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FÖRORD 
Författaren till denna uppsats studerar åttonde terminen på Samhällsplanerarlinjen vid 

Stockholms universitet, med sociologi som huvudämne, närmare bestämt med inrikt-

ning på boende, arbete och närmiljö. Uppsatsen är mitt filosofie kandidat examens-

arbete. 

Mitt intresse för bostadsfrågor har jag haft sedan lång tid tillbaka. Jag har bland annat 

varit aktiv inom Hyresgästföreningen på Södermalmsavdelningen under mitten av 1990-

talet. Under denna tid lärde jag känna många boende i området, vilka jag fortfarande har 

kontakt med. Av den anledningen hade jag en viss förkännedom om det undersökta 

bostadsområdet, exempelvis att det tidigare präglades av en genuin sammanhållning och 

att det var ett ”näste” för socialistiska värderingar. 

Föreliggande uppsats gör inte anspråk på att vara en heltäckande genomgång och analys 

av ämnet. Ambitionen har varit att försöka skildra hur boende kan uppleva en ombild-

ningsprocess från allmännyttig hyresrätt till bostadsrätt samt hur de upplever den nya 

boendesituationen och hur de ser på sin bostad. Jag hoppas att min studie kan komma 

att bli ett underlag för vidare diskussioner och fortsatta studier kring ombildandet av 

såväl allmännyttiga som privata hyresrätter.  

Under arbetets gång är det många som har engagerat sig och bidragit med värdefull 

information, synpunkter och uppmuntran, samt korrekturläsning. Jag vill framföra ett 

stort tack till er alla, inte minst till er som har ställt upp som intervjupersoner, för utan er 

hade denna uppsats inte kunnat åstadkommas.  

Jag är ensam ansvarig för denna uppsats. 
 
Stockholm 2003-09-30 
 
 
 
Yvonne Ingridsdotier 
 

Framsidans fotografier är tagna av Yvonne Ingridsdotier 2003-07-28.  

Bild 1: Överst från vänster, Draken 12 från Drakenbergsgatan. 

Bild 2: Delar av fastigheten Draken 12 från Hornsgatan. 

Bild 3: Ett av husen i fastigheten Draken 12 som vetter mot Tanto (nedersta). 
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ALLMÄNNYTTIG HYRESRÄTT OMBILDAD TILL BOSTADSRÄTT 

SAMMANFATTNING 
Syftet med denna studie har varit att skildra hur de boende i fastigheten Drakenberg 12 

upplevde ombildningen från allmännyttig hyresrätt till bostadsrätt. Därtill har jag 

studerat de boendes syn på sin bostad, utifrån begreppsparet bruksvärdet kontra 

bytesvärdet samt huruvida de privatekonomiska motiven ligger till grund för deras 

ställningstagande. För att uppnå studiens syfte har jag valt en kvalitativ ansats. Jag har 

intervjuat 12 boende, varav sex bostadsrättsinnehavare och sex hyresgäster. 

Resultatet visar att oavsett om respondenterna är bostadsrättsinnehavare eller hyres-

gäster har de upplevt ombildningen negativt. Ombildningen har inneburit en splittring, 

att det har uppstått en ”vi och dom”-relation mellan de boende, såväl i hela bostads-

området som inom den ombildade fastigheten. Före ombildningen präglades hela 

Drakenbergsområdet av en genuin gemenskap, som splittrades när en av fyra fastigheter 

ombildats till bostadsrätt och resterande är kvar i allmännyttans regi. Inom den 

ombildade fastigheten finns å ena sidan en gemenskap, då bostadsrättens grundidé 

baseras på ett aktivt medlemskap, å andra sidan en splittring. Bostadsrättsinnehavarna 

menar att gemenskapen baseras på deras egen vilja till initiativ; som hyresgäst i en 

bostadsrätt innebär det däremot en ofrivillig utestängning från gemenskapen och 

inflytandet över sitt boende.  

Den åtskillnad som går att skönja vad gäller de boendes syn på bostaden med utgångs-

punkt från bruksvärdet kontra bytesvärdet pekar på att bostadsrättsinnehavarna ser sin 

lägenhet som ett investeringsobjekt, såsom ett värdepapper. I och med ombildningen har 

dess kvantitativa värde ökat, det vill säga lägenhetens relativa bytesvärde. För hyres-

gästernas del har bytesvärdet minskat genom ombildningen, eftersom deras bytes-

marknad har beskurits. Vidare kan man konstatera att det är de privatekonomiska 

motiven som ligger till grund för bostadsrättsinnehavarnas ställningstagande och att 

hyresgästerna väljer att inte förvärva sin lägenhet på grund av ekonomiska och ideo-

logiska skäl. Därtill går det att skönja att ombildningar understödjer gentrifikations-

processen och att mindre bemedlade tenderar att bli gentifierade på flera nivåer, på såväl 

strukturell- som individnivå. 
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INLEDNING 
De allmännyttiga bostadsbolagen och deras bestånd har sedan folkhemmets upprinnelse spelat 

en viktig funktion i uppbyggnaden av den svenska välfärden. I samband med industrialismens 

epok kom bostadsfrågan upp på den politiska agendan. Detta var ett första steg till att staten 

började ta ett ansvar för att förbättra bostadsförhållandena, som präglades av misär. 1930-talet 

är det decennium, då det skedde stora förändringar vad gäller levnadsförhållandena för den 

stora massan. Ett verktyg i välfärdssamhällets uppbyggnad var de allmännyttiga bolagen och 

dess bostadsbestånd1. Bostaden är således en grundsten i det svenska välfärdsamhällsbygget 

(SOU 1999:148, 21ff; Ingridsdotier och Nork 2003). Allmännyttan har bland annat varit 

riktlinje i bruksvärdessystemet2. Det allmännyttiga bostadsbeståndet har byggts upp under en 

lång tid med stöd av statliga förmånliga finansierings- och räntevillkor. Detta gäller produk-

tionen fram till 1991 (Dir 2001:97).  

Under senare delen av 1980-talet och 1990-talets början genomfördes betydande förändringar 

av reglerna för den kommunala verksamheten inom bostadssektorn. De allmännyttiga bostads-

bolagen främjas inte längre av ekonomiska särregler, utan konkurrerar med andra bostadsbolag 

på bostadsmarknaden. År 1992 upphävdes bostadsfinansieringsförordningen och därmed även 

möjligheten att godkänna ett bostadsbolag som allmännyttigt. Lånevillkoren är sedan 1994 lika 

oavsett ägare. De allmännyttiga bostadsbolagen måste dock rätta sig efter både kommunal-

lagens bestämmelser och vissa andra offentligrättsliga regler. Kommunen har således ett 

grundläggande bostadsförsörjningsansvar på lokal nivå (SOU 1999:148, s.30). I samband med 

budgetbehandlingen i Stockholms kommunfullmäktige hösten 1998 beslutades det att delar av 

allmännyttans bostadsbestånd ska avyttras, i första hand genom ombildning till bostadsrätt och i 

andra hand genom att sälja fastigheterna till privata bostadsbolag (Stockholm Stad 1999:13).  

 

Ovannämnda förändringar skedde under en period då den svenska ekonomin fick förändrade 

premisser, då Sverige övergick till en låginflationsekonomi med höga realräntor och hög 

arbetslöshet. Det var alltså flera faktorer som medverkade till att effekterna av den ändrade 

                                                 
1 AB Familjebostäder bildades 1936, AB Stockholmshem 1937 och Svenska Bostäder 1944 (Ramberg 2000:93; 
www.svebo.se). 
2 Bruksvärdessystemet infördes successivt under perioden 1957–1978. Det är ett system som ersatte den 
traditionella hyresregleringslagen (införd 1942, innebar att hyrorna frystes och nya hyror krävde särskilda tillstånd 
(Lind 2001:2)) för att säkerställa hyresnivån i både det kommunala och privata bostadsbeståndet. Principen bygger 
på att likvärdiga, i fråga om storlek och inre standard, lägenheter skulle hålla samma hyresnivå, oavsett ägare. Det 
var alltså det allmännyttiga beståndet som blev vägledande i fastställandet av bruksvärdeshyran (Andersson 
1997:10). Bruksvärdessystemet ger även den enskilda hyresgästen besittningsskydd, ett skydd för att kunna behålla 
den hyrda lägenheten (SOU 2000:33, s. 18). 
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bostadspolitiska omläggningen fick ett mer direkt genomslag. Under denna period fördjupades 

även klyftan mellan fattiga och rika (Socialstyrelsen 2001). Det var således ett turbulent 1990-

tal som har påverkat både boendesegregationen i stort och den enskilde individens boende-

situation (SOU 1999:148, s.29ff).  

PROBLEMFORMULERING  
Under de senaste åren har diskursen kring allmännyttans avyttring3 varit intensiv. Fokus har 

legat på vilka konsekvenser avyttringen kommer att leda till. Förespråkarna menar att 

ombildning främjar integration och valfrihet samt att det ger de boende mer inflytande över sitt 

boende (Hedman (kd), kf 2000.06.15:115). Motståndarna anser att det kommer att befästa den 

redan rådande socioekonomiska segregationen i Stockholm (Engel (v) kf 2000.06.15:113; 

Ingridsdotier 2003). Några vetenskapliga studier eller konsekvensbeskrivningar har inte legat 

till grund för beslutet att delar av allmännyttans bostäder ska avyttras och de få som gjorts är i 

huvudsak gjorda på hyresgästföreningens uppdrag (Bodström et al. 2002:baksidan).  

Nacka är en av de kommuner som har sålt ut hela sitt bostadsbestånd, vilket de gjorde redan år 

1996. Sociologen Malin Sherlock har på uppdrag av Hyresgästföreningen studerat avyttringen 

av allmännyttan i bland annat Nacka kommun. Hennes resultat visar att avyttringen har medfört 

negativa effekter på både kommun- och individnivå. Sherlock (2001) har undersökt hyres-

utvecklingen i Nacka kommun. Resultatet visar att boende i Nacka fått en kraftig hyreshöjning 

(cirka 20 %) i jämförelse med likvärda lägenheter i kommuner som har ett kommunalt 

bostadsbestånd. Ytterligare en undersökning av Sherlock (2002) visar att flertalet av hyres-

gästerna upplever de nya hyresvärdarna som betydligt sämre, vad gäller förvaltning och service. 

Vidare konstaterar hon att utförsäljningen av allmännyttan i andra kommuner har fått liknande 

resultat som i Nacka, det vill säga högre hyror i jämförelse med kommuner som har ett 

kommunalt bostadsbestånd. Sherlock drar slutsatsen att om allmännyttan avyttras helt och hållet 

kommer bruksvärdessystemet att sättas ur funktion, vilket på lång sikt kommer att leda till 

orimliga hyreskostnader. Hon menar att det allmännyttiga bostadsbeståndet måste finnas kvar 

för att bruksvärdessystemet ska kunna fungera (Sherlock 2002). 

Att allmännyttans hyresrätter ombildas till bostadsrätter är ett fenomen som har ökat i snabb 

takt sedan 1998, då den borgerliga majoriteten i Stockholms Stad fattade beslutet att erbjuda de 

boende i allmännyttans bostadsbestånd att förvärva sina lägenheter. Förvisso är det inte endast 

                                                 
3 Med termen avyttring avser jag att de allmännyttiga bolagen säljs till antingen bostadsrättsförening eller en privat 
fastighetsägare. Om inget annat sägs, avser ombildning att en fastighet i allmännyttans bostadsbestånd har sålts till 
en bostadsrättsförening som är bildad av hyresgästerna i fastigheten. 
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de allmännyttiga hyresrätterna som ombildas, utan även privata fastighetsägare säljer till 

boende som bildar bostadsrättsförening. Denna trend anses hota valfriheten då hyresrätten 

riskerar att försvinna i Stockholms innerstad. Detta är en bild som förmedlats via media (t.ex. 

Bäckman DN 2002.08.27, A:9). Att det är ett Stockholmsfenomen är det ingen tvekan om, då 

72 % av alla landets ombildningar under perioden 1990-2001 skedde i Stockholm (Boverket 

2002).  

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
Att allmännyttans hyresrätter ombildas till bostadsrätter kan å ena sidan innebära att grann-

kontakten splittras och resurssvaga gentrifieras, men å andra sidan kan grannkontakten främjas 

och stärkas, genom ökat ansvar och inflytande över sitt boende. 

Syftet med denna studie är att försöka skildra hur de boende i fastigheten Drakenberg 12 ser på 

sin bostad, utifrån bruksvärdet kontra bytesvärdet (definieras på sid. 15). Det övergripande 

syftet är att skildra hur de boende upplevde själva ombildningsprocessen och den nya boende-

situationen, oberoende om de är hyresgäster eller bostadsrättsinnehavare. Därtill diskuteras 

antagandet att det är privatekonomiska faktorer som ligger bakom viljan att ombilda till 

bostadsrätt. Personligen tror jag att de ekonomiska mekanismerna har fått ökad betydelse i 

dagens samhälle och att det även har påverkat bostadens betydelse. Frågan är om bostaden 

rentav blivit en handelsvara, ett värdepapper? Därtill vill jag även föra en diskussion huruvida 

ombildning av allmännyttans hyresrätter i Stockholms innerstad kan generera segregation med 

utgångspunkt från begreppet gentrifikation (definieras på sid. 15f). 

För att uppnå studiens syfte har jag arbetat utefter följande frågeställningar: 

- Hur ser de boende på sin bostad utifrån begreppen bruksvärdet kontra bytesvärdet? 

- Vilka motiv ligger bakom deras ställningstaganden, att förvärva sin lägenhet respektive 

att inte förvärva? 

- Hur upplevde de boende själva ombildningsprocessen från hyresrätt till bostadsrätt, 

oavsett om de har köpt sin bostad eller ej? 

- Har det uppstått någon form av ”vi och dom”-känsla, mellan den ombildade delen och 

den icke ombildade delen? 

- Har det uppstått någon form av ”vi och dom”-känsla mellan bostadsrättsinnehavarna och 

hyresgästerna inom den ombildade fastigheten?  
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- Hur upplever de boende i den ombildade fastigheten den nya boendesituationen, att 

majoriteten är bostadsrättsinnehavare och minoriteten är hyresgäster hos 

bostadsrättsföreningen? 

AVGRÄNSNINGAR 
Studien avgränsas till att undersöka endast en fastighet, som har tillhört allmännyttans bostads-

bestånd och som är belägen inom Stockholms tullar. Geografiskt har jag begränsat mig till att 

endast undersöka den ombildade fastigheten Drakenberg 12, som ombildades till bostadsrätts-

förening 2002-02-19 (SveBo Lundmark 2002).  

