell 1
(Stockholm) och 2 (Uppsala). I båda fallen jämförs
boende i egnahem respektive bostadsrätt med boende
i hyresrätt, som utgör referenskategorin. I den första
kolumnen för respektive segment (under rubriken B)
anges koefﬁcienterna för respektive variabelalternativ, såsom de förekommer i modellen, alltså i form av
logaritmerade odds. Variabelvärdena jämförs inbördes med en referenskategori med avseende på om de
andra alternativen gör det mer eller mindre sannolikt
att bo i det aktuella segmentet, i jämförelse med att
bo i hyresrätt. Positiva B-värden innebär större benägenhet för boende i segmentet jämfört med referenskategorin, medan negativa värden innebär mindre
benägenhet. I kolumnen med rubriken Exp(B) anges
motsvarande koefﬁcienter i form av odds, vilka är
lättare att tolka. Ett odds på 2 innebär alltså att det är
dubbelt så hög benägenhet för personer med denna
egenskap att bo i det aktuella segmentet (i jämförelse
med hyresrätt) än för personer med referensegenskapen, och ett odds på 0,5 innebär på motsvarande
sätt att det är hälften så vanligt. Variabelvärden som
är signiﬁkanta är angivna med fetstil. Underst i tabellen anges det så kallade pseudo-R2-värdet, som är ett
mått på modellens förklaringsgrad.
Syftet med analysen är ju att undersöka vilken förklaringskraft etnisk bakgrund har när man kontrollerar för andra skillnader. Det är därför intressant att

konstatera att variabeln bakgrundsland/region framstår som en av de mest inﬂytelserika, åtminstone vad
avser skillnaden mellan personer med svensk bakgrund och personer med bakgrund i Västra Asien och
Nordafrika. I båda städerna, och såväl när det gäller
egnahemsboende som boende i bostadsrätt, är denna
skillnad en av de faktorer som visar på störst effekt
– trots att många viktiga socioekonomiska skillnader
och skillnader i familjeförhållanden kontrollerats för.
I två av alternativen, bostadsrätt jämfört med hyresrätt i Stockholm och egnahem jämfört med hyresrätt
i Uppsala, är det den enskilt största effekten, och även
i de andra två alternativen är det den näst största. Förutom etnisk bakgrund framstår disponibel inkomst
och bidragsberoende som särskilt viktiga faktorer.
Låg inkomst och socialbidragsberoende minskar,
som väntat, benägenheten att bo i de båda ägandesegmenten. Huruvida personen är sysselsatt eller inte
verkar mindre betydelsefullt. När det gäller egnahemsboende är också, som förväntat, familjeställning
en viktig förklaringsfaktor; gifta och sammanboende
med barn är betydligt mer benägna att bo i egnahem,
i jämförelse med hyresrätt, än ensamstående utan
barn. Variabeln invandringsperiod ger förhållandevis
litet utslag. När det gäller boende i egnahem syns en
viss minskad benägenhet för personer som invandrat
efter 1990 i jämförelse med Sverigefödda, men i övrigt
är effekterna små eller ej signiﬁkanta. Det är troligtvis
så att många av de skillnader i integrationsgrad som
normalt anses sammanhänga med vistelsetid i Sverige
täcks av de socioekonomiska variablerna.
Ser man till effekternas storlek generellt sett, verkar skillnaderna mellan egnahemsboende och hyresrättsboende större än mellan bostadsrättsboende och
hyresrättsboende, vilket kanske inte är så förvånande.
Bostadsrätt kan ju ses som något av en mellanform
mellan att hyra och att äga sitt eget hus. Modellens
förklaringsgrad är relativt hög för båda städerna, men
högst i Uppsala. Vad detta beror på är svårt att säga,
men en hypotes kan vara att det i Stockholm ﬁnns
en större variation i attraktivitet mellan olika delar
av hyresrättsbeståndet, t.ex. mellan centralt belägna
lägenheter och lägenheter i förorterna, vilket till följd
av varierande kötider ger en annan sammansättning
bland de hyresrättsboende.
Sammanfattningsvis visar analysen alltså att överrepresentationen av personer med utländsk bakgrund
i hyresrättsbeståndet delvis kan förklaras med socioekonomiska och demograﬁska skillnader. Men även
då dessa skillnader kontrolleras för så framstår särskilt vissa invandrarkategorier, här exempliﬁerat med
personer med bakgrund i Västra Asien och Nordafrika, som underrepresenterade i bostadsrätt och villa.
bråmå: bostadsmarknadens ...
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Jämför man en etnisk svensk och en person med
ursprung i denna region med i övrigt lika förutsättningar, är alltså sannolikheten att ﬁnna den senare i
en hyresrätt betydligt större. Det kvarstår alltså skillnader kopplade till etnisk bakgrund som inte täcks in
av modellen. Vad kan det vara för typ av skillnader?
För det första kan det givetvis röra sig om socioekonomiska och demograﬁska variabler som inte ingår
i modellen. Det saknas uppgift om vissa förhållanden
som kan vara betydelsefulla, t.ex. tillgången på kapital
eller möjligheter för föräldrar att stödja vuxna barns
boendekarriärer. Vi gör dock bedömningen att de
variabler som ingår är att betrakta som mycket starka
determinanter för att förklara skillnader i hushållens
fördelning över upplåtelseformer.
Det kan för det andra också röra sig om skillnader
i preferenser, alltså att personer med utländsk bakgrund i större utsträckning väljer att bo kvar i hyresrätt i stället för att göra en för svenska förhållanden
sedvanlig bostadskarriär. Det har gjorts studier i
Sverige som visar att boendekonsumtion i Sverige är
mindre prioriterat bland vissa etniska grupper, i relation till andra sätt att använda pengarna. Det kan t.ex.
röra sig om att i stället skaffa sig ett hus i ursprungslandet eller att satsa besparingarna på ett eget företag i
Sverige (Pripp, 1991). Andra forskare hävdar dock att
betydelsen av denna typ av skillnader har överdrivits,
och att även om det ﬁnns sådana exempel så utgör de
undantag snarare än regel (Molina, 1997; Andersson,
1998).
Den förklaring som återstår är alltså att det ﬁnns
restriktioner på bostadsmarknaden för personer med
utländsk bakgrund. Det kan röra sig om att regelsystem eller institutionell praxis på olika sätt missgynnar invandrade personer, liksom det kan handla om
direkt diskriminering i lagens mening. Fenomenet är
välkänt från forskning i andra länder, men förvånansvärt lite forskning har som sagt ägnats frågorna i Sverige.

Bostadsmarknadens
institutioner och grindvakter
Inom ramen för föreliggande projekt har vi gjort
intervjuer av representanter för privata och allmännyttiga bostadsföretag i Stockholm och Uppsala.
Temat för intervjuerna har varit hur en bostadssökande får en bostad, hur regler kring köer, villkor
rörande betalningsförmåga m.m. ser ut. Liknande
frågor har ställts i intervjuer vid bostadsförmedlingen
i Stockholm och till en bank (rörande ﬁnansiering av
lån för bostads- och äganderättsboende). De intervju20
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ade har också konfronterats med de kartor som redovisats ovan och vi har bett om synpunkter/förklaring
till rådande segregationsmönster.
Studien är på intet sätt komplett när det gäller relevanta aktörer på marknaden. Vi har bland annat av
tidsskäl tvingats utesluta den stora mängden bostadsrättsföreningar som ﬁnns i de två städerna. Mäklare
i Uppsala har studerats av studenten Tony Walter
inom ramen för en D-uppsats i kulturgeograﬁ, men
vi har måst utelämna mäklarna i Stockholm. Vidare
har vi i respektive stad valt några representanter för
de privata hyresvärdarna, i praktiken de större, men
redan den stora mängden hyresvärdar tvingar till ett
urvalsförfarande. Vi har i de förberedande analyserna
kartlagt ägarförhållandena och resultatet av kartläggningen har informerat vårt urval av företag. Vi har
dock inte sett det som relevant för rapportens syfte
att mer i detalj redovisa företagsdata av detta slag i
uppsatsen.
Bostadsmarknaden är allt annat än stabil. Visserligen ﬁnns många aktörer med långvarig närvaro på
marknaden, som de allmännyttiga bostadsbolagen
(vars förvaltnings-, uthyrnings- och förmedlingsrutiner i sig kan ändras), men turbulensen är också betydande, inte minst säljs och köps privata hyresfastigheter i hög takt. Vi har i samband med intervjuerna stött
på ﬂera sådana situationer, till exempel Stenas köp av
Drott och Graﬂunds köp av delar av AP-fastigheters
bestånd i Uppsala.

Hyresmarknaderna
Förmedlingsrutiner
Förmedlingen av lägenheter skiljer sig mellan Stockholm och Uppsala, där Stockholm tillhör den lilla
minoritet kommuner som ännu har en bostadsförmedling. Nu förmedlar Stockholms bostadsförmedling ett hyggligt antal lägenheter (ca 6000 enligt förmedlingen själv) och under senare år har inte bara
volymen ökat utan det geograﬁska området har också
utvidgats till att omfatta kranskommunerna. Emellertid är det viktigt att ha perspektiv på volymerna.
Det ﬁnns ca 400 000 bostäder bara i Stockholms stad
och med en genomsnittlig »öppen« ﬂyttningsfrekvens
på ca 15 procent4 skulle således kanske en tiondel av
alla bostadsbyten involvera stadens bostadsförmedling (förutsatt att allt som förmedlades låg inom
Stockholms stad, vilket det inte gör). En väl grundad
gissning är att denna begränsade andel består dels av
mindre attraktiva delar av de privata fastighetsägarnas bestånd, dels av allmännyttans lägenheter (som
riktmärke kan anges att två lediga allmännyttanlägenheter av tre lämnas till förmedlingen) och slut-

ligen av de svåruthyrda lägenheterna med hög hyra
i t.ex. nyproduktionen. De senare kan omfatta både
privata bostadsbolags och allmännyttans nyproduktion. Stockholms stads bostadsförmedling:
Det enda krav vi kan ställa på en privat fastighetsägare
är att dina krav för att ta emot en hyresgäst får inte vara
diskriminerande.
Jag skulle vilja påstå att det är ingen hyresvärd av
betydelse i Stockholm som inte lämnar sina lägenheter
till oss. Sen skulle man ju kunna tänka sig, och det är ju
baksidan av det här, att om jag vore fastighetsägare och
var lite smart och ville ha goda relationer med samhället, så skulle jag ge bostadsförmedlingen ett antal
lägenheter. Så när pressen ringer och frågar hur den här
fastighetsägaren sköter sig så lämnar ju vi ut de uppgifterna, det är ett offentligt register. Man skulle ju kunna
lämna lägenheter till oss för syns skull och sen kan man
ju göra vad som helst med resten.
(….)
Men fortfarande, vad gäller de privata, så är det inget
avtal utan en rekommendation. Och den innehåller
mängder med undantag som jag kan använda för att
låta bli att lämna en lägenhet. Så avtalet i sig är ganska
meningslöst. (Stockholms stads bostadsförmedling,
2005–08–25)

Det sker ingen kontroll av vare sig hur stor andel som
de privata hyresvärdarna lämnar till förmedlingen
(avtalen säger oftast 50 procent) eller av vilken del av
utbudet som kanaliseras den vägen. Än mindre ﬁnns
information om etnisk bakgrund på dem som får en
lägenhet genom förmedlingen. Att i den situationen
ha en klar mening om vilken roll förmedlingsinstitutionen spelar är minst sagt besvärligt. Man kan förvisso också komma till slutsatsen att förmedlingen
spelar en stor roll på marknaden, en synpunkt som
framfördes i en intervju med en representant för det
allmännyttiga bolaget Svenska Bostäder i Stockholm:
Om vi tar bostadsförmedlingens kö, så tror jag att det
står drygt 100 000 i den kön och det var 30 000 förra
året som någon gång var inne och tittade på en lägenhet. Och bostadsförmedlingen har gjort en grov uppskattning att ungefär 20 000 av dom är rejält intresserade av en lägenhet. Och dom ﬁck ju ändå drygt 6000
lägenheter att förmedla förra året så att i stort sett var
tredje som verkligen behöver får en lägenhet i den kön.