DISPOSITION 
I följande kapitel Metod redogörs för valet av metod och hur genomförandet har gått till, därtill 

beskrivs intervjumaterialet och bearbetningen av det, samt bortfall. Vidare tar jag upp övrigt 

material samt metoddiskussion och källkritik. För att uppnå studiens syfte behöver uppsatsens 

förekommande begrepp definieras och diskuteras. Detta görs i påföljande kapitlet Teoretisk 

bakgrund, som samtidigt utgör det teoretiska ramverket som både analys och diskussionen har 

som utgångspunkt. I kapitlet Tematisering och analys av empiri redogörs och analyseras det 

empiriska materialet. En analys och diskussion utförs i sista kapitel, som avrundas med en 

allmän diskussion om vad effekterna/konsekvenserna av denna ombildning kan leda till, mot 

bakgrund av mina resultat och annan forskning. 

METOD 
VAL AV METOD 
Jag har valt att använda mig av en kvalitativ ansats, då det ger mig möjligheten att fördjupa res-

pondenternas svar genom att fråga hur och varför vid de tillfällen det behövs (Jensen, Mogens 

Kjær 1995/1999:39ff). Jag har även observerat bostadsområdet vid flera tillfällen för att lära 

känna det. Dessutom är det ett område som jag ofta passerar, eftersom det ligger i närheten av 

där jag bor.  

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT OCH URVAL 
Bakgrunden till att jag valde att undersöka Draken 12 vid Drakenbergsgatan på Södermalm är 

dels att det är ett miljonprogram som är centralt beläget och dels att ombildningen har inneburit 

en delning av ett bostadsområde. Hela Drakenbergsområdet består totalt av fyra juridiska fastig-
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heter4: Drakenberg 12, 14, 15 och 16, varav endast en fastighet är ombildad till bostadsrätts-

förening; resterande fastigheter är kvar i Svenska Bostäders ägo. Bostadsrättsföreningen Draken 

12 registrerades hos Patent- och Registreringsverket 1999-03-22 (PRV) och förvärvet gick 

igenom 2002-02-19 (SveBo Lundmark 2002).  

Redan från början bestämde jag mig för att genomföra mellan 10 och 14 intervjuer, beroende på 

hur lång tid det skulle ta att genomföra dem och hur givande intervjuerna blev. När 12 interv-

juer var genomförda gjorde jag bedömningen att jag var nöjd med intervjumaterialet jag hade 

erhållit och avbröt därmed sökandet efter respondenter. Totalt tog det mig sju dagar att genom-

föra alla intervjuer, förutom den första, som jag hade gjort några dagar innan jag delade ut 

introduktionsbrevet. 

Jag har använt mig av halvstrukturerade intervjuguider (se bilaga 2 och 3). Jag har delat in 

frågorna under olika rubriker, A) Hur intervjupersonen upplevde ombildningsprocessen, B) Hur 

intervjupersonen upplever den nya boendesituationen, att majoriteten äger och minoriteten hyr, 

C) Hur intervjupersonen ser på sin bostad och D) Bakgrunds- och faktafrågor om intervju-

personen. Rubriken C utgör temat för Synen på bostaden – bruksvärde kontra bytesvärde och 

de två första rubrikerna, A-B, utgör temat för Ombildning – gemenskap eller splittring, teman 

som utgör syftet med denna uppsats. Intervjuguiderna är således konstruerade utifrån mitt över-

gripande syfte med denna studie. 

Anledningen till att jag har valt att ställa faktafrågorna om intervjupersonen sist, är att det 

många gånger är lättare att få ärliga svar på de känsliga frågorna, såsom partitillhörighet, lön 

etcetera, efter att ha pratat med varandra. Jag har använt mig av två intervjuguider, beroende på 

om respondenten är bostadsrättsinnehavare eller hyresgäst. Det som skiljer dem åt, är att fråge-

ställningarna vinklas olika beroende på om de har köpt sin lägenhet eller ej.  

För att uppnå syftet med denna uppsats har jag valt att först intervjua en nyckelperson5, som bor 

i den berörda fastigheten och besitter information som var av betydelse för det fortsatta arbetet.  

                                                 
4 I ombildningssammanhang talas det om juridiska fastigheter, som betyder: ”…fast egendom är jord. Den är 
indelad i fastigheter…” (Jordabalken 1 kap 1 §). Det innebär att jordskorpan är indelad i ett rutmönster, där varje 
ruta är en juridisk fastighet, som benämns med dess namn, exempelvis Draken 12. I vardagligt tal avser begreppet 
fastighet i regel den fysiska byggnaden. Begreppet fastighetsägare innebär att mark och byggnad tillhör samma 
ägare och räknas som en juridisk fastighet. Om däremot tomt och byggnad ägs av olika ägare räknas byggnaden 
som egendom. 
5 Nyckelpersonen har bott i fastigheten sedan 1977 och har under hela tiden varit aktiv inom den lokala hyres-
gästföreningen, dessutom har han varit politiskt aktiv på lokalnivå i ungefär 30 år (nyckelpersonen). Jag känner 
honom från den tid, då jag var styrelseledamot i Hyresgästförening på Södermalmsavdelningen och i Brotts-
förebygganderådet (BRÅ) för Södermalm. 
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Genom denna intervju fick jag en allomfattande beskrivning av både de boende och området i 

sig, såväl historiskt som i dagsläget. Denna intervju fungerade även som en intervjutest, för att 

intervjuguiden skulle bli så adekvat som möjligt, vilket föranledde vissa förändringar.  

Därefter delade jag slumpmässigt ut ett introduktionsbrev (bilaga 1) till 90 av totalt 294 hushåll. 

Detta delades ut i samtliga portar, för att få en viss spridning. Någon dag senare gick jag runt 

och knackade på hos dem som jag hade delat ut introduktionsbrev till och frågade om de hade 

tid att bli intervjuade. Det var ganska lätt att få personer som ville bli intervjuade. Flertalet av 

dem som jag intervjuade var således inte bokade. Det var endast tre personer som jag avtalade 

tid med i förväg, inklusive nyckelpersonen. Jag uppnådde ganska snart det antal intervjuer som 

jag hade planerat.  

Samtliga intervjuer är upptagna på band, med respondenternas godkännande, och alla utom en 

är utförda i respondenternas hem. Det var sålunda endast en person som inte samtyckte till att 

bli intervjuad i sitt hem och därför gjordes denna intervju på gården. Varje intervju har tagit 

mellan 50 och 90 minuter. Samtliga intervjuer är transkriberade. 

Ämnet i sig kanske inte upplevs som särskilt känsligt, men vissa frågor har dock upplevts som 

känsliga och personliga av några respondenter. En annan typ av problematik som jag fick 

erfara, när jag intervjuade respondenterna, var att några dem hade svårt att skilja på hur de 

upplevde själva ombildningsprocessen och tiden efter ombildandet. Tidsperioderna flöt sam-

man, trots att det inte har gått någon längre tid sedan fastigheten ombildades. Fastigheten för-

värvades 2002-02-19 (SveBo Lundmark 2002). Det fanns även en viss rädsla hos vissa 

respondenter att uttala sig om hur de verkligen upplevde denna situation och jag fick vid något 

tillfälle garantera att materialet skulle förstöras efter att sammanställningen och examinationen 

var färdig. Därtill var det några som inte ville svara på de frivilliga frågorna, vilket preciseras i 

avsnittet bortfall. 

Jag upplever att det har varit mycket positivt att genomföra intervjuerna hemma hos respon-

denterna. Min uppfattning är att samtliga respondenter har varit mycket öppna och återgett sina 

upplevelser kring ombildandet och hur de upplever den nya boendesituationen. 

BESKRIVNING AV INTERVJUMATERIALET  
På grund av respondenternas integritet har jag valt att göra en samlad bild av dem. Av de tolv 

respondenterna är könsfördelningen sju kvinnor och fem män. Av kvinnorna är tre bostads-

rättsinnehavare och fyra hyresgäster. Av männen är tre bostadsrättsinnehavare och två hyres-
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gäster. Åldern på respondenterna är mellan 32 och 85 år. Av dem som har köpt lägenhet 

varierade åldern mellan 32 och 73 år och av dem som hyr sin lägenhet varierade åldern mellan 

38 och 85 år (översikt se bilaga 4).  

Sammanställningen av bakgrunds- och faktafrågorna (se bilaga 4) visar resultatet att skillnaden 

i inkomstnivå inte är så stor som jag från början antog. Det går dock att skönja att bostads-

rättsinnehavarna har något högre inkomst än de som är hyresgäster. Samtidigt går det inte att 

säga så mycket om det, eftersom det är på denna fråga som jag har internt bortfall (se avsnitt 

bortfall). 

Samtliga bostadsrättsinnehavare har fått en ökad boendekostnad med cirka 700-1000 kronor per 

månad och ingen uppgav att det var svårt att få lån. Ingen av hyresgästerna har fått några för-

ändringar när det gäller boendekostnaderna, förutom en hyreshöjning med 4 %, vilket även 

många andra hyresgäster i innerstaden har fått som bor i fastigheter som inte är renoverade efter 

år 1990 (Hyresgästföreningen, muntligt information 2002). 

BEARBETNING AV INTERVJUMATERIALET 
I direkt anslutning till intervjuerna skrev jag ut dem i sin helhet och förde även in de anteck-

ningar som jag hade gjort under själva intervjutillfället, hur jag upplevde intervjupersonen och 

själva intervjusituationen. Därefter läste jag igenom samtliga intervjuer, dels för att kontrollera 

att det inte hade blivit några felskrivningar och dels för att söka efter lämpliga, ”talande” citat, 

som bäst beskriver det jag vill belysa med uppsatsen. När jag skrev ner intervjuerna redigerade 

jag dem på ett sådant sätt att talspråket är reducerat. När jag använder mig av citat kommer jag 

att referera till ett fingerat namn, på grund av respondenternas integritet, samt visa om det är en 

hyresgäst eller bostadsrättsinnehavare som har uttalat sig. Av hänsyn till integriteten kan jag ej 

heller använda mig av alla uttalanden, eftersom vissa kan avslöja vem personen är. 

Samtidigt som jag sökte beskrivande citat, sökte jag även mönster i respondenternas upplev-

elser, mot bakgrund av mina övergripande teman Synen på bostaden – bruksvärde kontra bytes-

värde och Ombildning – gemenskap eller splittring. Jag försökte finna dels likvärdiga mönster 

oberoende av om de var bostadsrättsinnehavare eller hyresgäst och dels mönster som skilde sig 

beroende på om de var bostadsrättsinnehavare eller hyresgäst. Därtill letade jag efter mönster 

som sammanfaller med tidigare forskningsresultat.  

Denna kodnings- och bearbetningsprocess är intressant och kreativ, men samtidigt mycket 

krävande. Den kräver framför allt tålmodighet och öppenhet, dels för att finna alla mönster, 
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som många gånger finns där man minst anar dem och dels för att ständigt vara beredd på att 

revidera och forma om sina teman. Jag har gjort mitt yttersta för att var medveten om denna 

process. Inspiration till detta arbete hämtade jag bland annat i Vetenskapsteori och forsk-

ningsmetodik (1993/1998) av Göran Wallén och i Qualitative inquiry and research design 

Choosing among five traditions (1998), Johan W. Cresswell, samt The New Language of 

Qualitative Method (1997), av Jaber F. Gubrium och James A. Holstein, och Tricks of the trade, 

how to think about your research while you’re doing it (1998), av Howard S. Becker. 

Jag vill även här poängtera att en respondent svarade på frågan ”Finns det några barn i hushål-

let?” med ”Både ja och nej, vi delar lägenhet”. Detta föranledde att jag fördjupade frågan med 

”Innebär det att ni delar på kostnader?” och jag fick svaret ”Ja”. Detta fall har jag behandlat 

som att vederbörande är sambo och inte har några barn i hushållet (se även bilaga 4). 

BORTFALL  
Vad gäller externt bortfall så var det en person som ringde mig och meddelade att han inte var 

intresserad av att bli intervjuad. Därtill var det en person som jag ringde på hos, som sade att 

han var för gammal och sjuk för att ställa upp på en intervju. Jag råkade inte ut för att någon 

inte vara hemma av dem jag ringde på hos. 

I fråga om internt bortfall så har jag totalt fem bortfall. I samtliga fall gäller det de frivilliga 

frågorna, Årsinkomst och Vilket parti Du skulle rösta på om det var val i dag? En respondent 

avstod från att svara på båda frågorna och tre respondenter ville inte uppge årsinkomst (se 

bilaga 4).  

ÖVRIGT MATERIAL 
För att inhämta basfakta om samtliga juridiska fastigheter och andra fakta om fastigheterna i 

gällande bostadsområden, kontaktades Svenska Bostäders lokalkontor på Söder Mälarstrand. 

Statistiken är inhämtad från Utrednings- och statistikkontoret [USK] och Boverket. Hyresgäst-

föreningen i Storstockholm kontaktades angående ombildningsprocessen och annan informa-

tion, såsom hyreshöjningen i det allmännyttiga beståndet. Jag har även sökt annan allmän 

information på Internet, såsom SOU:n, och andra skrifter från bland annat SABO6. 

METODDISKUSSION 
Kvalitativ metod har givetvis både för- och nackdelar. En fördel är bland annat att ”vill man… 

ha en mer djupgående eller nyanserad beskrivning av fenomenet är den kvalitativa metoden 

                                                 
6 SABO står för Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretags Organisation, en intresse organisation som har funnits i 
drygt 50 år (www.sabo.se). 
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mer lämplig” (Jensen 1995/1999:39). Syftet med kvalitativa studier handlar om att få ett urval 

av respondenter som leder till förståelse.  

En nackdel är att kvalitativa studier ofta bygger på små urval och att det sällan går att dra några 

generella slutsatser utifrån det erhållna resultatet, utan detta påvisar endast just den undersökta 

gruppens erfarenheter. Utifrån detta känns det viktigt att påpeka att denna studie inte gör 

anspråk på generaliserbarhet i klassisk kvantitativ mening. Ytterligare en problematik med 

kvalitativ ansats är att det är svårt att avgöra om forskare skildrar ”rätt” historia. Vad gäller 

urvalet kan det vara så att jag endast påträffade de som var negativt inställda.  

KÄLLKRITIK 
Att samla in och analysera datamaterial är alltid en ofrånkomligt selektiv process. Konstruk-

tionen av intervjuguide innebär att begränsa sig till vissa frågeställningar, som i regel baseras på 

forskarens förkunskaper. Respondenternas svar är många gånger omedvetet eller medvetet 

selektiva, vilket kan vara svårt att upptäcka. Slutligen är forskarens tolkning selektiv, även om 

jag har försökt förhålla mig så objektiv som möjligt till respondenternas svar vid behandlingen 

av dessa. Trots detta är det oundvikligt att mina subjektiva tolkningar kan påverkar analysen 

(Miles and Huberman 1984/94:55f). Läsaren bör därför ha i åtanke att min tolkning bara är en 

av flera möjliga. 

Med utgångspunkt från ovannämnda känns det viktigt att poängtera att jag hade goda för-

kunskaper om området innan undersökningen genomfördes. Av den anledningen är mina fråge-

ställningar formulerade på ett specifikt sätt. Förkunskapen kan givetvis ha påverkat analysen. 

Jag vill även här poängtera att jag har sökt bostadsrättsföreningens ordförande och övriga 

styrelseledamöter, men utan resultat. Jag hade velat intervjua någon av dem, för att höra deras 

version av hur genomförandet av ombildningen gått till, och deras upplevelse av situationen. I 

efterhand har jag fått reda på att den styrelse som var tillsatt under själva ombildandet och fram 

till årets årsmöte, har blivit avsatt och ordförande är polisanmäld för förskingring. 

Därtill vill jag även tydliggöra att en intervju har jag behandlat som två på grund av att ett par 

ville bli intervjuade tillsammans. Till en början var jag tveksam till detta, men jag genomförde 

intervjun trots allt. Det jag gjorde i detta fall var att se till att båda svarade. Efter intervjun 

gjorde jag den bedömningen att båda hade kommit till tals och enligt min uppfattning var det en 

av de mest uttömmande och innehållsrika intervjuerna av samtliga. Samtidigt som de var eniga 

i sina åsikter, berättade de även om sina egna personliga upplevelser av det jag frågade dem om. 

Jag är fullständigt medveten om att detta förfarande inte är att rekommendera, det vill säga att 
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någon mer än respondenten själv är närvarande vid intervjutillfället. I detta fall har jag gjort den 

bedömningen att de inte har påverkat varandra nämnvärt och därför har jag behandlat dem som 

två intervjuer.  

Jag vill även här poängtera att jag personligen inte har något emot bostadsrätten som upplåtelse-

form. Däremot är jag emot att allmännyttans bostäder ombildas till bostadsrätter i Stockholms 

innerstad (och andra attraktiva områden), samt att allmännyttans bostäder säljs till privata 

fastighetsägare, då hyresgästerna inte vill bilda bostadsrätt.7 Därtill vill jag även berätta att jag 

själv befinner mig i den situationen, att huset jag bor i är i en ombildningsprocess och att jag 

inte har tagit ställning i frågan. 

TEORETISK BAKGRUND 
Följande kapitel utgör mitt teoretiska ramverk. De i uppsatsen förkommande begreppen 

definieras och diskuteras utifrån dels vedertagna begreppsförklaringar och dels vad jag själv av-

ser med respektive begrepp, eftersom flertalet av dem har fler betydelser än en. Fokus ligger på 

den betydelse som är av vikt för att uppnå uppsatsens syfte. Begrepp som inte berörs i detta 

avsnitt definieras löpande i texten. 

UPPLÅTELSEFORMERNA HYRES- OCH BOSTADSRÄTT 
Inledningsvis vill jag klargöra vad de olika upplåtelseformerna Kommunal [allmännyttig] 

hyresrätt och bostadsrätt innebär.  

Kommunal [allmännyttig] hyresrätt innebär att det är kommunen och/eller staten som äger och 

förvaltar fastigheten. Själva begreppet allmännyttig togs egentligen ur bruk i samband med 

omläggningen av den nationella bostadspolitiken 1992-93, men lever fortfarande kvar i 

folkmun. Begreppet allmännyttig innebär att ett kommunalt bolag producerar och förvaltar 

bostäder utan vinstintresse. AB Stockholmshem, AB Svenska Bostäder och AB Familjebostäder 

är tre bolag som ingår i moderbolagskoncernen Stockholms Stadshus AB, som ägs av 

Stockholms stad (www.sabo.se). Det är respektive kommun som utser styrelsen till sina bolag, 

vilkas ledning återspeglar den rådande politiska situationen (Bodström et al. 2002:11). I 

fortsättningen kommer jag att referera till kommunala bostäder som allmännyttan. 

                                                 
7 Det är något som inkluderas i det så kallade privatiseringsprogrammet, som den borgerliga majoriteten antog när 
de tog över makten i Stockholms Stad. Detta program uttrycker tydligt att kommunala verksamheter ska 
konkurrensutsättas och därmed få ökad effektivitet samt att det ska befrämja valfriheten för konsumenterna 
(Stockholms Stad 1999). 
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Bostadsrätt innebär att en kooperativ ekonomisk förening (bostadsrättsförening) äger fastig-

heten och att varje medlem erlägger en köpeskilling (insats) för att förvärva en andel i för-

eningen, vilket ger dem rätten att nyttja bostaden. Att köpa en bostadsrätt innebär således inte 

att man äger lägenheten, utan endast rätten att nyttja lägenheten som bostad – det är bostads-

rättsföreningen som äger lägenheten (SOU 2002:21, 51f). 

OMBILDNING 
Med begreppet ombildning avses den ägarförändring som sker när en fastighet övergår från 

hyresrätt till bostadsrätt, genom att hyresgästerna bildar en ekonomisk kooperativ förening 

enligt bestämda regler (Lag 1982:352; Bostadsrättslagen).  

För att bilda bostadsrättsförening krävs minst tre medlemmar, som utgör bostadsrättstyrelsen. 

Föreningen måste ha ett namn och registreras hos Patent- och Registreringsverket [PRV] 

(Bostadsrättslagen 1 Kap 1,2 § §). 

Bostadsrättsföreningen måste undersöka huruvida intresse föreligger hos hyresgästerna att 

ombilda till bostadsrätt. För att kunna genomföra ett förvärv av fastigheten måste minst 2/3 av 

hyresgästerna vilja ombilda till bostadsrätt. Om intresset är tillräckligt starkt kan föreningen gå 

vidare i ombildningsprocessen. Föreningen kan även endast registrera en intresseanmälan hos 

Tingsrätten, vilket möjliggör att bostadsföreningen kan få ett så kallat hembud. Ett hembud 

innebär att fastighetsägaren vid försäljning måste erbjuda bostadsrättsföreningen att köpa huset 

till samma villkor som denne hade tänkt erbjuda den utomstående spekulanten. För att Tings-

rätten ska godkänna intresseanmälan, måste 2/3 av hyresgästerna skriftligen förklara att de vill 

att bostadsrättsföreningen ska bli fastighetsägare (Lag 1982:352; Bostadsrättslagen).  

För att genomdriva en ombildning krävs det fackmannakunskaper, såsom att genomföra teknisk 

besiktning, att göra ekonomisk plan samt förhandla med hyresvärden, med mera. Föreningen 

måste därmed anlita någon auktoriserad som bistår med dessa tjänster, exempelvis HSB, SBC, 

Bjurfors. När beslut ska fattas om köp måste bostadsrättsföreningen kalla till köpestämma, då 

minst 2/3 av hyresgästerna måste rösta ”ja” för ett köp för att förvärvet ska kunna genomföras. 

Därefter kan köpeavtal tecknas samt ansöka om lagfart på fastigheten inlämnas hos Tingsrätten 

(Lag 1982:352; Bostadsrättslagen). 

Efter förvärvsstämman har samtliga boende rätt att köpa sin lägenhet till samma förmånliga pris 

som de som gjorde det vid förvärvsstämman, oavsett om man har röstat nej eller ja. Detta 

villkor gäller i sex månader framåt från den dag då förvärvsstämman hålls. Den upplåtelseavgift 



ALLMÄNNYTTIG HYRESRÄTT OMBILDAD TILL BOSTADSRÄTT 

Yvonne Ingridsdotier 12 

som föreningen har rätt att ta ut av köparen får högst motsvara ränta enligt 5 § räntelagen, 

diskonto plus 2 %, på insatsen. Efter dessa sex månader har hyresgästen fortfarande rättighet att 

förvärva – men priset blir då en förhandlingsfråga mellan hyresgästen och föreningen, mellan 

sex och tolv månader efter förvärvsstämman (Bostadsrättslagen 7 Kap 14 §). Hypotetiskt är 

högsta priset marknadens pris. 

Ombildning är alltså en process med många steg, som kan ta ganska lång tid. Ovannämnda 

beskriver endast den juridiska delen av hela processen. 

BRUKSVÄRDE – BYTESVÄRDE 
Bytesvärde och bruksvärde är ett begreppspar som är ofta förekommande i samband med lägen-

hetsbyten och även vid försäljning av bostadsrätt. Jag har valt att definiera detta begreppspar 

med stöd av bland annat Karl Marx teorier.  

För att definiera begreppet bruksvärde börjar Marx med en definition av varan. Han menar att 

en vara är ett yttre föremål eller ett ting ”som genom sin egenskap tillfredställer mänskliga 

behov av något slag” (Marx 1969:31). Dessutom måste dessa nyttiga ting betraktas utifrån två 

synvinklar, med avseende på både kvalitet och kvantitet. Det är tingets användbarhet som utgör 

dess bruksvärde. I detta avseende är lägenheten ”varan” och dess användbarhet utgör bruks-

värdet. Bruksvärdet är med andra ord den kvalitativa egenskapen hos tinget (Marx 1969:32). 

Ulf Sandström menar att ”när människan nyttjar ett ting skapar hon samtidigt ett förhåll-

ningssätt och betydelsesystem” (Sandström 1989:28). Dessa förhållningssätt kan bygga på olika 

aspekter: det estetiska, det praktiska och det sociala, vilka kommer att diskuteras vidare i 

analysen. 

Begreppet bytesvärde är inte fristående från begreppet bruksvärde, utan enligt Marx uppstår 

bytesvärdet som den kvantitativa egenskapen hos tinget. Med det menar han att bytesvärdet kan 

variera bland annat i hur man värderar bruksvärdet, i proportion till ett annat ting. Detta skulle 

kunna illustreras enligt följande: person A byter sin trerumslägenhet med person B som har en 

enrumslägenhet. Bytesvärdet uppträder på sådant sätt att person A vill ha en enrumslägenhet, 

medan person B vill ha en trerumslägenhet, just för att lägenheterna har de egenskaper som 

respektive person önskar. Detta bytesförhållande är, enligt Marx, kvalitativ (Marx 1969:42f). 

Enligt kulturgeografen Kerstin Bodström, är det just detta bytesvärde som reduceras för de 

hyresgäster som väljer att inte förvärva sina lägenheter vid en ombildning. Antagandet att dessa 

hyresgäster får en ”beskuren bytesmarknad” baseras på att hyresgästen dels förlorar möjligheter 
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att göra lägenhetsbyten i de allmännyttiga bolagens interna kö och dels för att det är svårare att 

hitta någon som vill hyra lägenhet av en bostadsrättsförening (Bodström et al. 2002:66).  

Marx menar att det uppstår ett värdeförhållande mellan varans ekvivalenta och relativa form. 

Han menar att varans ekvivalenta form är dess kvalitativa sida medan den relativa formen är 

varans kvantitativa sida. Med detta avser Marx, att den ekvivalenta formen är varans direkta 

form, att den kan bytas mot en annan vara oavsett dennas värdemått, medan den relativa formen 

är varans dolda värdeuttryck, ett värdeförhållande mellan två varor (inkluderat mänskligt 

arbete), det vill säga marknadens pris (Marx 1969:42ff). Detta kvantitativa värdeförhållande 

skulle kunna illustreras som det penningvärde som bostadsrätten har på bostadsmarknaden.  

Sandström har vidgat perspektivet av begreppsparet bytesvärde och bruksvärde. Han menar att 

tingets bruk bör ses i ett perspektiv där hänsyn tas även till att bruksvärdet har med tingets 

bytesvärde att göra. Detta gestaltar han genom följande bild: 

Figur 1: Sandströms utveckling av Thomas Paulssons triangel (Källa: Sandström 1989:38) 
 

Substansbundna värden 
 
  Bruksvärde  Behagsvärde 

Instrumentella   Egen- 
värden    värden 

  Bytesvärde  Betydelsevärde 
 

Symbolbundna värden 
 

Sandström menar att denna bild ger underlag för en analytisk åtskillnad mellan fyra bruks-

värden hos artefakterna8. I detta fall tar Sandström stöd av Gregor Paulsson, som menar att ”ju 

högre användbarhet för brukaren, desto högre bruksvärde” (Sandström 1989:38). Bytesvärdet 

avser således det ekonomiska bruket, det vill säga möjligheten att sälja det på marknaden, där 

efterfrågan avgör bytesvärdet (priset). Betydelsevärde och behagsvärde avser det sociala bruket 

av tinget, det vill säga tingets egenvärde. Dessa värden kan till exempel vara affektionsvärde, 

eller annat värde som är specifikt för den enskilde individen. Betydelsevärde kan i sin tur 

hänföras till vad som exempelvis är ett ‘bra köp’, eller ‘bra byte’, det kan beskrivas som att ‘en 

investerare vill köpa en vara som har ett högt bytesvärde’, med andra ord ett symbolvärde. De 

fyra bruken är således inte fristående – utan sammanbundna; liksom i Marxs teori är det bruks-

värdet (kvaliteten) som avgör dess bytesvärde, och/eller vice versa (Sandström 1989:39). 

                                                 
8 Begreppet artefakt avser konstverk, byggnad. I detta fall avser jag bostadshus/byggnader. 
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INTEGRATION – SEGREGATION  
Enligt sociologen José Alberto Diaz sker integration på tre olika nivåer: makro-, meso- och 

mikronivå (Diaz i SOU 1996:156). Integration på makronivå handlar om samhällelig eller 

strukturell nivå, vilket skulle kunna beskrivas i enlighet med Integrationsprogrammets be-

skrivning: att alla medborgare ska känna samhörighet, delaktighet och ansvar i samhälls-

gemenskapen. Mesonivå handlar om integration mellan olika grupper i samhället, vilket skulle 

kunna skildras som ”den process genom vilken en person kommer att ingå i en samman-

hängande social helhet” (Denick SOU 1999:08, s.132). Mikronivå avser individnivå, det vill 

säga den enskilda individens prestation och potential (SOU 1996:156).  

Begreppet segregation innebär en rumslig åtskillnad mellan människor, som kan bero på olika 

faktorer, såsom ekonomisk, social, etnisk, demografisk och geografisk bakgrund. Begreppet 

innebär även en viss grad av social hierarki mellan olika befolkningskategorier (Olsson 

1995:2). Ibland används även benämningen resursmässig segregation som beskriver en 

utveckling där hushållens resurser styr var de kan bosätta sig. I viss mån kan den socio-

ekonomiska segregationen förklaras genom individers egna val och att det handlar om 

värdering av ett bostadsområdes egenskaper (SOU 1996:156, s.130f). 

På senare tid är det i synnerhet etnisk och socioekonomisk segregation som har uppmärk-

sammats (Bäckström & Forsell 2001:7). Enligt Roger Andersson har den etniska segregationen 

varit relativt stabil under perioden 1990-95, medan den socioekonomiska polariseringen9 har 

blivit alltmer påtaglig, på ett sådant sätt att klyftan mellan personer som bor i skilda områden 

fördjupas. Samtidigt som de som är mycket fattiga blir allt fler, krävs det betydligt högre 

inkomster för att tillhöra dem i det översta skiktet (Andersson i SOU 1999:08, s.19). Anderson 

menar att segregationsprocessen på bostadsmarknaden primärt utspelas mellan äganderätts- och 

hyresrättssegmenten, medan: 

”Bostadsrätten har en social mellanställning men också en etnisk. Det innebär att vissa städer kan 
ha en ganska hög andel invandrade hushåll i bostadsrättsbeståndet och att områden präglade av 
bostadsrätter likt hyresrätter relativt snabbt kan omvandlas från att vara helt ‘svenskdominerade’ 
till att få betydande inslag av utlandsfödda. Denna process gäller dock inte bostadsrätter i höga 
prislägen” (Andersson i SOU 1999:08, s.17). 