I Uppsala saknas en kommunal bostadsförmedling
och respektive hyresvärd administrerar sin egen kö
eller arbetar på »spotmarknadspremisser« (anmälan om intresse för varje ledig lägenhet). Så fungerar
också privata hyresvärdar i Stockholm, dvs. undantaget den del av de lediga lägenheterna som lämnas

till Stockholms stads bostadsförmedling AB. Som en
representant för Stena uttrycker det:
Angående kösystem så har vi ingen kö alls, utan vi jobbar med dator. Vi har ett sådant system så att när en
lägenhet blir ledig, uppsagd, i det ekonomisystem som
vi har och som heter ….. så går den automatiskt under
natten ut på hemsidan. Och vi kan alltså inte göra
någonting med den. Den går ut för uthyrning och vem
som helst kan anmäla intresse. Den ligger där tills cirka
30 stycken har svarat och där har vi i och för sig en turordning, men ur dom 30 så försöker vi hitta vår hyresgäst. Det är klart att vi försöker ge den till den som har
svarat först, men vi tittar ju samtidigt på den personen
och kontrollerar att den klarar våra krav. Men vi har
ingen lista på något annat sätt.
(….)
Anledningen till att man har slutat med kösystemet
är väl egentligen två. Det ena är att det är väldigt administrativt jobbigt att hålla igång det, det andra är att
när vi kommer till dom som har stått längst i kön och
skickar ut intresseanmälningar, så har dom oftast hittat
ett annat boende och är inte intresserade.
(….)
Sen återigen så kommer vi tillbaka till det som vi pratade om tidigare, rättvist eller inte. Vi söker en hyresgäst
till en tom lägenhet. Får vi det så har ju vi fått det vi vill
ha till vår produkt. Så ett kösystem behövs inte, vi får ju
en kund ändå.
Eller som Graﬂunds i Uppsala:
För vår del så har vi inte någon formell kö, så till vida
att den som var här först får lägenhet först. Så fungerar
det inte, utan vi har intresseanmälningar. Och sen går
vi efter dom och matchar det som eftersöks med det vi
har. Och det går inte att svara på hur lång tid det tar
innan man får en lägenhet. Sen har ju vi naturligtvis
våran kontroll då, att personen i fråga har ekonomiska
förutsättningar att klara av det här. Så att man inte är
överöst med skulder. Eller om det är någon som inte
har skött sig hos en tidigare hyresvärd så vill ju inte vi
heller ha hit dom.

Men det ﬁnns också hyresvärdar som arbetar med
kösystem i mer traditionell mening, som t.ex. APfastigheter i Uppsala:
Jag har ingen statistik över våra kötider, utan vi har ju
på både vanliga bostäder och studentbostäder ett internetbaserat uthyrningssystem. Där är den sökande själv
aktiv och anmäler intresse på lägenheter som vi lägger
ut på nätet som är lediga. Och då är ju det lite grann
beroende på, man kan anmäla sig på ett begränsat
antal. Men för en lägenhet mitt i stan så behövs det ju
bråmå: bostadsmarknadens ...
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ﬂera års kötid och kan du tänka dig att bo i ytterområdena så ser det lite annorlunda ut. Sen kan det skilja
mellan olika gator och olika hus.

Olof Lindgren AB i Stockholm har huvuddelen av
sitt bestånd innanför tullarna och har renovering av
hyresfastigheter som en affärsidé. Vilka som ﬂyttar in
efter renovering kan variera.
Vårat eget system fungerar så här: Det är inte så väldigt
mycket som vi hyr ut själva egentligen. 50 procent går
ju till bostadsförmedlingen och resterande 50 procent
använder vi själva. Vi bygger om hus hela tiden och
då måste man ﬂytta på folk, och när vi bygger om så
tömmer vi det huset. Det är för stambyten och allt som
behöver göras. Så dom vi ﬂyttar placeras i nya lägenheter och då använder vi oss av de 50 procent som vi får
behålla. Det som blir över då har vi en kö för, och då
kan man gå in på vår hemsida och fylla i en blankett
där. Där får man speciﬁcera vad man vill ha och dessutom lämna uppgifter på namn, adress och inkomst
och så.
Vilka lägenheter det är som går till den allmänna
bostadsförmedlingen och vilka som vi behåller löser sig
lite vartefter. Vi har en lista på de lägenheter som kommer in och vart de går, och det där ska ju ligga i balans.
Det kan vara så att man får in en lägenhet som passar
perfekt för den här evakueringen (person som måste
ﬂyttas för ombyggnation) och då går ju den dit och så
tar man nästa till bostadsförmedlingen. Ibland lämnar
vi mer än 50 procent för att hålla balansen. Som dom
jobbar nu så har det blivit väldigt smidigt och det funkar bra. Man kan säga att vi kan välja helt själva vilka
lägenheter vi vill lägga till bostadsförmedlingen så länge
vi håller balansen, och det brukar alltid lösa sig.
De lägenheterna som sedan blir över efter evakueringar har vi ett kösystem för. Men där blir det väldigt
mycket att hitta rätt lägenhet till rätt person och det är
där som matchningen kan vara lite knepig. Det mesta
som vi hyr ut själva är just de nyrenoverade kan man
säga. Kötiderna kan naturligtvis variera lite, beroende
på vilket typ av boende det handlar om. För de lite
dyrare, nyrenoverade och större lägenheterna så är det
lite kortare kötider. För det är inte alla människor som
har råd att betala det. De ﬂesta av våra lägenheter i Tensta går via bostadsförmedlingen men visst, det är inte så
långa kötider där. Inte heller på bostadsförmedlingen.
Det har blivit så att de ﬂesta lägenheterna där ute går
via bostadsförmedlingen och det beror på att vi har inte
så många i vårat system som köar för en bostad i Tensta. Dom står snarare i bostadsförmedlingens kö.

Uppsalahem tillämpar förutom de på marknaden
normala förtursreglerna för interna byten ett mer
klassiskt kösystem:
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Tillvägagångssättet för en person som inte redan beﬁnner sig i Uppsala Hems kösystem är helt enkelt att ställa
sig i kön. Det är bara kötid som räknas. Om du bor i
Uppsala eller i Haparanda spelar ingen roll.

Internbyten är vanliga och Svenska Bostäders system
representerar ganska väl det normala på hyresmarknaden.
Vill man ha en lägenhet hos oss så kan man ju bara
göra på två sätt egentligen. Antingen får man stå i
bostadsförmedlingens kö och få en lägenhet genom sin
kötid där. Och alla lägenheter som vi får in och skickar
till bostadsförmedlingen syns på vår hemsida. Så man
ser det där. Eller om man då är hyresgäst hos oss, vilket ändå många är, eftersom vi har 45 000 lägenheter.
Då kan man ju söka genom internkön. Och då ska man
ha bott i tre år i sin senaste lägenhet för att kunna stå i
den interna kön. Och det gäller för interna byten. Byter
man på egen hand kan man ju göra det tidigare.

Graﬂunds i Uppsala ger uttryck för att internbyten
inte är favoritverksamheten.
Det ﬁnns väldigt mycket frågor om internförmedling
och man kan väl säga att det är inte det vi helst vill
pyssla med. Samtidigt är det ju så att har man goda skäl
så säger vi inte absolut nej. Det är väl om man har fått
förändrade förutsättningar, om man till exempel blir
själv kvar när man varit två tidigare, så är det klart att vi
försöker hjälpa till. Tyvärr tar det väldigt mycket tid och
det viktigaste för oss är att få ut så mycket lägenheter
som möjligt eftersom vi vet att det ﬁnns ett stort behov.

Hos AP-fastigheter i Uppsala gäller dock alltid företräde för internbyten:
Internförmedlingen fungerar som så att man måste
fortfarande registrera sig, anmäla intresse. (….) När
anmälningstiden är ute så ﬁnns det en rangordning och
då går de interna före. Oavsett kötid.

Stena i Stockholm förefaller liksom Graﬂunds tycka
att detta med interna byten mest ställer till problem:
Vi har ingen internkö utan man söker bland de lediga
lägenheterna, och hittar man en som man vill ha så är
det klart att man har förtur om man redan bor i Stena.
Men vi har ingen internförmedling där vi mixar dom
med varandra. Vi funderar på att på vår hemsida starta
något som liknar en chat eller något, där man som
hyresgäst kan gå in och tala om att jag har den här
lägenheten och är intresserad av att byta. Så det där ska
kunna sköta sig självt.