Prisnivån på bostadsrätter i Stockholms innestad är mycket hög (i jämförelse med Malmö och 

Göteborg); alltså kan bostadsrätten inte ha denna mellanställning, utan här anser jag att segre-

gationsprocessen utspelar sig mellan bostadsrätts- och hyresrättssegmenten. När det gäller 

                                                 
9 Polarisering är ytterligare en term som används i segregationssammanhang, som beskriver ett motsatsförhållande, 
en inkomstskillnad mellan olika hushållskategorier som antas bero på den ekonomiska omstruktureringen, det vill 
säga att arbetsmarknaden har förändrats i städerna (Joachimsson 1999:11). 
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boendesegregationen i förorter som domineras av hyresrätter, ibland även av allmännyttiga 

hyresrätter, är situationen däremot annorlunda. Forskaren Irene Molina menar att bostadsrätten 

som upplåtelseform skulle kunna vara ett verktyg för att komma åt delar av segregations-

problematiken (Molina 2000:14-16). 

Molina menar att den internationella invandringen var varit relativt omfattande under perioden 

1950–1999. De lägenheter som invandrarna blev hänvisade till var de outhyrda lägenheterna i 

miljonprogrammet, vilket har lett till att dessa områden fortfarande har en överrepresentation av 

invånare med utländsk bakgrund. Hon menar att denna process består av både institutionella 

och individuella mekanismer, vilka har genererat dagens boendesegregation. Molina anser att 

boendet är en nyckelfaktor i integrationen i samhället (Molina 2000:14-16). 

Segregation är således en komplex process som innefattar flera faktorer. Enligt Cecilia Bäck-

ström och Staffan Forsell finns det olika förklaringar till segregation, till exempel boende-

kostnader och spelregler på arbetsmarknaden samt samhällsplanering och politiska beslut 

(Bäckström & Forsell 2001:7). I detta fall är gentrifieringsprocessen ett intressant fenomen. 

GENTRIFIKATION 
Stockholms innerstad tenderar att bli alltmer eftertraktad som boendemiljö och i likhet med 

många andra västerländska storstäder pågår det en så kallad gentrifieringsprocess. Gentrifiering 

har använts för att beskriva urban rumslig och social förändring i samband med saneringar och 

upprustningar av den fysiska miljön. Begreppet myntades av sociologen Ruth Glass under 

1960-talet, när hon skulle beskriva de sociala, kulturella och geografiska förändringarna i de 

områden som renoverades i centrala London. Enkelt beskrivet innebär begreppet gentrifiering 

undanträngning. Denna tolkning är emellertid alldeles för ytlig och beskriver bara delvis vad 

processen egentligen innebär. Förenklat skulle man kunna säga att en fysisk uppgradering 

innebär även en social uppgradering av invånarna, det vill säga att renovering av fastigheter 

innebär att minde bemedlade gentrifieras (Teeland 1988:3).  

Både Teeland och Joachimsson framhåller att tidigare forskning har haft problem att applicera 

begreppet gentrifiering på svenska förhållanden utifrån internationella teorier. Detta för att den 

internationella teoribildningen tar sin utgångspunkt i tillgången på gentrifierbara fastigheter. 

Det är här som Sverige skiljer sig från övriga västerländska städer. Joachimsson anser att det 

finns två huvudsakliga skäl till detta: (1) stadens saneringsprogram under 1960- och 70-talen, 

som motverkade den förslumning som andra städer har haft; (2) Sverige har inte en fullständig 

marknadsekonomi, vilket bland annat förklaras av den statliga inblandningen i bostads-
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försörjningen (Joachimsson 1999:6). Under den första delen av förra århundradet utvecklades 

en aktiv bostadspolitik, som bygger på en kommunal och/eller statlig inblandning i bostads-

försörjningen. Den svenska stadsplaneringen har således eftersträvat en balanserad blandning 

mellan de olika upplåtelseformerna (Ramberg 2000). Av denna anledning har tidigare forskning 

i viss mån utgått från andra styrande mekanismer, bland annat den svarta bostadsmarknaden, 

konsumtionsbaserade mekanismer etcetera. Joachimsson anser dock att situationen i Stockholm 

har förändrats; dels går vi mot en mer avreglerad bostadsmarknad och dels ökar tillgången på 

gentrifierbara fastigheter genom det politiska beslutet att allmännyttiga hyresrätter avyttras 

genom att ombildas till bostadsrätter. I och med detta skapas en situation, som underbygger 

gentrifikationsprocessen och därmed kan de internationella teoribildningarna få ny aktualitet 

(Joachimsson 1999:6, 46).  

Joachimsson menar att en analys av begreppets applicerbarhet är fruktbar med utgångspunkt 

från Raymond Pahls antagande att koppla samman gentrifiering med de mekanismer som styr 

fördelningen av de så kallade ”knappa resurserna”, det vill säga att bo i innerstaden och det 

faktum att de minde bemedlade begränsas både rumsligt och socialt i den rumsliga strukturen. 

Sålunda återspeglas den rumsliga strukturen maktfördelningen och livsmöjligheten i samhället 

(Joachimsson 1999:12). 

GENTRIFIKATIONSPROCESSENS KOMPONENTER 
För att gentrifikationsprocessen ska kunna starta krävs ”the existence of a class or group of 

gentrifiers, buildings or neighborhoods capable of being taken over by them, and finally a 

relatively weak sector of the population presently occupying this territory” (Teeland 1988:19). 

Joachimsson anser att gentrifikationsprocessen i Stockholm ”i huvudsak ska betraktas som en 

social snarare än fysisk process” (Joachimsson 1999:11). 

Begreppet gentrifiering beskriver således en process som inkluderar en mängd olika kom-

ponenter. Några av dessa komponenter är gentrifierbara fastigheter och individer, samt de som 

undantränger [gentrifiers]. Gentrifierbara fastigheter är i första hand, nedgångna fastigheter 

som är föremål för sanering eller totalrenovering. I andra hand är det fastigheter vars hyresnivå 

är mycket hög. I tredje hand är det hyresfastigheter som ombildas till bostadsrätter. Fastigheter 

som ombildas till bostadsrätt tenderar att uppgraderas betydligt fortare, samt att de boende vill 

bosätta sig där för en längre tid (Teeland 1988:11-12). Gentrifierbara individer är den grupp 

individer som tenderar att blir gentrifierade [undanträngda]. Enligt Teeland är denna grupp 

individer heterogen, men med den gemensamma nämnaren är att de saknar makt och lever med 

marginell status. Särskilt utsatta grupper att bli undanträngda är ensamstående mödrar och 
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lågavlönade inom serviceyrkena, samt invandrare (Teeland 1988:15). Gentrifierare är den 

grupp av individer som undantränger. Teeland beskriver denna grupp som homogen utifrån 

variablerna ålder och hushållsstorlek, det vill säga relativt unga som vanligen bor i en- och 

tvåpersonshushåll, utan barn, samt har en inkomstnivå som överstiger medellönen och därmed 

också ett annat konsumtionsmönster. Låt oss kalla denna grupp för ”den nya urbana över-

klassen”. Därtill kommer andra faktorer, såsom politiska beslut och samhällsekonomi, som är 

av betydelse i denna process (Teeland 1988; Joachimsson 1999).  

De komponenter som redan finns i Stockholms innerstad är bland annat den kraftigt ökande 

prisnivån på bostadsrätterna i de centrala delarna av innerstaden (Teeland 1988:1). Därtill är det 

ett stort antal hyreslägenheter som har blivit totalrenoverade, vilket har resulterat i kraftigt 

höjda hyror (Joachimsson 1999:31). Både Teeland och Joachimsson menar att även den 

grå/svarta marknaden är en medverkande komponent (Teeland 1988:1).  

Politiska beslut är likaledes en medverkande komponent i gentrifieringsprocessen. Joachimsson 

menar att ”genom politiska beslut, myndighetsutövare och planering skapas förutsättningar där 

olika samhällsgrupper ges olika tillträde till vissa platser” (Joachimsson 1999:11). I politiska 

komponenter inkluderas räntestyrning, bidragsstöd etcetera. Teeland understryker att den 

politiska styrningen både kan understödja och hämma denna process (Teeland 1988:17). Enligt 

Joachimsson är beslutet att avyttra de allmännyttiga bostäderna ett exempel på hur ett politiskt 

beslut bidrar till gentrifiering. Ytterligare exempel är de nya bostadsområden som byggs, så 

kallade ”Waterfront-living”-projekt, med attraktiva lägenheter och övervägande bostadsrätter 

med höga boendekostnader10. Dessa lägenheter är således byggda för en mer bemedlad kategori 

människor. Joachimsson betraktar detta projektet som ”gentrifierat redan i sin vagga” 

(Joachimsson 1999:6f).  

En annan viktig faktor i gentrifikationsprocessen som både Teeland och Joachimsson lyfter 

fram är förändringarna inom arbetsmarknaden, att färre är anställda inom verkstadsindustrin 

och fler inom tjänstemannayrken. Teeland pekar exempelvis på den växande telecomsektorn, 

som har resulterat i att en ny urban överklass har vuxit fram (Teeland 1988:6). Joachimsson 

menar att ”gentrifikationsprocessen speglar en rumslig omorganisation av städernas arbets-

marknad, och att den innebär en ökad polarisering mellan välavlönade tjänstemän och en 

                                                 
10 Ett exempel är lägenheter i Hammarby sjöstad, där hyresnivån ligger på ca 1 500 per kvm och år. Insatsen på 
bostadsrätter varierar mellan 19–35  000 kronor per kvadratmeter, dels beroende på vilken byggherre och dels var 
lägenheten är belägen och om den har terrass eller ej. Även årsavgiften kan skifta mellan de olika föreningarna, 
som ex. kan jag nämna Brf Olympia (en HSB förening) där årsavgiften är 670 kronor per kvadratmeter och år. 
Därtill är det övervägande bostadsrätter, ca 70 % (Hyresgästföreningen, muntlig information 2002). 



ALLMÄNNYTTIG HYRESRÄTT OMBILDAD TILL BOSTADSRÄTT 

Yvonne Ingridsdotier 18 

lågavlönad underklass med osäkra jobb i servicesektorn” (Joachimsson 1999:10). Som tidigare 

nämnts har denna ”nya urbana överklass” en inkomstnivå över medellönen och har andra 

konsumtionsvanor. Denna grupp invånare vill leva nära de centrala delarna av city, och har 

sålunda en annan livsstil och ställer därmed högre krav på det kulturella och kommersiella 

utbudet (Teeland 1988:6-8; Joachimsson 1999:12). Dessutom har den demografiska strukturen 

förändrats genom att färre gifter sig, fler skiljer sig och barnafödandet har minskat, vilket har 

lett till att en- och tvåpersonshushållen har ökat, vilket Teeland kallar ”demographic post-

ponement” (Teeland 1988:9).  

GENTRIFIKATIONSPROCESSENS DRIVKRAFT 
Teeland framhåller att ekonomin är gentriferingens bakomliggande drivkraft. Han påpekar att 

staten har gett olika fördelaktiga ombyggnadsbidrag och/eller lån, för att fastighetsägarna ska 

underhålla och höja standarden i sina hyresfastigheter (Teeland 1988:20, 12). Joachimsson 

pekar även på att renoveringarna många gånger har blivit mer omfattande än vad som 

egentligen hade behövts – att man rentav ”lyxrenoverat”11 mot de boendes vilja och därmed fått 

igenom höga hyror12, vilket resulterar i att låginkomsttagarna tvingas flytta (Joachimsson 

1999:31).  

De bakomliggande argumenten för att avyttra allmännyttan är också delvis på grund av 

ekonomiska incitament. Dels handlar det om att kommunerna behöver få in kapital för att 

kunna bygga nya bostäder samt minska budgetunderskotten och dels antas det att ett kraftigt 

ökat antal bostadsrätter på bostadsmarknaden kommer att eliminera den svarta/grå marknaden 

av hyreslägenheter (Persson och Johansson 2001). I denna kontext är det relevant att applicera 

antagandet att det är ekonomiska motiv som ligger bakom viljan att ombilda hyresrätt till 

bostadsrätt. Att fastigheter ombildas antas bero på dels att privata fastighetsägare gör en större 

förtjänst genom att sälja fastigheten till en bildad bostadsrätt istället för att förvalta hyreshus 

och dels att hyresgästerna gör en vinst vid denna typ av försäljning (Teeland 1988:13-14).  

När en fastighetsägare säljer fastigheten till en bostadsrättförening, bildad av hyresgästerna, blir 

förtjänsten cirka 20 % mer än vid en försäljning till en annan fastighetsägare, samtidigt som de 

                                                 
11 Joachimsson använder sig av termen lyxsanering utan att definiera vad som avses med termen. Jag avser 
fastigheter som totalrenoveras och rustas till en standard långt över det som betraktas som minsta godtagbara 
standard, exempelvis värmeslingor i badrumsgolvet och andra inredningsdetaljer/funktioner som är utöver sed-
vanlig standard, se även nästa fotnot. 
12 Höga hyror är en definitionsfråga, men vad jag avser är när fastighetsägaren till exempel gör renoveringar som 
innebär att hela köksinredningen byts ut istället för att i möjligaste mån bevara befintlig inredning. Vid hyres-
sättningen sätts hyran efter bruksvärdet, där köksåtgärderna är en avgörande faktor. Att bevara stora delar innebär 
att hyresvärden inte får igenom lika höga hyror som om all köksinredning byts ut (Hyresgästföreningen, muntlig 
information 2002). 
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boende gör en vinst på cirka 40 % (Turner i Bodström et al. 2002:82). Om fastighetsägaren är i 

begrepp att sälja fastigheten, är sannolikheten stor att fastighetsägaren säljer till hyresgästerna 

då det ger större vinst. Därtill kan även hyresvärden själv bli bostadsrättsinnehavare i samband 

med ombildning och på så vis erhålla ytterligare en förtjänst, genom att sälja dessa lägenheter 

på den öppna bostadsmarknaden (Turner i Bodström et al. 2002:82).  

Nationalekonomen Bengt Turner lyfter fram fyra troliga privatekonomiska motiv till att vilja 

ombilda: (1) kapitalplaceringsbehov/investeringsintresse; (2) att legalisera gjorda, ”grå/svarta” 

inköp av hyresrätt; (3) grupptryck; (4) oron för framtida hyreshöjning (Turner i Bodström et al. 

2002:81f). Investeringsintresset beror på att kvadratmeterpriset kraftigt understiger 

marknadsvärdet. Turner uppger att priset år 2001 på en bostadsrätt i Katarina församling, 

Södermalm låg på cirka 26 250 kronor per kvadratmeter, som ska jämföras med försäljnings-

priset på knappt 16 000 kronor per kvadratmeter, av fastigheterna som såldes samma år. 

Förtjänsten blir drygt 10 000 per kvadratmeter (Turner i Bodström et al. 2002:76). Priset på ett 

hyreskontrakt i innerstaden ligger på cirka 20-25 % av bostadsrättspriset på den öppna 

bostadsmarknaden (Vigerland 2003). Legalisering av grå/svarta lägenhetsköp sker på så vis att 

försäljningspriset tillsammans med det grå/svarta priset understiger bostadsrättens marknads-

värde. Därjämte finns det ett samband mellan investeringsvilja i bland annat bostäder och 

räntenivå, eftersom det blir relativt billigare att investera, det vill säga ‘ju lägre ränta, desto 

högre ekonomisk aktivitet’, (Hall & Taylor 1986:102f). I samband med ombildningen är det lätt 

att det uppstår ett grupptryck, det vill säga att det kan vara svårt att säga nej till ett förvärv, 

bland annat på grund av kapitalvinsten samt oron för framtida hyreshöjningar och marknads-

hyror. Dessutom handlar det om att man inte vill vara ”inneboende hos sina grannar” 

(Bodström et al. 2002). 

Efter ombildningen menar Boström att ”bostadsrättsföreningen har ekonomiskt allt att vinna på 

att hyresgästernas lägenheter på ett eller annat sätt och så snart som möjligt övergår till 

bostadsrätt” (Bodström et al. 2002:65). Denna bild är emellertid inte helt korrekt. Att det finns 

några hyreslägenheter i en bostadsrättsförening kan vara en fördel för föreningen under 

övergångsperiod, då det ger en kontinuerlig inkomst. Detta beror givetvis på hyresnivån i 

förhållandet till taxeringsvärdet (som en proportionell aproximationering av marknadsvärdet), 

det vill säga den avkastning som hyresintäkterna utgör. En hög avkastning gör att det är lönsamt 

att ha hyresgäster, i en övergångsperiod, samt lokaler som hyrs ut. Om avkastningen däremot 

inte är hög blir antagandet korrekt att bostadsrättsföreningen vill sälja hyreslägenheterna för att 

få in kapital till föreningen (Vigerland 2003). 
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Av det som har beskrivits hittills går det att förstå att begreppet gentrifikation är ett mång-

facetterat begrepp som skildrar ett urbant fenomen, å ena sidan att staden ständigt förändras 

med tiden, av exempelvis det kulturella och kommersiella utbudet, å andra sidan den rumsliga 

klasskonflikten i det urbana rummet. Gentrifikation är inte liktydigt med segregation, men 

gentrifikation är en process som kan generera segregation. Teeland menar att ”Gentrification 

does not refer to socio-economic segregation per se, but rather to a rapid and unanticipated 

shift in residential structure” (Teeland 1988:3). Joachimsson menar att ”en fortsatt och 

accelererande gentrifiering kommer att leda till allt större sociala avstånd mellan inner- och 

ytterstaden. Segregationen segmenteras” (Joachimsson 1999:45). Teeland hänvisar till en 

studie som påvisar att de gentrifierbara individerna i viss mån köper sina lägenheter i direkt 

anslutning vid ombildandet, men på lång sikt blir effekten gentrifiering (Teeland 1988:18). 

Låginkomsttagare utestängs i nästa led, det vill säga då lägenheterna säljs på den öppna 

bostadsmarknaden. Därigenom blir ombildning gentrifierande och därmed genererar gentri-

fikation segregation (Ingridsdotier 2003).  

GESELLSCHAFT OCH GEMEINSCHAFT  
Gesellschaft och Gemeinschaft är ett av sociologins äldsta och mest centrala begreppspar och 

introducerades av sociologen Ferdinand Tönnies 1887 (Asplund 1991). Översatt till svenska 

betyder Gesellschaft samhälle och Gemeinschaft gemenskap, men dessa översättningar är 

ofullständiga, i den mening att begreppen har vidare innebörd än så, enligt Asplund. Han 

poängterar, att även om Gemeinschaft och gemenskap är samma ord, innebär det inte att det är 

samma begrepp (Asplund 1991:8).  

Traditionellt har Gesellschaft förknippats med anonymiteten i storstadslivet, medan Gemein-

schaft har associerats till mindre samhällen på landsbygden. För att definiera eller, som 

Asplund själv säger, ”fixera” begreppet refererar han till Tönnies teori som beskriver att 

Gesellschaft som baserad på konflikt och att den även återfinns i Gemeinschaft, men av en 

annan natur. För att beskriva begreppens innebörd föreslår Asplund att Gesellschaft och 

Gemeinschaft bör konstrueras som en ”fixeringsbild”, alltså en bild där man först kan se till 

exempel en gammal kvinna, men efter att ha fixerat bilden ses en ung kvinna framträda. Det 

innebär att varje fixeringsbild innehåller båda figurerna, men att man endast kan se en figur åt 

gången. Om så är fallet döljer sig ett Gesellschaft i varje bild av Gemeinschaft och vice versa. 

Ur denna tolkning kan man säga att Gesellschaft och Gemeinschaft både utesluter och 

förutsätter varandra (Asplund 1991:42-46). Med denna utgångspunkt blir Jane Jacobs (1961/93) 

perspektiv på staden intressant. Hon utmålar den perfekta storstaden som en anhopning av 
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främlingar och poängterar att stadens mångfald och variation utgör grunden till stadslivet. 

Samtidigt som hon argumenterar för att staden i sin helhet präglas av Gesellschaft, menar hon 

att det på kvartersnivå återfinns både Gesellschaft och Gemeinschaft (Jacobs 1961/93:153-158). 

Jacobs menar att Gesellschaft är den naturliga samvaron i en storstad – en plats där en 

anhopning av främlingar lär sig att förhålla sig till varandra, samtidigt som ett viss mått av 

Gemeinschaft uppstår på kvartersnivå genom att man lär känna sina grannar, butiksägare eller 

andra som vistas ofta på samma plats. Även sociologen Richard Sennett behandlar ämnet 

”stadens mångfald” ur ett perspektiv som innefattar såväl det sociala som det fysiska, i artikeln 

”The Challenge of Urban Diversity” (1999). Hans diskussion kan sammankopplas med 

Gesellschaft och städers segregationsproblematik, då han poängterar att det är av vikt att se 

olikheterna i ett samhälle som fruktbara. Han menar att det handlar om att se mångfalden som 

ett värde: ”its cosmopolitan character, the notion of stimulation by diversity – is that in fact, the 

presence of difference doesn’t necessarily have that effect. Difference and indifference can be 

combined” (Sennett 1999:130).  

GRANNSKAP – SOCIAL GEMENSKAP ELLER SPLITTRING 
Med utgångspunkt från Jacobs antagande att både Gesellschaft och Gemeinschaft återfinns på 

kvartersnivå, vill jag i detta avsnitt diskutera hur det kan avspegla sig inom ett flerfamiljshus 

och kvarter. 

Funktionalismens idéströmning har präglat stadsplanering och arkitekter sedan 1920-talet. Om 

än i olika former, så har grannskapsidén legat till grund för planeringen av många bostads-

områden (Lilja 1999:38). I boken Grannar behövs dom? Om samhörighet i modernt boende 

(1987) behandlar etnologen Siv Ehn samhörighet och splittring i modernt boende. I äldre tiders 

beskrivningar av bostadsområden framgår det att människorna var av samma ”skrot och korn”, 

vilket i sin tur alstrade likartade synsätt på livet och även relationen till andra – med andra ord 

Gemeinschaft, enligt min tolkning. Enligt Ehn har detta sitt ursprung i det gamla bonde-

samhället, landsbygden, där gemenskapen byggde på oskrivna kollektiva normer och krav. När 

dessa människor flyttade till den nya miljön i staden följde dessa normer och krav med i vissa 

avseenden. Männen fortsatte sin gemenskap genom att de många gånger hamnade på de 

närliggande arbetsplatserna, såsom varv eller fabriker. Både kvinnor och barn hade sina platser 

i hemmet. Kvinnorna hjälpte varandra med hemsysslor av olika slag och umgicks därmed. Livet 

i bostadsområdena utgjordes sålunda av kvinnor och barn. Det är ”omvittnat” att grannarna på 

samma våningsplan hjälpte varandra i större utsträckning. Företeelsen att söka hjälp från dem 
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som är närmast, en så kallad ”svalelag”, har sitt ursprung från bondesamhället (Ehn 1987:13-

14).  

Ehn menar att grannkontakter kan ses ur två aspekter: det ena kan vara samhörighetskänslor 

som baseras på att man hjälper varandra med olika hushållssysslor; det andra kan vara för-

trogenhet som baseras på att man under en längre tid har vistats i samma geografiska område 

(Ehn 1987:40).  

Bostadsområden tenderar att avfolkas dagtid genom att kvinnan i allt större omfattning arbetar 

utanför hemmet och att barnen befinner sig på förskola, fritis eller andra verksamheter. Därtill 

strävar allt fler familjer efter att ordna för sig själva och blir därmed alltmer oberoende av sina 

grannar. Ehn ställer frågan om huruvida den påstådda ökade anonymiteten, isoleringen och 

privatiseringen formar en kultur som få människor sätter värde på. Enligt Ehn finns det inte ett 

svar på denna fråga. Hon menar att de nya bostadsområdena präglas av både socialt liv med god 

grannkontakt och av total isolering med känslor av främlingskap. Hennes studie påvisar att 

grannkontakter inte enbart stannar vid att man hjälper varandra med olika hushållssysslor, 

såsom blomvattning under semestrar, barnpassning etcetera. Samarbete mellan unga kvinnor 

med små barn är exempel på kontaktnät som skapar gemenskap och sammanhållning i området 

(Ehn 1987:90ff). Några av de intervjuade berättar att deras grannkontakter har lett till djupare 

vänskapsrelationer, att de till och med har åkt på semester tillsammans. Det fanns även de som 

skildrade den motsatta sidan, svårigheten att få kontakt med andra boende i området, som 

upplevde isolering och utanförskap. I vissa fall var isoleringen ofrivillig och i andra fall 

frivillig. Det fanns således de som upplevde att de inte ingick i gemenskapen, att det var svårt 

att komma in i den, medan några valde att inte ingå i den utan hade sina kontaktnät helt utanför 

bostadsområdet (Ehn 1987:76ff).  

Ehn understryker att om det finns tecken på samhörighet i en fastighet, smittar detta av sig på 

dem som flyttar in, vilket gör att de dras in i gemenskapen och att likheter förenar människor. 

Enligt Ehn är det sällan som nätverk är slutna, utan ”ju fler man umgås med desto fler andra 

personer får man kännedom om” (Ehn 1987:40). Den moderna människan behöver både närhet 

och distans i sitt umgänge. Hon poängterar att distansen handlar om att visa att man klarar sig 

själv och därmed uppstår grannkontakten (Ehn 1987:99ff).  

Det är flera forskare som menar att likhet, homogenitet har betydelse för det sociala samspelet 

och att det är det som förenar människor med varandra. Sociologen Herbert Gans (1971) menar 

att sociala relationer beror på homogenitet, i ålder, socialgrupp, intressen och värderingar. Han 
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förordar därför en relativt hög grad av homogenitet på kvartersnivå, då det främjar 

grannrelationer, men varnar samtidigt för en alltför utpräglad homogenitet som kan leda till att 

de som avviker från majoriteten blir utestängda (Gans i Lindberg 1971:243ff). Även Suzanne 

Keller stödjer detta antagande och förordar därmed heterogenitet för större områden medan 

kvartersnivå bör präglas av homogenitet, då gemensamma nämnare såsom liknande åsikter och 

intressen är grogrund för vänskapliga kontakter (Keller i Lindberg 1971:267ff).  

Etnologen Klas Ramberg menar att effekterna som uppstår i samband med bostadsrättsom-

bildningsprocessen är många, såväl positiva som negativa. I de flesta fallen bildas det två läger i 

samband med ombildning av en fastighet, det vill säga en grupp som är för och en annan som är 

emot en ombildning. I en hyresfastighet finns det nästan alltid några hyresgäster som inte kan 

eller vill köpa sina lägenheter, av antingen ekonomiska, ideologiska eller andra skäl. De som 

inte vill eller kan känner många gånger att de inte vågar säga nej, då trakasserier kan före-

komma. Enligt Ramberg är de som inte köper oftast låginkomsttagare, arbetslösa etcetera och 

därmed inte kreditvärdiga. Dessa tvingas de facto att antingen bo kvar som hyresgäster hos 

bostadsrättsföreningen eller att flytta (Ramberg i Bodström et al. 2002:46ff). 

Kulturgeografen Kerstin Boström menar att det kan innebära flera komplikationer att bo kvar 

som hyresgäst, beroende på att bostadsrättsföreningen inte alltid har de kunskaper och det 

intresset som behövs för att fungera som hyresvärd (Bodström et al. 2002:66). Sociologen Jim 

Kemeny poängterar att hyresgästerna i snäv juridisk mening, har samma rättigheter efter en 

ombildning som före. Han menar dock att det trots detta kan uppstå osämja och att det inte 

alltid är så lyckat att få sin granne som hyresvärd (Kemeny i Boström et al. 2002:68). Bodström 

menar att det inte alltid fungerar i realiteten (Bodström et al. 2002:11-13). 

TEMATISERING OCH ANALYS AV EMPIRI 
Kapitlet inleds med en kort beskrivning av bostadsområdet och dess kontext. Därefter pre-

senteras det empiriska materialet, under respektive tema, som analyseras med utgångspunkt 

från det teoretiska ramverket. Dessa teman är intimt sammankopplade, vilket gör att en viss 

överlappning kan komma att ske.  

OMRÅDET OCH DESS KONTEXT 
Drakenbergsområdet på Södermalm i Stockholm är ett bostadsområde som är uppfört under 

perioden 1967-1972, ett så kallat ”miljonprogramsområde” i innerstaden (Andersson M. 

1997:185). Drakenbergsgatan är en parallellgata till Hornsgatans sista del, ungefär mellan 

tvärgatorna Lignagatan och Kristinehovsgatan/Pipmakartrappan (se kartbilaga 1 & 2). På norra 
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sidan av bostadsområdet ligger Hornsgatan och på södra sidan ligger Tantolunden. 

Fastigheterna är byggda på ett sådant sätt att de bildar ett nästan sammanhängande kvarter (se 

kartbilaga 1 & 2). Den del som vetter mot Hornsgatan är så gott som helt sammanhängande, då 

husen bildar fasad mot Hornsgatan, vilket kan ses som tidstypiskt för den typen av hus som 

byggdes under 1960-70-talen. Dessa hus har loftgångar. På insidan, den delen som vetter mot 

Tanto, bildar fastigheterna små gårdar med anslutning till varandra, samt till Drakenbergs-

parken och Tanto. Stora delar av planteringen består av röda och svarta vinbär.  