Som framgår av en hel del av ovanstående citat gäller
det att vara på hugget; att vara alert, välinformerad

och Internetkunnig blir allt viktigare förutsättningar
för att få en bostad.
En lägenhet som blir ledig lägger vi ut i vårat talsvar
och det syns också på internet. Och sen är det upp till
hyresgästerna att under den vecka, eller tre till sju dagar
som den ligger uppe, anmäla intresse. Och det är bara
dom som anmält intresse som turordningen står emellan. (Svenska bostäder, Stockholm)

Och en överväldigande del av Stockholms bostadsförmedlings verksamhet sker numera via Internet:
Idag är det så att 90 procent av våra kunder använder
sig av internet. Det är inget krav, för det ﬁnns tre möjligheter att få lägenheter. Vi har ett talsvarssystem som
jag skulle gissa kräver större språkkunskaper än internet. Klarar man inte detta så kan man också ringa till
kundtjänst och få hjälp med att »boka« en lägenhet. Där
fanns det också en myt att det var omöjligt att komma
fram till bostadsförmedlingen, så där använde vi oss av
teknik för att få ner väntetiderna till 2-2,5 minuter när
det är som värst. Så det är möjligt att komma fram idag
och det är möjligt att få en lägenhet oavsett vilket system du använder dig av. Det fjärde sättet är naturligtvis
att komma hit på de öppettider som ﬁnns.
Det är egentligen ingen språkkompetens i telefonsvareriet. Det är till exempel inte så att om man inte kan
svenska så kan man välja språk, det är det inte. Utan
klarar man inte alls det här så är det enklaste sättet att
man kommer hit, och är det så att vi inte klarar språket så beställer vi en tolk. Jag upplever nog att de ﬂesta
icke- svenskar som använder sig av oss har någon form
av hjälp. Det är barn som kan och framför allt internet
där det ﬁnns lite annat språkstöd. Internet har ju revolutionerat deras möjligheter att hitta och förstå. (Stockholms stads bostadsförmedling, 2005-08-25)

Kravspeciﬁkationer
Som Boverket påpekar i en aktuell rapport om
bostadsmarknaden ﬁnns en lång rad krav på vem
eller vilka som kan accepteras som hyresgäst. Våra
intervjuer bekräftar Boverkets lista, som omfattar
följande kriterier (Boverket 2005, s. 23; http://www.
boverket.se/novo/ﬁlelib/arkiv01/lpsedel/integration.
pdf tillgänglig 2005–09–14).
• Inga hyresskulder eller andra betalningsanmärkningar accepteras
• Fast eller varaktig anställning (arbetsgivarintyg kan
krävas)
• Socialbidragstagare accepteras inte
• Inkomsten ska vara minst 3 gånger årshyran
• Inkomsten ska vara minst 4 gånger årshyran
• Krav på hushållsstorleken

• Krav på max antal barn i hushållet
• Tillräcklig inkomst för att kunna betala hyran
(intyg krävs)
• Relevant inkomstnivå för att kunna betala hyran
• Tidigare skötsamhet
• Vid betalningsanmärkningar krävs borgenär
• Hyresgästen måste vara minst 18 år
• Hyggligt regelbunden inkomst i form av förvärvsarbete eller a-kassa.
Några axplock från våra informanter kan tydliggöra såväl kraven, tolkningarna av dem samt skälen
till att de ställs såsom de framförs av bostadsföretagens representanter.
Vad gäller våra regler så kan man säga att krav på
inkomstnivå inte ligger fast, utan den ska vara anpassad till hyran. Hyran ska inte vara högre än 30 procent
av inkomsten. Det ska också vara egen inkomst från
arbete, pension, A-kassa eller studiemedel från högskola. Vi godkänner inte socialbidrag. Och man ska
också kunna visa denna inkomst ett halvår framåt. Och
så görs som sagt en kreditprövning. Uppehållstillstånd
eller vistelsetid i landet har vi inga bestämmelser kring.
Referenser tar vi av föregående hyresvärd och då hör vi
efter om hur det har sett ut och om personen i fråga
har skött sig. Man ska ha fyllt 18 år. (AP-fastigheter i
Uppsala)
Om vi ska gå in lite närmare på kraven som vi ställer
för att man ska få en lägenhet hos oss, så är det att man
ska ha fast arbete. Vi kräver också att man ska ha en lön
så att i princip en tredjedel går till hyran. Vi räknar med
att en tredjedel går till skatt, en tredjedel till hyra och
en tredjedel ska du ha att leva för. Så för att få en lägenhet som kostar 5000 i månaden så måste du ha en lön
på 15000. Ett annat krav är att du inte har betalningsanmärkningar. Det vi har tydliga erfarenheter av, och
även andra fastighetsägare, är att har man hamnat i en
krets där man fått betalningsanmärkningar eller dylikt
så är det lätt hänt att man hamnar där igen. Sen är det
självklart så att vi granskar varje person med betalningsanmärkning också, och vi har självklart rätt att ta
in en sådan person som hyresgäst. Det kanske visar sig
att den här betalningsanmärkningen är av mycket ringa
art och dessutom tillbaka i tiden.
Sen ska man ju veta det att vi alltid har väldigt många
sökanden. Och om man då har två likvärdiga sökanden och den ena har betalningsanmärkningar och den
andra inte, så väljer man ju den som inte har några.
Vi kommer aldrig att kunna tillgodose alla människor
med en lägenhet utan vi har en tom lägenhet och gör
någon glad. Sen om det är familj A, B, C eller D.
Arbetet ska man kunna intyga med ett anställningsbevis och då ser vi där att det är en person som arbebråmå: bostadsmarknadens ...
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tar och som kanske har gjort det några år. Vi ser att det
är en fast anställning så att säga. Idag kan jag väl säga
att det är många som söker, framför allt till miljonprogramområdena, som har väldigt mycket lösa boliner
vad gäller jobb. Mycket korttidsjobb och så. Och då vill
vi ju se att de kommer ha inkomst även framöver.
Varför det är så viktigt med kontroller av arbete och
så är ju för att när du sätter dig i en lägenhet så gör
du ju ett livslångt avtal. I princip så är det ju ett lån av
lägenheten. Personen har ju givetvis en nyttjanderätt
av lägenheten, men fastighetsägaren äger ju lägenheten och i praktiken så lånar man ju lägenheten av fastighetsägaren. Nu är det ju inte de orden man normalt
använder, men ändå. Och så länge du betalar och sköter
dig så får du ha den, men om du missköter dig eller inte
betalar, så blir du av med den lånade produkten. Och
varför det är så noga med val av hyresgäst är att det är
ett livslångt förhållande man kan ha. Och då vill man
att det ska vara kontroll på dom bitarna så man får in
sina pengar.
Samtidigt är det så att vi kollar upp om man har bott
hos någon annan hyresvärd, eller om man gör ett byte
så vill vi veta att man har skött sig. Så vi tar referens på
tidigare boende. Dom referenserna är idag, med tanke
på registret och lite detaljer runt det där, känsliga och
många gånger svåra. Men många gånger kan det räcka
med att veta att personen i alla fall har haft ett tidigare
boende och inte bara i andra hand. Oftast ringer man
och kontrollerar att »stämmer det att den här personen
har bott hos er«. För man får inte tala om vilka andra
uppgifter som helst. Så ligger det till. (Stena fastigheter,
Stockholm)
Med godkännande menar jag, det är tre stora saker vi
tittar på: vi tar en kreditupplysning, och det står också
när man anmäler sig att vi kommer göra detta. Sen
tittar vi på var dom bor nu – har dom skött sig. Så vi
ringer hemskt mycket. Jag pratar med hela Sverige. Och
det tredje är att man ska ha en fast inkomst av något
slag sex månader från inﬂyttningsdagen.(forts.)
(forts.) Har man betalningsanmärkningar eller skuldsaldo hos kronofogden då får man inget eget avtal om
man inte kan ordna med en borgenär. En del ordnar
en privat borgenär, men då är det ju regler där också.
Den ska tjäna minst 240 000 kr/år, inte själv ha några
betalningsanmärkningar och heller inte vara borgenär
åt någon annan. Sen har vi ju vår snälla kommun som
ofta går i kommunal borgen. Det kan vara att kunderna
har både betalningsanmärkningar och lever på socialbidrag. Socialbidrag räknas inte som fast inkomst eftersom det kan ändras från månad till månad. Så där kräver vi då en kommunal borgen.
Det ﬁnns inga krav på inkomstnivå utan det handlar
mer om en fast inkomst. Men det är klart att jag tittar
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lite närmare på det om det är någon som tackar ja till
en lägenhet med hyra på 10 000 och som har en pension på 6 200. Då ringer jag upp och undrar hur dom
hade tänkt att lösa det. Det ska i alla fall vara så att
pengarna dom får in täcker hyran tycker jag. Vad dom
äter och lever på är ju egentligen deras problem och sen
kanske det är så att dom får bostadsbidrag, men det tar
vi aldrig hänsyn till för det vet vi aldrig när vi godkänner personen som hyresgäst. (Uppsalahem)
Våra riktlinjer som vi följer när vi får en intresseanmälan är: Skulder hos kronofogden. Att man visar att
man har inkomster, vi tittar inte på hur säkert jobbet är
och vi godtar tillexempel A-kassa och även studiemedel
då. Däremot är vi lite kinkigare med om man har skulder hos kronofogden. Personer med socialbidrag har vi
också tagit emot när kommunen går in och borgar för
det. Men samtidigt måste man också försöka få en mix
så att man inte bara tar sådana fall. Vi har en diskussion med kommunen om det, eller vi har sökt varandra
för att diskutera det där. Vi har inte dom kraven på oss
som privat fastighetsägare, men vi hjälper till. Men vi
kan inte bara ta folk som kommer med socialbidrag.
Vad gäller uppehållstillstånd eller vistelsetid i landet
så får jag nog passa på den frågan, men jag förmodar att
vi kollar upp det. Jag har faktiskt inte stött på bekymret
än, så att säga.
Vid tveksamheter så kan vi ta referenser från tidigare boende. Vi förbehåller oss rätten att göra det i vår
intresseanmälan.
Eftersom vi inte har en direkt kö så blir det heller
inga direkta fall av nekning men det kan ju bli så att det
kommer folk hit och ställer sig öga mot öga och man
får säga nej. Då ska man ju ha ett skäl. Och det är inte
så vanligt eftersom vi faktiskt fördelar efter eget huvud.
Men det händer och det beror ju på att dom inte uppfyller kraven som vi pratade om tidigare. (Graﬂunds,
Uppsala)

En i sammanhanget känslig fråga handlar om det
vanligt förekommande referenssystemet. Att ta referenser är som bekant standardprocedur inte bara på
bostadsmarknaden utan också när man söker arbete.
Den information som lagras och förmedlas på detta
sätt kan av många upplevas som godtyckligt insamlad
och selektiv; den balanseras, till skillnad från i arbetsmarknadssammanhang, sällan av att individen själv
ber om skriftliga referenser. Bristen på transparens
skapar utan tvekan rättsosäkerhet, något som nyligen
belysts genom MKBs (Malmö) i media uppmärksammade och nu av rättsprocessen granskade interna
informationssystem.
Som nämns ovan har Bostadsförmedlingen ingen
stark förhandlingsposition gentemot fastighetsä-

garna. Om man påverkar så är det på marginalen, om
ens det.
De enda tillfällen där man kommer i viss dialog är i
samband med förtursärenden. Det här gör ju att det
blir en ganska svår situation, för vi kan inte komma
med en lagbok eller ett avtal och slå i bordet, för då får
vi inga lägenheter längre. Det gör också att vi har svårt
att prata om kraven till exempel. Vi tassar och försöker
att prata om det är för höga krav och om det är rimligt och så vidare. Däremot kan jag agera när det kommer till ett icke-godkännande av en sökande som jag
anser uppfyller kraven. Det är det våra köande betalar
för, så att säga. Vi ringer upp och frågar varför de inte
har godkänt den personen och då kan det ju komma
fram saker som inte jag visste om. Det kan ﬁnnas betalningsanmärkningar eller sånt som vi inte kände till.
Det värsta av allt är om man har skulder till en tidigare
hyresvärd. Det är nog det värsta man kan råka ut för
på bostadsmarknaden i Stockholm. (Stockholms stads
bostadsförmedling)

Det är vår bedömning att allmännyttan – som förvisso från tid till annan och med skillnader mellan
kommunerna till följd av de lokala politiska direktiv
de opererar under – vanligen har haft en mer liberal
syn på vilka hyresgäster som passerar godkännandenivån. Den tiden förefaller på många håll vara förbi
(se t.ex. Uppsalahem ovan) även om Svenska Bostäder kan få representera ett bolag som åtminstone ofﬁciellt ger uttryck för en mindre hård kravnivå, främst
vad avser socialbidraget som inkomstkälla.
Våra normala godkännandekrav följer kronofogdens
förbehållsbelopp på hur mycket man ska ha kvar att
leva på när hyran är betald. Jag tror att det är ungefär
4 500 kr om man är ensamstående och är man två så är
det runt 6 500 kr. Men vi tittar på tre eller fyra delar. Vi
tittar på att man har några inkomster. Vi godtar alltså
även socialbidrag, vi godtar a-kassa om man har minst
ett halvår kvar, vi godtar lite olika sådana inkomster.
Pension och sånt. Och det får man styrka på något sätt.
Och sen tittar vi på boendereferenser. Var man bor och
hur det sköts. Vi tar alltid kreditupplysning och det är
inte så att det är kört om man har betalningsanmärkningar, men om det skulle vara så att man inte har
några boendereferenser, plus betalningsanmärkningar
och lite halvdana inkomster, så blir det en sammanvägning där som kanske gör att man inte blir godkänd. Har
man väldigt många betalningsanmärkningar och det
visar sig att man har en väldigt dålig betalningsmoral,
att man har massor av anmärkningar till olika ställen så
kan man få nej på grund av det. Men att vi säger nej till
någon enbart på grund av betalningsanmärkningar, det

brukar vi inte göra. Det beror på lite grann hur mycket
det är. Och har man hyresskulder hos någon annan
hyresvärd är det väldigt allvarligt.
Och vi tittar alltid, om man har bott tidigare i Svenska
Bostäder, på om man har kvar skulder. Är dom gamla
ska dom vara betalda innan man kan bli godkänd och
har man nyligen blivit avhyst så får man vänta ett tag
innan man kan bli godkänd igen.
Uppehållstillstånd eller vistelsetid har vi faktiskt inte
tittat på. Det har vi aldrig ens… Vi ringer ibland och
tar boendereferens från dom här »Gyllene Ratten« och
ﬂyktingförläggningarna och ibland har dom ju bott där
kanske ett år så vi kan få boendereferenser även därifrån. (Svenska Bostäder, Stockholm)

Den etniska dimensionen
Det ﬁnns inget speciﬁkt i de ofﬁciella krav som ställs
som skulle antyda att de explicit skulle handla om
den etniska dimensionen. Dock behöver det knappast påpekas att i en situation där socialbidraget är
en relativt vanlig försörjningsbas för särskilt nyare
ﬂyktingar, men spelar en förhållandevis liten roll för
ﬂertalet majoritetshushåll, så kommer i praktiken
kravnivåerna att medverka till en etnisk sortering och
blockering av invandrares tillträde till hyreslägenheter.
I Boverkets rapport anges att 7,5 procent av hushåll
med utländsk bakgrund har socialbidrag, medan det
bland rikets kommuner varierar mellan 0,4 och 1,8
procent för hushåll med svensk bakgrund. Räknat på
en snävare kategori (efter födelseland) har hela 16,5
procent av landets utlandsfödda socialbidrag, dvs. ett
hushåll av sex (Boverket 2005, s. 30). Det kan te sig
naturligt att, i stället för att ställa krav på att bostadsbolagen justerar sina tillträdesregler, se till att sysselsättningsnivån och därmed inkomstnivån höjs bland
de resurssvaga. Vi delar dock Boverkets syn att det ena
i dagsläget inte kan ersätta det andra och att »kraven
ibland verkar selektera bort onödigt många« (ibid).
Bostadsförmedlingen i Stockholm kan förvisso ha
synpunkter på de krav dess anslutna fastighetsägare
ställer på bostadssökande, men i praktiken kan man
inte lägga sig i saken.
De ekonomiska krav som fastighetsägarna ställer på
sina hyresgäster beror på att man är rädd för hyresförluster. Många av de här hyresvärdarna skulle kunna ge
hur många exempel som helst på vad som händer om
någon slutar att betala hyran. En annan hypotes skulle
ju kunna vara att man egentligen inte är så rädd för
hyresförluster, men man vill inte ha vissa typer av människor i sitt bestånd och så använder man sig av det här
som något slags sorteringsinstrument. Det skulle kunna
vara så, men samtidigt skulle vi i vår tur upptäcka det
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om det var någon invandrare som klarade inkomstkraven men som ändå inte blev godkänd. Vi har råkat
ut för det, men inte så särskilt ofta. Jag kan erinra mig
ett eller två fall. (Stockholms stads bostadsförmedling,
2005-08-25)

Flera av våra informanter har reﬂekterat över de tidigare presenterade kartbilderna över segmenteringens etniska geograﬁ. Representanten för Stockholms
stads bostadsförmedling uttrycker en ofta framförd
tolkning.
Den viktigaste förklaringen till att det är många med
utländsk bakgrund som bor i hyresrätt måste vara ekonomi. Jag menar, även om du inte har en egen inkomst
så kan du få en hyresrätt idag, men du kan knappast gå
till banken och låna pengar. Så naturligtvis är det så.
Och sen kan det förstås ﬁnnas inslag av fri vilja, att man
har något slags närhetskrav till landsmän eller så.
Så det ﬁnns både och där. Det jag sa tidigare, att det
ﬁnns personer med utländsk bakgrund som inte vill bo
i invandrartäta områden, och så ﬁnns det även de som
tydligt utrycker att dom vill dit. Vad som är vanligast är
svårt att säga men jag har en känsla av att ju kortare tid
man har varit i Sverige, desto hellre vill man bo nära
sina släktingar. Och ju längre man bott i Sverige, desto
mer vill man bort från de här områdena.
Strukturen på lägenheterna, storlek och så vidare,
är nog ganska blandad bland dessa hyresvärdar. Men
man skulle kunna säga att ju närmare centrum, desto
mindre lägenheter. Det är ju något som kan verka sorterande geograﬁskt. Är man en fyrabarnsfamilj så blir
kanske inte innerstan aktuellt, bortsett från höginkomsttagare på Östermalm. Och de stora lägenheterna
på Östermalm är knappast hyresrätter längre.
Tittar vi på kartorna här så måste jag säga att jag inte
blir förvånad. Men för allmännyttan så måste man
också titta på var allmännyttan ﬁnns. Den ﬁnns ju här
ute. För bostadsrätter och egnahem så blir ju inkomst
än viktigare. Det handlar ju om bankernas lånesystem.
(Stockholms stads bostadsförmedling)

Huruvida hyresmarknadens grindvakter medverkar
till etnisk sortering går inte att belysa genom att fråga
dem, här krävs som redan sagts praktikprövning.
Flera saker tyder dock på att så kan vara fallet. För det
första tycks förmedlingen i ﬂertalet fall ske utan krav
på öppen redovisning av vem som får vilken lägenhet och på vilka grunder. För det andra tycks huvuddelen av all förmedling handläggas objekt för objekt
och med få inblandade; internkontroller eller medbedömning av ärenden tillhör inte standardrutinerna.
För det tredje gäller i båda de studerade städerna att
bostadsmarknaden är trång; det är fastighetsbolagens
26

  : 

marknad och det är lätt att få lägenheter uthyrda.
Det senare är ju också ett av skälen till att kraven på
hyresgästerna kan ställas högt, uthyrt får man ändå.
Som representanten för ett av de privata fastighetsbolagen uttryckte det: »Vi söker en hyresgäst till en tom
lägenhet. Får vi det så har ju vi fått det vi vill ha till
vår produkt. Så ett kösystem behövs inte, vi får ju en
kund ändå«. Sammantaget menar vi att handläggares
utrymme att påverka selektionen är stor och att risken därmed är betydande att deras preferenser kan
styra en hel del inom ramen för de kravnivåer som
existerar, och som i sig verkar etniskt sorterande. Vi
har i detta sammanhang särskilt uppmärksammat
socialbidragets betydelse men krav rörande antal
hushållsmedlemmar, antal barn etc. har i praktiken
en liknande effekt för invandrare från vissa delar av
världen.

Övriga segment
Under en intervju med en högt uppsatt bankman i
Uppsala påpekades för oss det för banken långsiktigt
och marknadsmässigt orimliga i att undvika en betydande kundkategori: invandrare. Banken vill ju ha så
många kunder som möjligt och bostadsﬁnansiering
är både volymmässigt och förtroendemässigt den
viktigaste uppgiften för ﬂertalet banker. Volymmässigt därför att kanske 60 procent av all utlåning består
av bostadslån, förtroendemässigt genom att det för
många handlar om den första reella bankkontakten
och att man där skapar generationsvisa och t.o.m.
generationsövergripande förbindelser mellan bank
och hushåll. Tankarna gick till arbetsmarknaden, där
liknande argument ibland kan höras: varför skulle
vi inte vilja ha den mest kompetenta och produktiva
arbetskraften?
Vi är fortfarande dåliga inom banken på att jobba med
det faktum att vi har ett mångetniskt samhälle. Vi är
dåliga på att anställa folk som kan bemöta det här. Det
är möjligt att vi har en slags mångfaldsplan någonstans
centralt, men den känner jag inte till. Men det ligger i
linje med vad vi faktiskt vill åstadkomma. Men det är
inte för mångfaldens skull, vi är ju inte en välgörenhetsorganisation, vårt syfte är ju att tjäna pengar. Och vi
tror att vi faktiskt förlorar pengar på att inte ha mångfald bland vår personal. (Nordea Uppsala 2005-08-30)

Som bankmannen mycket riktigt klargjorde, kan
ingen i ledande ställning ändå garantera att alla i
organisationen ser saken på samma sätt.
Jag menar att det inte ﬁnns något i systemet som egentligen skulle möjliggöra olika behandling av en person

bara för att den är invandrare. Men då måste jag ju förtydliga att jag pratar utifrån min personliga syn som
jag representerar och bedriver i det ansvarsområde jag
har. Men vi är ändå människor som gör bedömningar,
det är ju många som är med och fattar kreditbeslut.
Och det ﬁnns säkert människor som har förutfattade
meningar.

Även om vi kan se skillnader mellan bankernas mer
kliniska och opersonliga roll som långivare och
arbetsgivares roll och personalansvar, så är det vår
bedömning att en eventuell diskriminering i ﬁnansieringsledet av en bostadsaffär mer troligt inträffar
som följd av existerande regelsystem för kreditgivning
och i tolkningen av vem eller vilka som är betrodda,
än i ovilja att utöka kundkretsen med personer som
invandrat till Sverige.