När bostadsområdet var nybyggt var det övervägande barnfamiljer som bodde där. Det fanns 

barnomsorg för barn i olika åldrar och skolan låg inte långt ifrån, och närheten till Tantolunden 

sågs som god boendemiljö. De boende har haft tre samlingslokaler till förfogande. De har 

anordnat olika aktiviteter, såsom ärtsoppekvällar, utflykter för pensionärer, skidresor för ung-

domar etcetera. När området var nybyggt så var det ett ”näste” med socialistiska värderingar, 

med vilket jag menar att merparten av de boende delade dessa värderingar. Denna samman-

hållning kan med all sannolikhet ses som unik i Stockholm (Nyckelpersonen; min egen 

förkännedom av området13). En hyresgäst beskrev den tidigare andan i området: 
”Hela kvarteret, det här är som en liten stad för sig själv och det var sådan samhörighet och vi hade 
våra möten, samkvämen med ärtsoppa ett par gånger om året och utflykter” (Olga, hyresgäst). 

Hela Drakenbergsområdet tillhörde Svenska Bostäder. Bostadsområdet består av fyra juridiska 

fastigheter, varav en, Drakenberg 12, ombildades till bostadsrätt 2001-02-19. De övriga fastig-

heterna är fortfarande i Svenska Bostäders ägor. Även denna del försökte hyresgästerna 

ombilda till bostadsrätt, men uppnådde inte erforderlig majoritet för att genomföra ett förvärv. 

Den fastighet som har ombildats är Drakenberg 12 och utgör 294 lägenheter av totalt 1 079 

(samtliga fastigheter) (SveBo Lundmark 2002). Det är således cirka 25 % som är ombildat till 

bostadsrättförening och av dessa 294 lägenheter är det drygt 80 lägenhetsinnehavare som är 

kvar som hyresgäster (nyckelpersonen).  

SYNEN PÅ BOSTADEN – BRUKSVÄRDE KONTRA BYTESVÄRDE 
I detta avsnitt vill jag beskriva de intervjuades syn på sin bostad, med utgångspunkt från 

begreppsparet bruksvärde och bytesvärde, där lägenheten är varan, då det är ett ting som har 

egenskapen att den tillfredställer det mänskliga behovet att bo. Lägenheten bör dessutom ses 

utifrån två aspekter, det vill säga dess kvalitet och kvantitet (Marx 1969:32). Den kvalitativa 

                                                 
13 Att Drakenbergsområdet, ”Draken”, har varit ett ”näste” för socialistiska tankar är välkänt och omtalat på Söder 
och speciellt inom vissa kretsar, exempelvis Hyresgästföreningen. Området har även kallas ”vänsternästet”, just för 
att merparten av dem som bodde här under 70- och 80-talet var politiskt engagerade vänsterpartister och 
socialdemokrater (egen kunskap). 
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sidan är lägenhetens användbarhet, vilket utgör bruksvärdet. Bytesvärdet har således både en 

kvalitativ och en kvantitativ sida. Det kvalitativa bytesvärdet är det som Marx beskriver som 

den ekvivalenta formen, det vill säga då en lägenhet byts mot en annan, medan den relativa 

formen är när lägenheten mäts i penningvärde. I detta avseende har hyreslägenheten ekvivalent 

bytesvärde, det vill säga att den kan bytas mot en annan lägenhet, utan att det krävs en 

penningtransaktion. En bostadsrätt säljs däremot på bostadsmarknaden, vilket ger ett kapital 

som kan placeras i ett nytt boende. Här har lägenheten alltså ett penningvärde, med andra ord 

bytesvärdets relativa form (Marx 1969:43ff). 

Vid en jämförelse mellan bostadsrättsinnehavarnas och hyresgästernas ”syn” på sin bostad vad 

gäller bruksvärdet, föreligger det ingen skillnad. Bostadsrättsinnehavarna menade att de lever i 

bruksvärdet och att bytesvärdet uppträder den dagen då det är dags att sälja lägenheten.  
”just nu är det bruksvärde – för här ska jag bo här nu. Jag går inte i planer och sälja den, så att då 
lever jag med bruksvärde så länge tills jag känner nu är de dags att byta då ställer jag om mig att 
tänka mer mekaniskt. Just nu är det som en ’hyreslägenhet’, … När ska jag sälja en vacker dag ser 
man de där dollarteckna, det bättre att bo i brukvärdet” (Per, bostadsrättsinnehavare). 

Bruksvärdets kvalitativa egenskaper som framkom vid intervjuerna, var att lägenheten fyller 

den funktion som respektive person just nu behöver i sina liv; ingen av de intervjuade hade 

tankar på att flytta. Merparten av alla intervjuade menade att en kvalité var att de bor centralt 

samtidigt som de har tillgång till naturen, närmare bestämt att Drakenbergsområdets specifika 

kvalité är att 

”Det är mitt i stan men samtidigt som på landet, Tanto på ena sidan och rena pulserande stadslivet 
på andra sidan. Jag och min sambo bytte till oss denna lägenhet – det har fungerat perfekt för våra 
två barn. Det var fem meter till dagiset, fritis låg i huset mitt emot, det finns inte kvar längre det är 
det som nu är lekpark och annat och Högalidskolan som man nästan ser där rakt över… livet var 
som i en lite by, fungerade funktionellt” (Olle, bostadsrättsinnehavare). 

”Att den är centralt belägen och att jag trivs i den. Den [lägenheten] är lite handikappsanpassad det 
finns handtag vid toaletten och badkaret” (Olga, hyresgäst). 

Vad vi kan skönja är att det inte spelar så stor roll om de är bostadsrättsinnehavare eller 

hyresgäster, samma kvalité framkom.  

Den skillnad som går att urskilja i intervjumaterialet mellan bostadsrättsinnehavarna och 

hyresgästerna är det som Marx (1969) kallar för varans ekvivalenta form, det vill säga lägen-

hetens bytesvärde. Några av hyresgästerna var medvetna om att deras bytesmöjligheter har 

begränsats och att det kommer att bli svårare att få underhåll av lägenheten. Detta bytesvärde är 

den kvalitativa formen.  

Bostadsrättsinnehavarna var däremot medvetna om att deras lägenhet hade fått ett penningvärde 

samt att de har gjort en kapitalvinst. Denna sida av varan är det som Marx (1969) kallar för den 
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relativa formen. Med utgångspunkt från Sandströms resonemang utifrån den utvecklade 

Paulssons triangel (se sid. 15), tolkar jag bostadsrättsinnehavarnas betraktelsesätt, som att det 

inrymmer samtliga värden. Lägenheten fyller respektive persons behov vad gäller dess funktion 

och de trivs i bostadsmiljön, det vill säga att lägenheten har ett bruks-, behags- och betydelse-

värde för respektive person. Vetskapen om att deras lägenheter har ett större penningvärde på 

bostadsmarknaden än vad de har betalat, det vill säga att de har gjort en kapitalvinst, pekar på 

att de har gjort ett ‘bra köp’, vilket kan hänföras till både bytes- och betydelsevärdet, och 

därmed ett ökat symbolvärde. (Sandström 1989:38f). 

Hyresgästernas ”syn” på sin bostad skiljer sig på så vis att de inte har en lägenhet som ger dem 

ett kapital, men de har fortfarande ett bytesobjekt, det vill säga de kan byta lägenhet mot 

lägenhet, vilket är det kvalitativa bytesvärdet (Sandström 1989:39). Detta bytesvärde kan ha 

minskat i och med att fastigheten är ombildad till bostadsrätt och att de har valt att inte förvärva 

sina lägenheter. Därmed har deras symbolvärde minskat. Antagandet att de har fått en beskuren 

bytesmarknad är inte empiriskt belagt, utan ett antagande som gjorts av flera forskare. Detta är 

något som jag vill återkomma till i diskussionen. När det gäller de substansbundna värdena bör 

vissa andra egenskaper beaktas, närmare bestämt att några hyresgäster uppger att de är oroliga 

för huruvida servicen kommer att fungera och att området har förlorat sin anda efter om-

bildningen. Innan jag för denna diskussion vidare vill jag beskriva de boendes upplevelse av 

ombildningsprocessen och den nya boendesituationen. 

DRIVKRAFTEN TILL VILJAN ATT OMBILDA 
Som tidigare har nämnts, menar Turner att det är privatekonomiska intressen som ligger bakom 

viljan att ombilda till bostadsrätt. Antagandet baseras på att de boende gör en relativt stor vinst 

genom att förvärva en lägenhet vid ombildning (Turner i Boström et al. 2002:82), samt att 

räntenivån spelar en stor roll (Hall & Taylor 1986:102ff). Priset som de boende fick betala per 

kvadratmeter var lite drygt 16 000 kronor och räntenivån var relativt låg, cirka 5,5 % (nyckel-

personen). Marknadsvärdet på bostadsrätter var då cirka 27 000 kronor per kvadratmeter 

(Handelsbanken, muntlig information 2002), vilket innebär att förtjänsten blev ungefär 11 000 

kronor per kvadratmeter. De intervjuade bostadsrättsinnehavarna uppgav att de hade fått cirka 

700-1000 kronor mer i månadskostnad i jämförelse med tidigare månadshyra, det vill säga att 

räntekostnaderna och månadsavgiften till föreningen är 700–1000 kronor mer än vad de 

betalade i hyra före ombildningen. Hyresgästerna har inte fått några förändringar vad gäller 

hyreskostnaderna, förutom den generella hyreshöjningen som samtliga hyresgäster fick det år 
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som ombildningen skedde, närmare bestämt 4 % (Hyresgästföreningen, muntligt information 

2002). 

Av de intervjuade bostadsrättsinnehavarna var det ingen som uppgav att det var svårt att få 

banklån till insatsen. Merparten betraktar sitt förvärv som en ekonomisk investering. Tre av de 

intervjuade fattade sina beslut omgående, medan två fattade sina beslut strax före förvärvs-

stämman och en fattade sitt beslut efter förvärvsstämman: 
”jag hade ju sagt nej [vid föreningsstämman].… men så mycket visste jag att jag hade rätt att köpa 
för samma pris, för det har man upp till ett halvår efter, vare sig om jag säger ja eller nej…det vart 
jag lite irriterad över på den där förvärvsstämman, då framställdes det som om man inte kunde säga 
nej, det vill säga att man inte kunde köpa om man sa nej” (Ylva, bostadsrättsinnehavare). 

De som hade tagit tid på sig att fatta sina beslut var egentligen emot en ombildning från första 

början, men de valde att förvärva efter att ha övervägt för- och nackdelar.  
”I början av jag negativ mot slutet var det rent ekonomiska överväganden …när vi tittade närmare 
på vad det skulle kosta att bo kvar… stort sett handlade det om dryga 800 kronor mer i månaden… 
den första maj i år har det kommit en höjning som har drabbat de övriga som inte är med på fyra 
procent och nästa år kommer nästa höjning och… sen blir det plus minus noll…Det är rent sådana 
överväganden som ligger till grund. Jag har även sett det som en pensionsförsäkring eftersom värdet 
är det dubbla och skulle det hända oss någonting, min sambo och mig, så får våra pojkar det… en 
trygghetsförsäkring så att säga… men även att vi inte ville vara inneboende hos våra grannar” 
(Olle, bostadsrättsinnehavare). 

Merparten av samtliga bostadsrättsinnehavare menar att det var ekonomiska överväganden som 

avgjorde deras val att köpa. En av bostadsrättsinnehavarna menar att hans förvärv av lägenhet 

är ”en grundplåt för nästa boende” (Per, bostadsrättsinnehavare), medan en annan säger att 
”dels för att jag tycker om att bo här, dels därför att om det ändå görs en vinst så gör jag hellre det 
än någon annan. Att vara kvar som hyresgäst kändes så osäkert på något vis …det verkade inte som 
dom visste hur det skulle fungera själva heller, nej det kändes inte som att det var något val” (Ylva, 
bostadsrättsinnehavare). 

Därtill poängterade så gott som samtliga bostadsrättsinnehavare att de inte ville vara ”inne-

boende hos sina grannar”.  

I en jämförelse mellan bostadsrättsinnehavarnas bakomliggande motiv att förvärva sina lägen-

heter, och hyresgästernas motiv att inte förvärva sina lägenheter, framkommer både ekono-

miska och ideologiska skäl, som avgörande för deras val. Merparten, närmare bestämt fyra av 

sex av de intervjuade hyresgästerna, uppgav att de inte hade råd att köpa sina lägenheter och 

samtliga var fast beslutna att inte förvärva från första början. Två fattade sina beslut på helt 

ideologiska skäl. En av de intervjuade hyresgästerna försökte dock att förvärva sin lägenhet – 

men fick avslag av banken att låna till insatsen. Mötet med banken beskrev hon: 
”‘nähä du, för dej finns ingen möjlighet’. Den enda inkomst som jag har är min lön och sedan får 
jag en massa bidrag eftersom jag är ensamstående med barn, men det får inte räknas som inkomst. 
Banken räknar inte som försäkringskassan, sos eller andra som sätter normer. Banken har en helt 
annan norm, enligt dom skulle man ha minst tre tusen kronor över per barn, efter att man har 
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betalat löpande utgifter såsom hyra, telefon, tv. Jag har definitivt inte 6000 spänn över och då får 
man inte räkna bidrag…” (Liv, hyresgäst). 

Därtill fanns det de som menade att de hade valt att bo kommunalt för trygghetens skull. Dessa 

hyresgäster var övervägande pensionärer och de menar att om de hade velat köpa sig en 

lägenhet skulle de ha gjort det medan de hade inkomster. Två av de intervjuade hyresgästerna 

talade även om att de hade sålt sin bostadsrätt och bytt till ett allmännyttigt boende, just för att 

trygga sin ålderdom. De menar att de valt att inte förvärva av ”synnerliga ideologiska skäl” 

(Vera och Bo, hyresgäster). Det fanns även de som inte ville äga sin bostad, utan menade: 
”jag vill absolut inte äga min bostad. Om jag hade en miljon så skulle jag inte köpa en lägenhet, jag 
skulle satsa mina pengar någon annat, än till en lägenhet” (Bert, hyresgäst). 

Ovannämnda understödjer antagandet att det är privatekonomiska intressen som är avgörande 

när de väljer att förvärva sina lägenheter och att de som inte väljer att köpa gör det för att de 

inte har råd och/eller av ideologiska skäl. Även antagandet att hyresgäster väljer att ingå i 

bostadsrättförening för att de inte vill vara ”inneboende hos sina grannar” får stöd, likaledes 

farhågan för framtida hyreshöjningar.  

Av de intervjuade hyresgästerna är det alltså både ekonomiska och ideologiska skäl som av-

gjorde deras beslut i frågan. Som beskrivits ovan fanns det dock en ensamstående mor med 

barn, som försökte att förvärva sin lägenhet, men fick avslag från banken då hennes inkomst 

inte motsvarade deras normer. Detta konkretiserar det Teeland poängterar, det vill säga att 

ensamstående mödrar tillhör den grupp individer som tenderar att bli gentrifierade i samband 

med ombildning.  