Vem är kreditvärdig?
Bankerna använder ofta standardiserade beräkningsmodeller för att fastställa kreditvärdighet hos lånesökande. Nordeas praktik, som återges nedan, skiljer sig
knappast från andra bankers.
När det kommer en kund till oss för att köpa bostad så
är det ingen skillnad, från bankens sida, om kunden ska
köpa bostadsrätt eller egnahem. Inte om man ser till
hur vi hanterar personerna. Men det kan vara lite skillnad i hur vi hanterar kreditprocessen.
När du köper ett eget hus, en egen fastighet så att
säga, så är den väldigt enkel att deﬁniera. Värdet på
den. Sen ﬁnns det i och för sig andra aspekter av det, att
man kanske måste inspektera huset för att se vad det är
värt och om det behövs några renoveringar. Men den
tjänsten köper kunden in.
Men tittar vi på insatslägenheter, eller bostadsrätter,
så tillkommer det ju att titta på bostadsrättsföreningen
också. Och där kan man väl säga att gemene man, om vi
ska generalisera lite, inte är lika insatt. För så fort man
kommer till att läsa resultat på en balansräkning så är
det lite grekiska för vanligt folk. Och där har vi, tycker
jag, ett ansvar och en skyldighet att vara tydliga och
titta på det. Är det nyproducerat så är det nog lättare
att förstå. Där ﬁnns det ju prospekt där man beskriver.
Men annars är det nog ingen skillnad på de två.
Sen använder vi oss av Konsumentverkets riktlinjer
när det gäller levnadskalkyler och sen lägger vi på de
kostnader som det här tänkta förvärvet innebär i form
av räntor och driftskostnader. Och där försöker vi ta till
med råge. Eller man kan säga att vi räknar inkomster
lågt och kostnader högt för att få lite fallhöjd.
Sen gör vi också kravkalkyler där vi i dagsläget räknar
med en ränta på 5 procent. Och där kan nog instituten

skilja sig åt lite. Man kan räkna på + 2-3 procent från
nuvarande ränta för att säkerställa att kunden klarar
det. Och att göra kalkyler ordentligt är vår skyldighet. Skulle vi slarva med det här och det är uppenbart
att kunden inte klarar av det, så kan vi i värsta fall bli
stämda.
Vi tittar på kundens kredithistoria, att det inte ﬁnns
några betalningsanmärkningar. Sen har vi ingen direkt
nivå där kostnaderna för bostaden inte får överstiga en
viss andel av inkomsten utan vi tittar på relevansen i att
man kommer fortsätta tjäna pengar. Det är därför det
är så svårt för folk som inte har en fast anställning att
låna pengar. Det är ju ingen absolut sanning, men det
är så här vi går till väga.
I princip kan man säga att det vi egentligen belånar
är återbetalningsförmågan och sen kommer säkerheten
som en sekundär del. (Nordea, Uppsala)

Kreditbedömarnas egen tolkning av invandrares
bostadsförhållanden är en tolkning där bostadsmarknaden mer eller mindre direkt anses avspegla arbetsmarknadens sorteringssystem. Det vill säga att kreditgivarna anser att felet ligger någon annanstans:
Invandrare är en särskild kategori kan man säga. Inte
dom som har förmånen eller förmågan att komma
in och skaffa sig jobb som »vanligt folk« om man får
uttrycka sig så. Dom har inga handikapp eller nackdelar på något sätt. Tvärtom, tror jag många gånger. Men
problematiken är många gånger att dom inte har och
får några chanser. Det ﬁnns så många invandrare som
har enormt ﬁna utbildningar som aldrig får chansen att
visa vad de går för. Jag ser det som det stora problemet,
även i relation till bostadsmarknaden. Men det är inte
ett unikt problem för invandrare, utan det är samma
problem som alla som inte kommer in på arbetsmarknaden har.

Bankväsendet i sig tillhör nu inte landets mest etniskt
integrerade verksamhet. Och lösningarna söks analogt utanför kreditprövningens och bostadsﬁnansieringens rutiner och domäner:
Jag tycker att det är bra mycket bättre att kommuner
och landsting börjar fastanställa personal igen i stället för att, som föreslagits, gå in som borgenärer för att
kunna möjliggöra bostadsköp. Jag tycker att det är fantastiskt när vi har så många arbetarstyrda kommuner
och landsting att man inte ser det här. För det är ju inte
bara det att man inte har en fast anställning utan man
belönas ju inte heller i pensionssystemet. Och vanliga
människor vet inte det här. Det får de reda på när de är
55 och ringer försäkringskassan för att kolla hur mycket
dom ska få i pension. (Nordea, Uppsala)
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Mäklarnas roll 5
Tony Walter har studerat mäklare i Uppsala inom
ramen för ett uppsatsarbete. Han har även intervjuat
representanter för branschorganisationen, Mäklarsamfundet, en jurist vid Fastighetsmäklarnämnden
(den statliga myndighet som registrerar och utövar
tillsyn över fastighetsmäklare) samt en jurist vid DO
med ansvar för individärenden. Uppsatsen ger en god
bild av branschens roll i relation till bostadsallokeringen inom marknadssegmenten.
Både DO och representanten för tillsynsmyndigheten uttrycker förvåning över den lilla mängden ärenden som handlar om diskriminering på bostadsmarknaden. Bägge tror att mörkertalen är höga och menar
att de utredningstekniska problemen är omfattande
(bland annat till följd av bristen på skriftlig dokumentation i budgivningen). Också branschorganisationens företrädare tror att diskriminering förekommer:
»Det kan även vara svårt att veta att man verkligen
blivit diskriminerad, ’man blir bara bortdribblad, man
har en känsla av att man blev diskriminerad men man
kan inte konkret bevisa eller ta på det…’ Han säger att
mycket handlar om transparens, det är väldigt svårt
att förstå vad som händer i och med att det är så högt
tempo i en bostadsaffär« (Walter, 2005, s. 25).
DO ger uttryck för en uppfattning vi stött på i ﬂera
intervjuer, nämligen att det kan vara vanligt att säljaren, som alltid i sista hand själv kan avgöra till vem
man säljer, med hänsyn till förväntningar från grannar kan välja bort t.ex. invandrare även om budet
från denne skulle vara högre. Säljaren kan också signalera sådana uppfattningar till mäklaren.
Mäklarsamfundets representant menar, analogt
med det budskap som framfördes av en bankrepresentant i Uppsala, att »det är på sin plats att höja ett
varningens ﬁnger mot de svenska fastighetsmäklarna,
de bör skärpa sig lite grann när det gäller relationen till etniska minoriteter. I annat fall kommer det
att dyka upp aktörer som har det som sin affärsidé
att hjälpa sina landsmän att hitta bostäder« (Walter,
2005, s. 29). Man kan möjligen göra reﬂektionen att
detta knappast skulle lösa segregationsfrågan, bara
leda till tillskapandet av en etnisk nisch där svenska
mäklare tar hand om transaktionerna i svensktäta
områden och där minoritetsmäklare får sköta hanteringen när en invandrare vill sälja sin bostad.
Ett problem som särskilt diskuteras i Walters intervjuer av DO och de två övriga organisationerna är det
faktum att den nya diskrimineringslagen (2003:307)
dels inte ställer krav på förebyggande arbete hos dem
som yrkesmässigt bedriver näringsverksamhet, dels
och väl så viktigt, inte alls reglerar privatpersoners
göranden och låtanden.
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En annan aspekt som försvårar arbetet mot diskriminering är att privatpersoner inte omfattas av lagen och
att det skulle underlätta om så var fallet. Detta gäller
exempelvis när man annonserar ut en bostad till uthyrning eller försäljning. Det ﬁnns dock ett förslag och en
utredning där man undersöker om man ska utvidga
lagen till att omfatta privatpersoner. Även Lars Kilander (Mäklarsamfundet) anser det vara ett problem att
privatpersoner inte omfattas av den nuvarande diskrimineringslagstiftningen. Det ﬁnns en risk att fastighetsmäklaren utnyttjas som ett verktyg, på så sätt att
säljarna urskuldar sig själva och hävdar att de inte har
någon del i diskrimineringen, trots att det är de som i
grunden utgör motorn i det hela. (ibid. s. 29)

Walters har, som nämns ovan, också intervjuat mäklare. Sammanlagt åtta intervjuer har gjorts med mäklare, i mäklarﬁrmor med olika storlek. Rutinerna i
mäklarnas arbete skiljer sig inte mycket åt. Efter en
första kontakt med säljaren upprättas en projektbeskrivning och skrivs ett förmedlingsavtal. Själva
marknadsföringen kan sedan variera. Tidningsannonser och skyltning i mäklarkontoren är traditionellt det vanligaste sättet, men precis som är fallet i
förmedlingen av hyresrätter har Internet snabbt blivit
de potentiella köparnas huvudsakliga källa till information.
De ﬂesta objekt annonseras ut till försäljning, men de
ﬂesta säger att det förekommer att ett objekt inte går ut
för annonsering. Ett ﬂertal mäklare säger att de gånger
då detta inträffar är vid tillfällen då säljaren inte vill ha
för mycket ståhej runt försäljningen. Det kan ﬁnnas
förklarliga skäl såsom att det beror på skilsmässa eller
dödsfall, andra gillar helt enkelt inte ståhejet kring visningarna. (ibid. s. 31)

Vissa mäklare håller sig med spekulantregister, men
precis som i fallet med köande till hyresrätter, anser
vissa att detta är förknippat med aktualitetsproblem.
När väl en budgivning påbörjats är det normala
enligt de intervjuade mäklarna att det sista budet,
dvs. högstbjudande, tar hem spelet. En av de intervjuade menar att det »är bättre att uttryckligen skriva att
det är högstbjudande eller enligt överenskommelse
som gäller just för att undvika missförstånd från
början«.(ibid. s. 32)
Dock ﬁnns det undantag från detta. Det som de ﬂesta
ger som den vanligaste förklaringen till att man inte
väljer den som lagt det högsta budet är rent praktiska
angelägenheter. En mäklare menar att det rent krasst är
oerhört betydelsefullt för de ﬂesta att ha en affär som
ﬂyter på smidigt. Ett ﬂertal som medverkar i intervjuerna gör även gällande att det kan bero på motsätt-

ningar mellan säljare och köpare. En mäklare påtalar
det faktum att det ﬁnns spekulanter som har väldigt
mycket synpunkter som blir besvärande och då väljer
man i stället person nummer två. (ibid. s. 32)
..…
Ytterligare en mäklare beskriver detta på ett annat
sätt: »det kan vara så att personkemin inte fungerar…
man vill absolut inte sälja till dom här… eller tycker att
den här familjen den gillar vi, den får köpa.«. Ytterligare
en mäklare beskriver hur det kan förekomma spekulanter som har en översittarattityd, kliver på säljaren och
lever om och när de väl har skrämt bort de andra spekulanterna och vunnit budgivningen börjar de pruta
på nytt. En mäklare menar att denne har full förståelse
för att man inte vill sälja till vissa personer, kommer det
någon som klankar ner på ditt hem och det du har, vill
man kanske hitta en annan köpare. (ibid.)

Mäklarna förefaller överens om att det vid transaktionstillfället är säljaren som har makten:
En mäklare pekar på att det samtidigt är så att säljaren inte behöver lämna någon särskild förklaring som
motiverar dennes slutgiltiga val och spekulanterna får
nöja sig med att det är på det sättet. Som en annan
intervjuad säger så har man absolut inte företrädesrätt
för att man har lagt det högsta budet, utan att det är
säljaren som bestämmer utifrån egna kriterier. Det kan
i vissa fall handla om trivselaspekter. (ibid, s. 33)

Mäklarna om förekomsten av
etnisk diskriminering
Walters intervjuer ger vid handen att åsikterna går
isär när det gäller erfarenheter av och åsikter om förekomsten av etnisk diskriminering i bostadsaffärer.
Särskilt en mäklare, som också refererar en undersökning som gjordes av en tidning för några år sedan,
har en mycket klar uppfattning:
det ﬁnns mer mörker än vad du tror, det låter så ﬁnt
alltihopa när de vet vad som gäller, men om man verkligen får höra en synpunkt så ﬁnns det mycket konstiga
åsikter, segregation och helt enkelt rasism. (Citat i Walter, 2005, s 34)

Walter refererar också en mäklare som nämner ett
exempel på vad säljare har haft för önskemål.
Denne berättar att det för något år sedan ringde en säljare till dem som sa att »jag ska sälja men du får inte
sälja till en zigenare eller en invandrare«. Mäklaren
poängterar däremot att denne själv inte varit med om
det. Samma mäklare funderar på om det är skillnad
mellan bostadsrättssidan och villasidan. Bor man i villa
så kanske man inte vill ha in vem som helst i sitt ﬁna
kvarter. (ibid., s 34-35)

En mäklare menar att den diskriminering som förekommer främst, kommer från bankernas sida som ska
bevilja lån, »för har du klart med lån så visst sjutton får
du köpa av mig«. Samma mäklare tror även att bankerna kan vara lite strängare och hårdare, just i ärenden
med utlandsfödda, på grund av att det ﬁnns en rädsla
för att man ska ﬂytta tillbaka hem. »Som invandrare
måste du vara lite bättre och lite duktigare för att få
samma villkor som en svensk va, det är inget som bara
har med fastighetsmarknaden att göra…« . Värt att
nämna är dock att alla som har den uppfattningen att
det visst kan förekomma diskriminering, är alla av den
uppfattningen att det är frågan om undantag och att
det inte är något som inträffar särskilt ofta. (ibid., s. 35)

Walter tar avslutningsvis i sina intervjuer också upp
utbildningsrelaterade frågor, dvs. frågor kring mäklarskråets kompetens att självsanera och upprätthålla
god etik och moral.
En mäklare upplever att diskrimineringsproblematiken inte diskuteras i vare sig utbildningen eller inom
yrket, men att det borde uppmärksammas. En annan
mäklare menar att det är för lite beteendevetenskap i
utbildningen och att det är det som märks tydligast om
man jämför de med erfarenhet och de som är nyutbildade. De som varit med ett tag är säkrare i sin relation
till kunderna. En tredje mäklare anser att utbildningen
mycket väl skulle kunna utökas till tre år. Innehållsmässigt saknar denne kundpsykologi. Det ﬁnns inte
med alls idag som samma mäklare upplever det. Mäklaren anser även att det skulle kunna vara mer fallbeskrivningar. Samtidigt säger denna mäklare att etik
och moral tas upp både under grundutbildningen och
under fortlöpande kurser. Det ﬁnns numera ett krav på
att man ska delta på minst två kursdagar om året. En
mäklare har en helt annan åsikt och säger att man tar
upp etikfrågor inom utbildningen, både som beteendevetenskap och i etik och moral, det är genomgående
på alla kurser att man ska se saker på olika sätt. (ibid. s.
39-40)

I sin avslutande diskussion pekar Walter på det motsägelsefulla i att »fastighetsmäklarna å ena sidan kan
tänka sig att det förekommer etnisk diskriminering
men att det är väldigt sällan eller inte alls som man
har kommit i kontakt med denna problematik«.
Även om man, som jag redogjort för ovan, identiﬁerade
situationer där det kunde förekomma etnisk diskriminering, var man bland mäklarna av den uppfattningen
att det var ytterst sällan det förekom sådant från fastighetsmäklarnas sida. Detta kan ha ﬂera anledningar.
En förklaring skulle kunna vara att man inte har några
erfarenheter av att det skulle förekomma, precis som
bråmå: bostadsmarknadens ...
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Antalet anställda efter födelseland i några av bostadssektorns branscher i
Stockholms stad och Uppsala kommun, år 2000.
Näringsgrenstillhörighet (novemberanställning)
Affärsspar, Finansiella
och förenings- leasingbanker
bolag
Födelseland

Sverige
14 720
Norden utom Sverige
583
EU15 utom Norden
184
Övriga Europa
186
Övriga världen
431
Totalt antal
16 104
Andel utlandsfödda
8,6
Andel utlfödda
på städernas
arbetsmarknad*
Arbetsinkomst,
medelvärde
1000-tals kr

f. i Sverige
f. utomlands

389
342

159
8
4
0
1
172
7,6

Andra
serviceföretag
till ﬁnansförmedling

1 317
60
20
40
81
1 518
13,2

Fastighetsbolag,
bostäder

3 188
205
44
60
192
3 689
13,6

Bostadsrätts- FastighetsRiksföreningar
mäklare kooperativa
fastighetsförvaltare

2 771
128
44
49
48
3 040
8,8

1 141
30
12
20
23
1 226
6,9

686
42
7
18
41
794
13,6

Totalt

23 982
1056
315
373
817
26 543
9,6
15,9

415
351

389
348

278
226

143
154

293
259

296
206

365
310

*Avser andel av dem med branschkod
Källa: GeoSweden00. Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala universitet.

man har gjort gällande under intervjuerna. En möjlig
förklaring skulle även kunna vara att intervjusituationen inneburit en pressad situation, där man har upplevt det som att man blivit granskad och utpekad. Detta
skulle kunna innebära en förklaring till att man, som
jag har upplevt det, givit korta och tvetydiga svar. En
tredje möjlig förklaring till att man varit fåordig avseende fastighetsmäklarnas medverkan till etnisk diskriminering, skulle även kunna vara att man har erfarenheter, men anser det värt att undanhålla dessa. (ibid. s.
48)

Vår bedömning är att kombinationen av underläge
för köparen och mäklares behov av att ha gott rykte
på en konkurrensutsatt marknad, gör att risken för
att minoritetskategorier inte likabehandlas av mäklare är påtaglig om det i säljarnas grannskap ﬁnns en
utbredd misstro mot minoriteter. Mäklarens position
som neutral mellan säljare och köpare kan då knappast upprätthållas. Men även om så skulle vara fallet
har säljaren sista ordet.
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Representationsfrågor
En i diskrimineringssammanhang ofta uppmärksammad aspekt är att den kategori som är utsatt
saknar inﬂytande över strategiska beslut (asymmetriska maktrelationer). Som visats många gånger
tidigare är de i ett maktperspektiv centrala arenorna,
som politiska församlingar, ledande befattningar
i privat och offentlig sektor, media, polis, domstolar m.m. präglade av frånvaro av etniska minoriteter. Vi har granskat den etniska sammansättningen
i några av bostadssektorns branscher i Stockholm
och Uppsala. Trots en generell underrepresentation
på arbetsmarknaden, innebärande lägre förvärvsfrekvenser för utlandsfödda, var år 2000 drygt var
sjunde person som i registren (SCB/Louise) hade en
angiven branschkod utlandsfödd (15,9 procent; inga
könsskillnader). Andelen är som framgår av tabell 3
väsentligt lägre bland företagen på bostadsmarknaden – i bankerna 8,6 procent, bland fastighetsmäklare
6,9 procent. I fastighetsbolagen förvisso 13,6 procent,
men som framgår nederst i tabellen är arbetsinkomsterna, särskilt för utlandsfödda i branschen, låga. Det
betyder att huvuddelen av de anställda utgör fastighetsbolagens fotfolk – fastighetsskötare, städare etc.
Representationen av personer födda utom Europa är
genomgående på en mycket låg nivå.

Vad säger lokalpolitiker och
kommunala tjänstemän?6
Avsnittet behandlar i huvudsak frågan om de planerande aktörernas möjlighet att verksamt bidra till
att bryta segregationen. Utan tvekan är bostadsplaneringen, liksom frågor rörande kommunal service,
transportsystem och direktiv till allmännyttan, alla
faktorer som måste anses ha relevans för den vidare
frågan om strukturell och institutionell diskriminering. Seminariet ägnades därför mer åt stadens ansvar
och de instrument – eller brist på instrument, som
kan ﬁnnas i anti-segregationsarbetet.
Ett enkätsvar från en centralt placerad tjänsteman
i Stockholms stad kan få representera den dominerande uppfattningen bland politiker och tjänstemän
i Stockholm, att boendesegregationen är en i huvudsak mycket negativ aspekt av staden. Orsaken anses
främst vara socioekonomisk. Om segregationens
drivkrafter:
I första hand fördelningspolitiken, d.v.s. att en långt
större del av befolkningen har råd att välja boende efter
sina preferenser. Boendet är fortfarande huvudsakligen
en klassfråga, inte en etnisk fråga.
I andra hand går det att planera nya och kompletterande bostäder så att de bättre kan svara upp mot
målet att få en allsidig befolkningssammansättning.
Hammarby Sjöstad är ett exempel på att de ursprungliga planerna på blandad bebyggelse helt ﬁck ge vika för
de ekonomiska vinstintressena.
Om konsekvenserna:
Ur ett integrationsperspektiv är det inte bra att separera
olika delar av befolkningen från varandra. Alla vinner
på att ha kontakt med och kunskap om varandras levnadsvillkor m.m. Om ett samhälle alltmer tenderar att
bestå av befolkningsmässigt ensidiga bostadsområden
kan de sociala spänningarna dem emellan öka och bli
ett hot mot hela vårt demokratiska system. Det samhälleliga kittet kan krackelera när stora delar av befolkningen i ett segregerat samhälle ställs utanför samhällsgemenskapen.