OMBILDNING – GEMENSKAP ELLER SPLITTRING 
Som tidigare nämnts har bostadsområdet präglats av en mycket god sammanhållning och 

gemenskap, en samhörighet som jag tolkar som Gemeinschaft. Den tidigare gemenskapen där 

många i området delade de socialistiska värderingarna tolkar jag som den gemensamma 

nämnaren som både Gans och Keller talar om som främjar vänskap och umgänge (Gans och 

Keller i Lindberg 1971:243f, 267f). Med det avser jag att området präglades av homogenitet. 

Aktiviteterna tror jag skapade de utökade kontaktnäten i området, det vill säga det som Ehn 

framhåller: ”ju fler man umgås med desto fler andra personer får man kännedom om” (Ehn 

1987:40). Dessutom har majoriteten av de intervjuade bott i området under lång tid, mellan 15 

och 25 år (se bilaga 4). Därtill hade de en mycket aktiv lokal hyresgästförening14 som bland 

annat anordnade de olika samkvämen och aktiviteterna för de boende. Förutom detta hade de 

                                                 
14 Lokal hyresgästförening är en förening som är ideell och utgörs av valda hyresgästföreningsmedlemmar av de 
boende (egen kunskap). 
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samråd och förhandlingar med Svenska Bostäder. Detta medförde att de boende hade ett bra 

inflytande över sitt boende, såväl vad gäller de allmänna utrymmena som den egna lägenheten. 

Samtliga intervjuade hade bara goda erfarenheter av Svenska Bostäder som hyresvärd och de 

var mycket nöjda med den service som de hade före ombildningen.  

När jag observerade detta område kunde jag ganska klart se vilken del av området som hade 

ombildats; skillnaden utmålade sig på ett sådant sätt att den delen som är ombildad hade blivit 

misskött. Buskar, träd och blomrabatter var inte lika välskötta som i den allmännyttiga delen. 

Detta framkom även som en negativ aspekt vid nästan samtliga intervjuer.  

OMBILDNINGSPROCESSEN 
Av samtliga intervjuade berättar merparten att processen började med att de fick en första för-

frågan om att besvara en intresseenkät, och några säger att det var några hyresgäster som 

”knackade dörr”. När de drivande inte fick ihop erforderligt antal för att ombilda fastigheten 

började ”operation dörrknackning”, en företeelse som merparten av de intervjuade upplevde 

som stressande och otrevligt: 
”de gick runt och knackade på oanmälda. … Dom kom på en söndagsmorgon,… när man nyss har 
klivit upp och inte särskilt pigg på folk som ringer på dörren, som är förberedda med var sin portfölj 
och fullsprutade med argument… Jag tycker att det inte var speciellt bra och jag förstår att många 
blev väldigt tveksamma. Det var inte så lätt och säga att man inte tyckte att det inte var någon bra 
idé” (Ylva, bostadsrättsinnehavare). 

Nio av tolv intervjuade beskriver de känslor som väcktes genom denna process som att de var 

av negativ karaktär, såväl bostadsrättsinnehavare som hyresgäster. De kände både ideologiskt 

motstånd och oro. Det fanns även de som sade att de varken tänkte eller kände något speciellt i 

denna process, att 
”Jag tänkte inte så mycket, utan jag hoppade på tåget direkt – jag ville inte vara inneboende” (Ada, 
bostadsrättsinnehavare). 

Till detta uppgav elva av tolv att informationen som gavs inte var objektiv – utan det var 

snarare en propaganda för att ombilda. De menar att informationen i princip handlade om vilka 

fördelar ombildandet skulle ge och vilka nackdelar det var att inte vara med i ett förvärv. 

Av ovannämnda går det att konstatera att ombildningsprocessen troligtvis drevs av personer 

som med all sannolikhet var ganska angelägna om att ombilda fastigheten till bostadsrätt. Som 

tidigare nämnts har jag tyvärr inte kunnat intervjua någon av de drivande hyresgästerna, då de 

inte har kunnat nås, men att det hade varit oerhört intressant i detta avseende. Vidare kan man 

konstatera att såväl bostadsrättsinnehavare och hyresgäster upplevde processen negativt. När 

jag fördjupade denna fråga vad de boende upplevde som svårast i denna process, uppgav de 
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flesta att det vara osäkerheten och otryggheten, oavsett om de är hyresgäster eller 

bostadsrättsinnehavare: 
”Det var att inte veta ‘blir det någonting eller inte’. Vad kommer hyran att bli, vad blir förändringen 
sen? Tankarna ‘vad händer?’ Och ungarna som också är helt fullt medvetna om att någonting är i 
görningarna om att vi inte får köpa …’får vi inte bo kvar?’ ‘Ska vi flytta?’ Det är inte lätt att 
förklara för barn hur det funkar med bostadsrätter! Sen kom tanken har dom tänkt på allting, vart 
ska man ringa om någonting händer? Hur funkar servicen, hur kommer den att funka?” (Liv, 
hyresgäst). 

När jag fördjupande frågan hur de upplevde stämningen i huset, svarade de flesta, oavsett om 

de hyr eller äger, att de inte brydde sig så mycket om vad grannarna gjorde och deras leverne. 

De markerade mer eller mindre att var och en sköter sig själva. Det som framkom var att 

merparten av alla intervjuade kände sig stressade och irriterade på de drivande hyresgästernas 

”tjat” om att skriva på intresseanmälan. Därtill var det många som kände oro kring att inte veta 

vad skulle hända med förvaltningen och hur den skulle fungera efter ombildningen.  

Vad man kan konstatera är att själva ombildningsprocessen har påverkat den enskilda individen 

negativt, även om samtliga intervjuade inte i ordalag har skildrat det, så går det trots allt att 

skönja. Det som de intervjuade framhöll handlade om förvaltningsfrågor, det vill säga 

tryggheten att veta vart man ska vända sig om det händer något. De intervjuade menade att 

denna trygghet var viktig, dessutom hade de boende skapat en närmare kontakt med dem som 

skötte förvaltningen medan fastigheten var i Svenska Bostäders ägo, en trygghet som bland 

annat tyder på att igenkännande är av betydelse.  

DEN NYA BOENDESITUATIONEN  
När jag ställde frågan om huruvida de upplevde någon form av ”vi och dom”-känsla, beroende 

på om de hade köpt eller hyr, är det ett litet antal som klart och tydligt beskriver att stämningen 

i huset har påverkats i och med ombildningen och att det har uppstått någon form av ”vi och 

dom”-känlsa. Vid en närmare granskning av intervjumaterialet framkommer dock antydningar 

om att stämningen präglas av ”kyla”, ”avstånd” och ”splittring”, och att det främst är de som är 

hyresgäster som upplever detta. Som jag nämnde i metodavsnittet (sid. 8) kan man finna 

mönster där man minst anar det. Dessa antydningar framkom vid andra frågeställningar, för det 

mesta i slutet av intervjutillfällena. 
”Det var ju en som var drivande för att inte bilda bostadsrätter. Det har ju varit plakat i hissen som 
har blivit nedrivna och nerklottrade och nya plakat sattes upp handskrivna – så där var det nog lite 
hets” (Liv, hyresgäst). 

”…det blir ju det när några hyr och några äger” (Lina, Hyresgäst). 

”Vi var på ett födelsekalas här i kvarteret för någon dag sedan, med människor som jag tidigare 
betraktade som vänner… Vi har umgåtts fyra gånger om året, på somrarna grillat och vi har varit 
nio, elva stycken och det har varit ett gäng i ungefär samma åldrar, vi har haft det mycket trevligt… 
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igår var det första gången som vi konfronterades på en fest [sedan ombildningen] och det var så 
frostigt” (Vera, hyresgäst). 

En bostadsrättsinnehavare berättade att hon hade blivit kallad för ”kapitalist” av en hyresgäst, 

men trots det tyckte Nina att atmosfären är mer öppen och att man hälsar mer på varandra nu än 

tidigare. Detta upplevde hon som positivt. Många menade att de inte bryr sig, att de inte har en 

”blekaste aning” om vilka som har köpt eller ej och att det är ovidkommande, då de lever sina 

egna liv. 

Den tidigare gemenskapen och sammanhållningen i området var inte begränsad till den fastig-

heten som idag är ombildad, utan gällde hela bostadsområdet, det vill säga inklusive den delen 

som inte är ombildad. Även på denna fråga är det inte så många som i ordalag säger att det har 

uppstått någon form av ”vi och dom”-känsla till den andra delen som inte är ombildad – utan i 

likhet med ovannämnda är det något som framträder vid en närmare granskning av intervju-

materialet. Olle, Bo och Vera är de som framhåller att ombildningen har resulterat i en ”vi och 

dom”-känsla:  
”Gemenskapen har blivit styckad, felet att dela detta kvarter, …den fina gemensamma stämningen 
som vi har haft i Draken är borta och den tror jag har varit helt unik för Söder om inte för hela 
Stockholm vill jag påstå…vi har varit aktiva länge och jag vet hur det är i olika kvarter …det är en 
klar nackdel. Det jag kunde tänka mig från början var att ombildandet skulle gälla hela Draken och 
inte denna delning… nu sist när det var ärtsoppekväll fick vi inte delta eftersom vi har blivit 
bostadsrättsförening” (Olle, bostadsrättsinnehavare). 

”i och med [ombildningen] …slog de sönder kvarteret här” (Bo, hyresgäst) 

”Det är inte samma atmosfär … Det är helt oerhört hur en sådan här sak kan påverka så mycket 
som det har gjort” (Olga, hyresgäst). 

Det som beskrivs ovan visar att det trots allt har uppstått någon form av ”vi och dom” mellan de 

boende, oberoende av om de äger eller hyr, samtidigt som en person upplever att stämningen 

har blivit mer öppen. Det mest påtagliga är att det har uppstått en ”vi och dom”-känsla mellan 

de som bor i den allmännyttiga delen och de i den ombildade delen – att kvarteret har splittrats, 

genom att de inte har sina samkvämen lägre.  

I denna kontext vill jag återgå till betydelse- och behagsvärdet, vilka diskuterades i avsnittet 

‘synen på bostaden – bruksvärdet kontra bytesvärdet’, och sammankoppla dem med splittringen 

som har skett i och med ombildningen. Min tolkning är att ombildningen har påverkat de 

boende på ett negativt sätt, framför allt de som hyr. Vad jag åsyftar i detta fall är att behags- och 

betydelsevärdet för dem har avtagit eller minskat genom att området inte har samma ”atmosfär” 

som tidigare. Visserligen uppskattar de sina lägenheter och dess område, men samhörigheten 

och gemenskapen har försvunnit. Därmed har ombildningen förändrat betydelse- och 
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behagsvärdet för dessa personer till det sämre, då deras samhörighetskänslor med området och 

tryggheten delvis är borta (Sandström 1989:39).  

En annan viktig aspekt som jag vill belysa i detta sammanhang är att så gott som samtliga 

intervjuade inte tror att de kommer att få mer inflytande vad gäller de allmänna utrymmena. 

Nästan alla intervjuade menar att det var något som de redan hade, då fastigheten tillhörde 

Svenska Bostäder, genom samråd med den lokala hyresgästföreningen. Bostadsrättsinnehavarna 

menade att inflytandet över de allmänna utrymmena i grund och botten handlade om deras eget 

engagemang, men att de däremot vad gäller den egna lägenheten nu får göra som de vill, och att 

de själva ansvarar för att ombesörja en viss typ av underhåll. Hyresgästerna däremot poängterar 

att deras möjligheter till inflytande över de allmänna utrymmena är totalt eliminerad, nu när 

fastigheten är ombildad till bostadsrätt. Dessutom tror de intervjuade hyresgästerna att under-

hållet av deras lägenheter kommer att bli avsevärt sämre.  

Detta tolkar jag som en typ av splittring, då gemenskapen i en bostadsrättsförening till stor del 

handlar om att man är aktiv bostadsrättsmedlem. Att då vara hyresgäst i en bostadsrättsförening 

kan innebära motsatsen, eftersom det inte ger rätten att vara aktiv medlem eller boende. Vad 

gäller underhållet har hyresgästen förvisso i juridisk mening samma rättigheter som i en vanlig 

hyresrätt, men att detta ska fungera i verkligheten kommer an på bostadsrättsföreningens 

kunskaper och intresse att förvalta och underhålla även för hyresgästerna (Kemeny i Boström et 

al. 2002:68). Denna företeelse är något som två av de intervjuade hyresgästerna fått erfara. Vera 

och Bo berättade att deras frys hade slutat fungera drygt två månader innan jag intervjuade dem. 

De hade både ringt och lagt brev i ordförandens brevlåda – men utan resultat. Vera och Bo 

menade att om detta hade hänt då Svenska Bostäder var hyresvärd hade de inte behövt vänta 

mer än högst två veckor – men nu har en hel sommar passerat utan att de har kunnat få en isbit 

till drinken eller glass till efterrätt. Detta stödjer Kemenys antagande att intresset att ombesörja 

hyresgästernas service inte alla gånger finns. Även bostadsrättsföreningens agerande mot Ylva 

(citat på sid. 28), att hon inte skulle kunna köpa till samma förmånliga pris som övriga, då hon 

röstade ”nej” vid förvärvsstämman, bevisar att det finns bristande kunskaper hos dem som utgör 

styrelsen.  

Den gemenskap som de intervjuade skildrar, den som fanns i området före ombildningen, är 

något som jag tolkar som Gemeinschaft – men även att Gesellschaft existerade, då alla inte 

känner varandra. Den samhörighet som bland annat Olle och Olga skildrar är en gemenskap 

som har byggts upp både genom samhörighet och att man har vistats i samma område under en 
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lång tid. Som nämnts var detta tidigare ett ”näste” för socialistiska tankar, där de boende har 

delat samma värderingar. Det är något som kan härledas till båda perspektiven som enligt Ehn 

handlar om samhörighetskänslor och förtrogenhet (Ehn 1987:40), men även till det som Gans 

och Keller framhåller: att en viss homogenitet bidrar till gemenskap (Gans och Keller i Lind-

berg 1971:243, 267). Denna gemenskap har dessutom skapats genom aktiviteter såsom ärt-

soppekvällar och utflykter, vilket har gjort att många personer har sammanstrålat. Detta är 

något som jag sammankopplar till Ehns antagande att nätverk sällan är slutna (Ehn 1987:40). 

Detta i sin tur har lett till att denna gemenskap för vissa har resulterat i djupare grannkontakter, 

det vill säga att några har skapat vänskapsrelationer. Därtill finns det de som har sagt att de inte 

umgås med sina grannar, utan lever sina egna liv. Det är just detta som gör att jag tolkar det 

som att området präglas av både Gesellschaft och Gemeinschaft. Med det menar jag att det 

finns en gemenskap, men att det även har uppstått en splittring som kan uppfattas som en typ av 

isolering. Isoleringen blir i detta fall att det inte bara har bildats två enheter av bostadsområdet, 

utan även inom den ombildade fastigheten där hyresgästerna känner att de inte får vara med i 

gemenskapen då de endast hyr. Detta upplevs som en ofrivillig isolering.  