Samme tjänsteman urskiljer också förekomst av
strukturell diskriminering:
Ett exempel på institutionell diskriminering kan vara
bostadsförmedlingens regler för sociala förturer. Förtur
beviljas tidigast efter en »lidandetid« på ett och ett halvt
år. Nyanlända ﬂyktingar kan därför inte komma i fråga
för sociala förturer förrän efter denna tid, vilket förstås
kan få konsekvenser för introduktionen och möjligheten att tidigt etablera sig i samhället. (Enkätsvar, maj
2005)

Även om ansvaret för den rådande segregationssituationen med rätta anses som en komplex fråga, tenderar många att betona majoritetsbefolkningens, och
närmare bestämt blockeringsstrategiernas, roll.
Det var någon av dagstidningarna, nu kommer jag inte
ihåg vilken, som hade en stor artikel om protesterna
när man byggde hyresrätter i Äppelviken, i förhållande
till Bandhagen tror jag det var man hade som exempel.
Och den diskussionen också, alla som håller på med
bostadsfrågor och framför allt stadsbyggnadskontoret
och dom som sitter i Stadsbyggnadsnämnden, har ganska konkreta erfarenheter av vilken offensiv man sätter
in. Det blir nästan som medborgargarden i vissa områden som tar till orda för att deras utsikt blir förstörd
eller vad det nu handlar om. Och framför allt när man
ska bygga hyresrätter. Men i andra områden så är det
ingen som säger någonting. (Seminarieröst, maj 2005)
En av stadens ledande politiker:
Politiskt så har vi ju diskussioner om vem det är som
ska vara med och fatta beslut när det gäller byggnation
till exempel, och där man i stadsdelsnämnderna gärna
vill ha dom frågorna och tycker att det vore väl rimligt
att vi får jobba i närområdena. Men dom har ju ungefär
samma som politiker, att människor hör av sig och är
upprörda. Det är nästan så att alla individer, oavsett var
man bor någonstans, tycker att det är jättebra att man
bygger, men inte där jag bor. Men man ser ju skillnader,
beroende på vad det faktiskt är för sammansättning på
befolkningsgruppen, vilken motaktion man kan få med
sig. (Seminarieröst, maj 2005)

En representant för Stadsbyggnadskontoret antyder
samma problem:
För det första så är det ju så att nyproduktion är alltid
marginell i förhållande till stocken. Det är små grejer.
Jag måste passa på att säga det att bygga billiga bostäder har man aldrig kunnat göra. Det billiga ﬁnns. Men
varje ny bostad skapar en ﬂyttkedja som ändå gör att
det uppstår en ledig, billig bostad. Om vi får i uppdrag
att bara bygga billigt då kommer vi att bygga med låg
kvalité. Det kommer vi ångra oss bittert för.
Det man i teorin kan göra, det är ju att i Stockholm
så har vi ju faktiskt villaområden som ligger ganska
centralt och där skulle man kunna, hur man nu gör, gå
in och köpa villakvarter och bygga tätt och högre. För
att få en blandad bebyggelse. Däremot tvärtom, om vi
nu tror på det där Östersundsexemplet med villor och
så, så i våra tyngre områden så har vi inga möjligheter
att bygga exklusivt. Men om man var stark och modig
så skulle man kunna gå in i Äppelviken eller Hägersten
och få en blandad bebyggelse. Men det var ju en tankelek så att säga. (Seminarieröst, maj 2005).
bråmå: bostadsmarknadens ...
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Stadsbyggnadskontoret, som har en viktig roll för
planprocessen och nybyggnationen, anser sig arbeta
för målet social blandning men känner av en brist på
fungerande redskap:
Ja, vi på Stadsbyggnadskontoret vi använder oss av det
här begreppet och menar att det är bra med blandning.
Det som är intressant och svårt är ju vilka redskap vi
har för att nå dit. Markägande ligger i grunden och är
en väldigt central del. Det faktum vi har i dag är att
politiken har ju inte makt över allting. Man har ju rätt
så stor makt över allmännyttan, men ganska begränsad
makt över bostadsrättsbyggare. Så målet är nog ganska
vedertaget men vi har inte alltid de redskap som skulle
behövas. (Seminarieröst, maj 2005)
Lite senare:
Vi som stadsbyggare, vi frågar oss »vad har vi för möjligheter att blanda befolkningen i ett stort bostadsområde?« Och vi kan konstatera att vi har begränsade möjligheter till det. Tittar vi på skolor så var det
ju så förr att alla gick i samma skola och nu vet vi att
när man kan välja skola och så där, så är det ingenting
kvar. Men det vi har och det som jag uppfattar funkar
bäst, det är ungdomsidrott. Och dom idrottsplatserna
som i Stockholm oftast ligger mellan bostadsområden
där man kan mötas. En debatt som ﬁnns i våra kretsar,
det är att Stockholm är uppbyggt, i alla fall i ytterstan,
med enklaver som är omgivna av natur. Och där är det
många som menar på att de här naturområdena fungerar som segregationsﬁlter. Barriärer. Lösningen skulle
vara att bygga bort den här naturen och bygga ihop
områdena och få ett ﬂöde av människor mellan stadsdelarna.
Jag vet inte varför dom skrattar… jaha, det var miljöpartiet…
Men alltså, om man pratar om stadsbyggande idag så
är det en stor fråga om vi ska bygga bort vissa av våra
grönområden. Skulle Rinkeby tjäna på att man bygger igen Järvafältet? Eller att man bygger ihop det med
Spånga?

Gärna blandning, men politiker har också andra hänsyn att ta:
Tittar man på det med ett bostadspolitiskt tänk, då
måste man ju titta på hur man bygger och var man
bygger, om man nu strävar efter mångfald. Och då är
väl den normen helt ok. Men det är klart att det ﬁnns
en massa andra politiska frågor som också är helt avgörande. Som; hur får man verkligen makt och inﬂytande? Hur ordnar vi dom bästa skolorna? Men det är
inte riktigt det bostadspolitiken styr över.
Och när det gäller bostadspolitiken så är det andra
32

  : 

problem. Jag träffade Solveig Mårtensson, HSB. Hon
har varit kommunalråd uppe i Östersund och hon hade
en idé att i varje område man bygger så ska man bygga
hundra av varje. Alltså hundra hyresrätter, hundra
bostadsrätter och hundra villor. Och det är ju jättemysigt. Men klarar vi det? Går det i Stockholm när det står
100 000 personer i bostadskö. Vi måste bygga högt hela
tiden annars ﬁxar vi det inte. Dels det här med ambitionen att vi vill fortsätta utvecklas som storstad och
tillgodogöra behovet av arbetskraft och ny kompetens.
Då måste vi ju också ha bostäder att erbjuda. (Politikerröst, seminarium maj 2005)

Flera efterlyser mer debatt om de grundläggande sorteringsmekanismerna, t.ex. bostadskostnaderna:
Jag har jobbat en massa år med hemlösa och vi måste ju
ha bostäder som människor har råd att bo i. Även om
vi bygger en massa hyresrätter så blir ju de i många fall
dyrare än bostadsrätterna i de här områdena därför att
de har så höga kostnader. Men de här personerna får ju
inte lån. Och de kan ju absolut inte betala en hyra som
är tre gånger sin pension. Det här är också en sida av
problemen och jag saknar det här i debatten. (Seminarieröst, maj 2005)

Diskussionerna rörde sig inte minst om den sortering
som ﬁnns mellan ytter- och innerstad i Stockholm:
….om man går in och tittar lite på bostadsförmedlingen och vad som kommer ut där, så ser man att den
här veckan var det fyra lägenheter i innerstan som fanns
för uthyrning. Och då ska man ha en kötid sedan –85
eller –83 eller vad det nu är. Då kan man ju tänka sig
hur dålig rörlighet det är på marknaden. Förut rörde
sig de här lägenheterna mer, man ﬂyttade mycket mer
än vad man gör idag. Nu bor man kvar i sin lägenhet,
man känner att det är enklare och tryggare att slippa
ﬂytta runt. Jag tror att det är ett av problemen att rörligheten har minskat. Att det blir ingenting över ens till
dom som är hemlösa, den möjligheten fanns förr. Med
rivningskontrakt och allt vad det var. Det ﬁnns inte
längre. (Seminarieröst, maj 2005)
En annan röst menade:
Men det är inte riktigt rätt det där, för rörligheten har
inte minskat. Men vi har andra system som gör att vi
släpper färre lägenheter i innerstan. Där till exempel
Svenska Bostäder släpper två tredjedelar av sina lediga
lägenheter till sin egen internförmedlingskö. Vilket
leder till att de som redan bor i Svenska Bostäder får
lägenheten. Den personen släpper ju i sin tur en lägenhet så rörligheten minskar ju inte. Du får ﬂer lägenheter i bostadsförmedlingen, men det är inte lägenheterna
i innerstan som kommer loss. Det är andra lägenheter

som oftast ligger lite längre ut. Ska man göra bostadskarriär i hyressvängen i Stockholm idag så är ju den
snabbaste vägen genom en lägenhet i ytterstan och på
det sättet byta dig inåt.
Kommer du ny till Stockholm och redan har etablerat familj så hamnar du i en rävsax. För det är ju inte
helt roligt att ﬂytta när man har barn. Bara en sån sak
som att rycka upp barnen från dagis och där man har
etablerat sig. På det sättet knyter man också fast människor i de här typerna av strukturer. De som inte har
lyckats att göra sin boendekarriär innan de skaffar barn
– ja, de blir ju fast. (Seminarieröst, maj 2005)

Allmännyttans företrädare känner förstås igen både
diskussionen om brist på blandning och har erfarenheter av hur tidigare styrningsförsök havererat:
När vi började förmedla Rinkeby (de nytillkomna radhusen), när det kom så ﬁck vi kritik för att vi försökte
göra det här vi pratar om. Alla invandrare som kom till
bostadsförmedlingen skulle inte bo i Rinkeby utan dom
skulle få vänta lite längre så dom kunde få bo i Abrahamsberg eller någon annanstans. Men se det gick inte,
utan där ﬁck bostadsförmedlingen smäll på ﬁngrarna
av diskrimineringsombudsmannen som sa att så här får
ni inte göra. Den invandrare som vill bo i Rinkeby, han
ska få bo i Rinkeby. Så den sorteringen och den goda
tanken man hade då, att man skulle försöka sprida det
lite, det gick inte.

I ett enkätsvar anger en annan ledande företrädare för
ett av stadens allmännyttiga bostadsbolag att existerande regler inom den egna förmedlingsverksamheten kan betraktas som institutionell diskriminering.
En av stadsdelsdirektörerna sammanfattar träffande den rådande situationen och den påtagliga brist
på idéer som tycks ﬁnnas. Frustrationen är märkbar:
Jag tycker när man lyssnar på den här diskussionen och
läser programmen här, så slås man ändå av att det ﬁnns
högt ställda mål här för att minska skillnaderna i staden, men så ser man utvecklingen som den har varit
och då ser man att skillnaderna hela tiden ökar. Jag
tycker personligen att det är extremt svårt att se, när
man läser alla dokument och översiktsplaner, hur dom
här skillnaderna ska minska. Och när man tittar på den
här konkreta verkligheten, hur man nu bygger här ute,
när vi ändå bygger en hel del, så blir min enda slutsats
att skillnaderna kommer att fortsätta öka. Det ﬁnns
inga tendenser till att det ska minska och jag kan inte se
att det ﬁnns några som helst förslag som är tillräckligt
kraftfulla för att kunna ha någon effekt. Vi låtsas ju på
något sätt att det här går att ordna, samtidigt vet vi att
utvecklingen går åt fel håll.
Jag har svårt att se vad staten kan göra i det här, utan

det handlar om lokal planering. (Seminarieröst, maj
2005)

Avslutande diskussion
Vi har i rapporten dels granskat den etniska boendesegregationen i ett segmenteringsperspektiv, dels
försökt analysera de regelsystem och aktörer som har
makt att påverka allokeringen av bostäder på Stockholms och Uppsalas bostadsmarknader. Vi har funnit etniska skillnader i representationen som inte
låter sig förklaras enbart av demograﬁska och ekonomiska faktorer. Vi gör bedömningen att även om
preferensskillnader kan förekomma, där vissa etniska
kategorier möjligen i högre utsträckning än Sverigefödda kan föredra hyresrätt framför de två marknadsformerna bostads- och äganderätt, ﬁnns skäl
att fördjupa studierna av minoriteternas ställning
och behandling inom en rad viktiga institutioner på
svensk bostadsmarknad. Vi har påpekat nödvändigheten av att skilja på missgynnande och diskriminering i juridisk mening, och även om bägge delarna
förekommer, kan de numera hårda ekonomiska krav
som ställs på blivande hyresgäster antas få betydande
konsekvenser för möjligheterna att bryta den rådande
etniska boendesegregationen. Att dessa krav får en
påtaglig etnisk dimension framkommer inte minst i
studier av hemlöshet, trångboddhet, i fördelningen av
hushåll på den sekundära bostadsmarknaden m.m.
(se t.ex. Socialtjänstförvaltningen i Stockholm, Tjänsteutlåtande 2004–11–15, Rapport om barnfamiljer i
Stockholm som saknar fast bostad).
Vi uppfattar att en kommunal bostadsförmedling är något positivt för minoriteternas tillträde till
hyresrättsboende men att förmedlingen har en svag
position gentemot de fastighetsbolag som väljer att
samarbeta. Ingen kontroll sker över vilka delar av det
privata beståendet som förmedlas via Stockholms
stads bostadsförmedling och något inﬂytande över
formuleringar av kravspeciﬁkationer på blivande
hyresgäster ﬁnns inte. Huruvida hyresmarknadens
grindvakter medverkar till etnisk sortering går inte
att belysa genom att fråga dem, här krävs som redan
sagts praktikprövning. Flera saker tyder dock på att
så kan vara fallet. För det första tycks förmedlingen
i ﬂertalet fall ske utan krav på öppen redovisning av
vem som får vilken lägenhet och på vilka grunder.
För det andra tycks huvuddelen av all förmedling
handläggas objekt för objekt och med få inblandade;
internkontroller eller medbedömning av ärenden
tillhör inte standardrutinerna. För det tredje gäller i
båda de studerade städerna att bostadsmarknaden är
trång; det är fastighetsbolagens marknad och det är
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lätt att få lägenheter uthyrda. Det senare är ju också
ett av skälen till att kraven på hyresgästerna kan ställas högt, uthyrt får man ändå.
När det så gäller de två marknadsformerna
(bostadsrätts- och äganderättsmarknaden) är vår
bedömning att kombinationen av underläge för
köparen och mäklares behov av att ha gott rykte på
en konkurrensutsatt marknad, gör att risken för att
minoritetskategorier inte likabehandlas av mäklare
blir påtaglig om det i säljarnas grannskap ﬁnns en
utbredd misstro mot minoriteter. Mäklarens position
som neutral mellan säljare och köpare kan då knappast upprätthållas. Men även om så skulle vara fallet
har säljaren sista ordet. Bankerna fungerar i ett avseende på samma sätt som privata fastighetsägare: man
ställer ekonomiska krav på låntagarna. Huruvida
kreditprövningen därutöver i praktiken särskilt missgynnar invandrade hushåll är svårt att ha en uppfattning om. Kreditprövningen förefaller möjligen vara
mer standardiserad, baserad på nyckeltal etc., medan
uthyrningspolicyn upprätthålls av enskilda tjänstemän och med färre personer inblandade. Det innebär
emellertid inte att inte kraven ibland kan ställas högre
på en blivande låntagare med utländsk bakgrund,
men den mer kliniska relationen mellan bank och
låntagare bör innebära mindre risk för diskriminering. En bankkund vet inte vilka övriga bankkunder
är och man träffar dem knappast heller. Skillnaden
gentemot boende och grannskap är i detta avseende
betydande.
Det ﬁnns goda skäl att forskningsmässigt gå
vidare med diskrimineringsfrågan. Det bör enligt vår
mening ske både genom olika typer av praktikprövningar och genom ﬂer studier av majoritetsrelaterat
beteende. Särskilt bör förekomsten av ﬂykt-, undvikande och blockerande beteende studeras mer systematiskt. Blockerande strategier är i detta sammanhang de som ligger närmast diskrimineringsfrågan
eftersom de handlar om hur majoritetsbefolkning
och olika institutioner kan styra bort minoriteter
från majoritetsdominerade arenor, som svensktäta
villaområden och bostads- och hyresrättsområden i
innerstäderna.
I termer av konkret politik kan större krav ställas på
utbildningen inom de många områden där bostadsmarknadens grindvakter är verksamma, exempelvis
banksektorn och mäklare. Skyldigheterna att arbeta
förebyggande mot diskriminering bör poängteras
tydligare i lagen.
Det är svårt att tänka sig ett system där säljare
tvingas sälja till högstbjudande, men en mer offentlig budgivning skulle åtminstone bättre tydliggöra de
val och bortval som sker. På motsvarande sätt skulle
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en bättre statistik över vilka objekt som privata hyresvärdar släpper till bostadsförmedlingen, och vilka
man hanterar på egen hand, förbättra möjligheten att
analysera pågående sorteringsprocesser. Fastighetsbolag bör ha tydliga anti-diskrimineringsrutiner. På
kommunal nivå ﬁnns ﬂera instrument som kan övervägas. Det gäller inte bara frågan om bostadsförmedling– som vi menar i normalfallet stärker minoriteters och andra svaga gruppers möjlighet att erhålla en
bostad och på ett sätt som är mer transparent – utan
också kommunernas inﬂytande över de allmännyttiga
bostadsföretagen. Man kan här med direktiv och mål
styra en viktig del av kommunens bostadsmarknad,
inklusive segregationsutvecklingen inom allmännyttan. Självfallet kan man också med sitt stadsplanearbete och i fysisk planering, i översikts- och detaljplaner, kräva integrationskonsekvensanalyser. Man kan
därmed påverka stadens långsiktiga utveckling och
olika områdens attraktivitet och servicenivåer. Sådana
frågor har en direkt koppling både till de bostadspolitiska målen om ett gott boende för alla och goda levnadsvillkor, och till frågan om strukturell diskriminering (SOU 2005:56).

Noter
1 Segmentet »övrigt« består i båda städerna till övervägande
del av hyresrätter (Stockholm 97 procent, Uppsala 64 procent av segmentet), men i Uppsala återﬁnns också en del
jordbruksfastigheter i detta segment (31 procent).
2 Denna kategori innehåller även personer med ursprung i
Nordamerika, Australien och Oceanien.
3 Enbart bostadsområden där det totala antalet boende i det
aktuella segmentet är större än 50 redovisas på kartorna.
4 I Stockholmsregionen gällde att den genomsnittliga årliga
utﬂyttningsfrekvensen från regionens SAMS-områden
låg på 10,2 procent under 1990-talet (11,8 procent i s.k.
utsatta områden) (Databasen GeoSweden, Institutet för
bostads- och urbanforskning). Taget i beaktande att siffran
inte inkluderar bostadsbyten inom bostadsområden är uppskattningen att 15 procent av bostäderna årligen omsätts
inte exakt, men väl rimlig.
5 Avsnittet bygger empiriskt på ett studentarbete vid kulturgeograﬁska institutionen i Uppsala, Walter, Tony, 2005,
Fastighetsmäklarna och etniska minoriteter - en studie om
förekomsten av och uttrycken för restriktioner och diskriminering på bostadsmarknaden. Arbetsrapport nr 588 från
kulturgeograﬁska institutionen, Uppsala universitet.
6 Avsnittet baseras på en enkät och transkriptioner av en
seminariediskussion i Stockholm 31 maj, 2005. Se avsnittet
Material.
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Resultat av multinominal logistisk regressionsanalys av sambandet mellan bostadssegment och
etnisk bakgrund för Stockholm.
B
Bakgrundsland/region

Övriga Västeuropa
Västra Asien och Nordafrika
Sverige

Invandringsperiod

Före 1971
1971-1990
Efter 1990
Född i Sverige

Familjeställning

Gift/sambo
Ensamstående med barn
Ensamstående utan barn

Utbildning

Grundskola
Gymnasium
Högskola

Disponibel inkomst

Kvartil 1
Kvartil 2
Kvartil 3
Kvartil 4

Socialbidragsberoende

Bidragsberoende
Ej bidragsberoende

Sysselsättningsstatus

Ej sysselsatt
Sysselsatt

Cox & Snell R2
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Egnahem
Exp(B)

Bostadsrätt
B
Exp(B)

– 0,365
– 1,715
ref

0,694
0,180
ref

– 0,282
– 1,578
ref

0,754
0,206
ref

0,258
0,005
– 0,629
ref

1,294
1,005
0,533
ref

0,155
0,158
– 0,038
ref

1,168
1,171
0,963
ref

2,406
0,713
ref

11,089
2,041
ref

0,000
-0,657
ref

1,000
0,518
ref

– 0,677
– 0,317
ref

0,508
0,728
ref

– 1,021
– 0,625
ref

0,360
0,535
ref

– 1,219
– 1,281
-0,825
ref

0,296
0,278
0,438
ref

– 0,908
– 1,066
– 0,697
ref

0,403
0,344
0,498
ref

– 1,712
ref

0,181
ref

– 1,060
ref

0,347
ref

– 0,216
ref

0,806
ref

– 0,008
ref

0,992
ref

0,265

 
Resultat av multinominal logistisk regressionsanalys av sambandet mellan bostadssegment och
etnisk bakgrund för Uppsala.
B
Bakgrundsland/region

Övriga Västeuropa
Västra Asien och Nordafrika
Sverige
Invandringsperiod

Före 1971
1971-1990
Efter 1990
Född i Sverige

Familjeställning

Gift/sambo
Ensamstående med barn
Ensamstående utan barn

Utbildning

Grundskola
Gymnasium
Högskola

Disponibel inkomst

Kvartil 1
Kvartil 2
Kvartil 3
Kvartil 4

Socialbidragsberoende

Bidragsberoende
Ej bidragsberoende

Sysselsättningsstatus

Ej sysselsatt
Sysselsatt

Cox & Snell R2

Egnahem
Exp(B)

Bostadsrätt
B
Exp(B)

– 0,302
– 2,713
ref

0,739
0,066
ref

– 0,179
– 1,269
ref

0,836
0,281
ref

0,219
0,075
-0,635
ref

1,244
1,078
0,530
ref

0,079
0,125
– 0,192
ref

1,082
1,133
0,825
ref

2,547
0,455
ref

12,771
1,577
ref

0,432
– 0,388
ref

1,540
0,678
ref

0,293
0,328
ref

1,341
1,388
ref

– 0,128
0,041
ref

0,880
1,042
ref

– 1,821
– 1,607
– 1,024
ref

0,162
0,201
0,359
ref

– 1,318
– 1,100
-0,585
ref

0,268
0,333
0,557
ref

– 1,209
ref

0,298
ref

– 0,772
ref

0,462
ref

– 0,411
ref

0,663
ref

– 0,402
ref

0,669
ref

0,307
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