Delningen av kvarteret har också inneburit en splittring som kan associeras till isolering, att den 

ombildade delen inte längre blir inbjuden till den allmännyttiga delens samkväm. Det finns 

även en frivillig isolering, det vill säga de som inte vill delta i gemenskapen. 

Jag vill även tillägga att alla intervjuade utom en anser att det är fel att allmännyttan avyttras, då 

det på sikt kommer att hindra ungdomar och andra som inte har de ekonomiska resurserna att 

köpa sig en bostad. 
För många kommer det nu bli mycket svårt att få en bostad – om de inte har pengar förstås (Ada, 
bostadsrättsinnehavare). 

”jag anser att allmännyttan skulle vara helt förbjuden att sälja ut, dom skulle inte få sälja en enda 
lägenhet till – de har redan sålt alldeles för mycket. Det gagnar ingen människa, varken yngre eller 
äldre, det gagnar bara ett fåtal …sådana som är ute efter att göra klipp. Det här ju planerat från 
början att det ska vara för vanligt folk, ….Det byggs så mycket flotta hus, det retar mig också att de 
bygger så väldigt mycket köpelägenheter…men de bygger nästan inte en enda hyresrätt och då 
skyller de på att dom tjänar inte tillräckligt …” (Olga, hyresgäst). 

* * * 

Om jag summerar det som har presenterats i detta kapitel, går det att konstatera att synen på 

bostaden skiljer sig marginellt. Bostadsrättsinnehavarna ser sin lägenhet ur både det kvalitativa 

och kvantitativa perspektivet, medan hyresgästerna endast ser på den ur det kvalitativa 

perspektivet vad gäller såväl bruks- som bytesvärdet. Vidare går det att konstatera att det är de 

privatekonomiska motiven som ligger till grund för valet att köpa, det vill säga om personen i 

fråga har den ekonomiska möjligheten att förvärva. Därjämte går det att skönja att de som inte 
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köper inte har de ekonomiska resurserna, eller att ideologiska skäl ligger bakom deras val att 

inte förvärva. Jag anser även att det går att uttyda att mindre bemedlade gentrifieras på så vis att 

de inte kan vara med och delta i bostadsrättsprojektet. Vad vi kunde se var att en ensamstående 

mor blev nekad då hennes inkomst inte motsvarade bankens normer.  

De intervjuades upplevelse av ombildningsprocessen var av negativ karaktär, och att ombild-

ningen har gett upphov till orosmoment vad gäller förvaltningen. Det går även att konstatera att 

de intervjuade trots allt upplever en splittring både vad gäller hela grannskapet och inom den 

ombildade fastigheten. Merparten av bostadsrättsinnehavarna anser att själva bostadsrättsom-

bildandet har ökar inflytandet vad gäller deras egna lägenheter men inte de allmänna ut-

rymmena. Här handlar det dock om deras egen vilja till engagemang. Hyresgästerna anser 

däremot att deras möjlighet till inflytande har eliminerats i och med att fastigheten har om-

bildats, samt att förvaltningen kommer att bli avsevärt sämre. 

ANALYS OCH DISKUSSION  
I detta kapitel diskuteras det som presenterats i föregående kapitel, mot bakgrund av studiens 

syfte och med utgångspunkt från mitt teoretiska ramverk.  

SYNEN PÅ BOSTADEN – BRUKSVÄRDE KONTRA BYTESVÄRDE  
Jag har i min uppsats belyst hur de boende ser på sin bostad utifrån begreppsparet bruksvärde 

kontra bytesvärde samt de bakomliggande ekonomiska motiven till att vilja förvärva sin 

lägenhet. 

Med utgångspunkt från att lägenheten är ”varan” och dess bruksvärde, det vill säga lägenhetens 

kvalitativa egenskaper, går det att konstatera att det inte finns någon avvikande skillnad mellan 

bostadsrättsinnehavares och hyresgästers syn på bostaden. Med det avser jag att lägenheten 

fyller den funktion som de boende behöver och att de trivs i området.  

Innan jag genomförde intervjuerna hade jag funderingar på om bostaden har olika betydelse 

beroende på om man valde att köpa sin lägenhet eller ej. Jag var relativt övertygad om att de 

som hade valt att förvärva sin lägenhet skulle se sin lägenhet som ett värdepapper eller dylikt. I 

detta avseende fanns det en skillnad på hur de ser på sin bostad. Bostadsrättsinnehavarna såg sin 

lägenhet som ett investeringsobjekt, såsom ett värdepapper, medan hyresgästerna betraktade 

sina lägenheter helt ur den kvalitativa sidan. I detta fall fanns det en medvetenhet hos 

majoriteten av de intervjuade hyresgästerna om att deras bytesmarknad med all sannolikhet 
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hade beskurits och att deras (kvalitativa) bytesvärde därmed minskat. I denna kontext borde jag 

ha ställt frågan ”ångrar du ditt val, att du köpte respektive inte köpte?” Denna fråga hade 

kanske klargjort mer hur respondenten ser på sitt val och sin lägenhet. Nu tror jag inte att det 

har någon avgörande betydelse, eftersom merparten av dem som inte köpte var mycket klara 

över sitt val och/eller dessutom inte hade de ekonomiska resurserna.  

Det är detta bytesvärde som Marx (1969) benämner varans ekvivalenta form (se sid. 15), då det 

handlar om ett byte mellan två varor som värderas efter ägarens behov. Antagandet att hyres-

gästerna får en beskuren marknad grundar Bodström på att hyresgästen dels förlorar möjlig-

heten till internbyten som de allmännyttiga bolagen erbjuder sina hyresgäster och dels får svårt 

att finna någon som vill hyra av en bostadsrättsförening (Bodström i Bodström et al. 2002:63). 

Till detta bör man även beakta att hyresrättsmarknaden tenderar att krympa genom att allt fler 

hyresrätter ombildas till bostadsrätter, vilket bidrar till att det blir allt svårare att få en hyresrätt i 

innerstaden. Jag diskuterade detta med Lars Vigerland, doktorand i fastighetsekonomi, som 

menar att det är ett rimligt antagande.  

Vad man däremot kan säga är att lägenheten i en bostadsrätt får en annan betydelse, då den ger 

ägaren en ”vara” som även har kvantitativa egenskaper, det vill säga ett penningvärde. Vid en 

ombildning tillkommer faktorn att köparen får sin ”vara” till ett mycket bra pris, i jämförelse 

med det faktiska värdet på marknaden. Detta är något som jag tolkar som att personen i fråga 

får ett utökat bytes- och symbolvärde. Symbolvärdet är i detta fall att köparen har gjort en vinst 

som ökar möjligheten att göra en annan boendekarriär än om man hade valt att inte köpa sin 

lägenhet. Som vi såg så var det just det privatekonomiska motivet som till stor del låg till grund 

för bostadsrättsinnehavarnas ställningstagande. Däremot har hyresgästerna med all sannolikhet 

fått ett minskat symbolvärde i detta avseende. Min slutsats blir i detta avseende att bostadsrätts-

innehavarna har fått ett ökat bytes- och symbolvärde, medan hyresgästerna har fått dessa värden 

minskade i och med ombildningen. 

Att bostadsrättsinnehavarna inte ville vara ”inneboende hos sina grannar” är något som jag 

tolkar som ett motiv som grundar sig i ett grupptryck. Med det menar jag att om en hyresgäst 

har de ekonomiska resurserna så följer man majoritetens vilja, i detta fall att ingå i en bostads-

rättsförening. Det visar sig även att det finns de som verkligen inte vill köpa fast de har haft de 

ekonomiska resurserna. Två hyresgäster hade de ekonomiska resurserna, men av ”synnerliga” 

ideologiska skäl valde de att inte förvärva. Övriga hyresgäster valde alltså att inte förvärva av 

både ekonomiska och ideologiska skäl. Av dessa var det en ensamstående kvinna med barn som 
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inte kunde förvärva, då hennes inkomst inte motsvarade bankens normer. Detta tolkar jag som 

att mindre bemedlade tenderar att bli gentrifierade i samband med ombildning. Förvisso bor 

dessa personer just nu kvar i sina lägenheter som hyresgäster, men vad händer den dagen då de 

vill flytta? När det gäller hyresgästernas möjlighet att byta lägenhet och göra boendekarriär är 

det svårt att säga hur det kommer att fungera då det inte är undersökt.  

I denna kontext skulle det vara intressant att göra en uppföljning av denna studie om några år, 

för att se hur flyttmönstret har utvecklats, såväl för bostadsrättsinnehavare som för hyresgäster. 

Denna typ av undersökning har inte gjorts, vad jag vet, vilket gör det än mer intressant, då det 

skulle ge underlag för huruvida hyresgästerna får en beskuren bytesmarknad eller ej.  

OMBILDNING – GEMENSKAP ELLER SPLITTRING 
I min uppsats har jag tagit fasta på de boendes upplevelser av ombildningsprocessen och den 

nya boendesituationen. Det som går att konstatera är att merparten upplevde ombildnings-

processen negativt och att flertalet kände både stress och obehag, dels på grund av de drivandes 

”tjat” om att säga ja till en ombildning, dels på grund av ovisshet vad berör förvaltningsfrågor. 

Denna upplevelse återfanns såväl hos dem som valt att förvärva som hos dem som valt att vara 

kvar som hyresgäster, dock främst hos de äldre. Jag drar den slutsatsen att de äldre känner 

trygghet i att bo kommunalt och att de på grund av ålderdom valt att bo i allmännyttig hyresrätt. 

I denna kontext kan man fråga sig varför de inte valde att flytta till ett annat kommunalt boende. 

Den frågan ställde jag som en följdfråga och fick i regel svaret att de vill bo kvar i området just 

för att det hade de kvaliteter som de ville ha i sitt boende. Jag fick även vid ett par tillfällen 

motfrågan ”varför ska jag flytta för att de vill ombilda?”, en fråga som jag inte kunde svara på. 

Den starka gemenskapen som bostadsområdet präglades av före ombildningen är något som jag 

har tolkat som att det rådde både Gemeinschaft och Gesellschaft (Asplund 1991). Jag tolkar det 

som att denna Gemeinschaft underbygger Ehns (1987) och Gans (1971) antagande att 

grannkontakt uppstår både av samhörighetskänslor, såsom gemensamma värderingar, och 

förtrogenhet genom att de boende har vistats en längre tid i ett område. De aktiviteter som har 

engagerat många i området har gjort att umgängeskretsen inte har stannat inom en fastighet – 

utan ett helt bostadsområde med 1 079 hushåll, vilket stödjer antagandet att ”ju fler man umgås 

desto fler andra personer får man kännedom om” (Ehn 1987:40). Dessutom har några även 

fördjupat kontakten till mer privata umgängen. 

Genom att en av fyra fastigheter har ombildats till bostadsrätt har det uppstått en delning av 

bostadsområdet, vilket har inneburit att gemenskapen har splittrats, en splittring som några av 
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de boende beskrev som att det hade uppstått en ”vi och dom”-relation. Splittringen avser i detta 

fall det faktum att de boende inte längre har sina gemensamma samkväm, utan att området har 

delats i två ”läger”. Huruvida denna splittring kommer att fortgå är svårt att säga. Med tiden 

kommer det kanske att förändras, antingen genom att de boende återupptar den gamla 

gemenskapen eller att den dör ut. Jag tror dock att det sistnämnda är det mest troliga, mot 

bakgrund av Ehns (1987) antagande; om det finns tecken på gemenskap ”smittar” den av sig till 

de ny inflyttade. I detta fall finns inte gemenskapen och då kan den inte ”smitta av sig” för att 

fortgå – därmed tolkar jag det som att splittringen successivt kan komma att befästas, alltefter-

som folk flyttar ut respektive in. 

Gemenskapen eller splittingen inom fastigheten 
Samtidigt som jag kan skönja samhörighet och gemenskap kan jag även urskilja en splittring på 

så sätt att inte samtliga boende kan delta i den gemenskap, som är grundidén i en bostads-

rättsförening. I detta fall syftar jag på att hyresgästernas möjlighet till inflytande eliminerats i 

och med ombildningen, både vad gäller den egna bostaden och de gemensamma utrymmena. 

För bostadsrättsinnehavarnas del handlar det om deras egen vilja till engagemang i gemen-

skapen. Vad som har skett är att det har uppstått både en så kallad ofrivillig och frivillig iso-

lering i förhållande till gemenskapen, det vill säga den aktiva hyresgästen är ofrivilligt 

isolerad/utestängd, medan den inaktiva bostadsrättsinnehavaren är frivilligt isolerad. Möjlig-

heten till inflytande hade de boende redan före ombildningen och då innefattades alla boende, 

samt att det gällde såväl det egna boendet som de gemensamma utrymmena. Nu när fastigheten 

är ombildad kommer det med all sannolikhet att bli svårt för hyresgästerna att bli hörda och att 

delta i gemenskapen. Detta hänger givetvis dels på föreningens styrelse och dels på hyres-

gästens vilja att engagera sig.  

Huruvida splittringen inom fastigheten kommer att kvarstå eller ej, är svår att förutsäga. Även 

av denna anledning skulle det vara intressant att göra en uppföljande studie, framför allt då 

fenomenet gentrifikation inte är undersökt på individnivå. 

* * * 
I min syftesbeskrivning nämnde jag att jag vill föra en diskussion om huruvida ombildningar till 

bostadsrätt kan generera segregation. Av det som beskrivits hittills är det för mig relativt 

uppenbart att ombildning till bostadsrätt är en komponent i gentrifikationsprocessen. Det kan 

givetvis ses ur ett motsatt perspektiv, det vill säga att det blir en positiv blandning genom att det 

finns olika upplåtelseformer inom en samma fastighet och därmed öka valfriheten.  
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Problematiken är att syftet med en bostadsrättsförening är att upplåta så många kvadratmeter 

som möjligt till bostadsrätt och inte ha hyreslägenheter. 

På strukturell (makro) nivå handlar det om att Stockholms innerstad är ett område där prisnivån 

på bostadsrätter är mycket hög, vilket innebär att bostadssegregationen utspelar sig mellan 

bostadsrätts- och hyressegmenten (se sid. 15). Ombildningsfenomenet sker främst i Stockholms 

innerstad. Endast inom det område som benämns mellersta Högalid [se kartbilaga 1] har 

andelen bostadsrätter ökat från 19 % till 46 % under tvåårsperioden 2001-2003 (Nyman 2003 

USK). Det är detta Joachimsson åsyftar när han menar att gentrifikation ska sammankopplas 

med de mekanismer som styr möjligheten för mindre bemedlade att bosätta sig i innerstaden. I 

detta fall anser jag att det politiska beslutet att ombilda de allmännyttiga hyresrätterna till 

bostadsrätter leder till att ombildningarna blir en komponent som understödjer gentrifikations-

processen och därmed gentrifieras mindre bemedlade genom att de inte kan bosätta sig i 

innerstaden. Även bankens normer är en komponent i gentrifikationsprocessen (Teeland 1988; 

Joachimsson 1999). Mitt antagande blir att ‘ju fler fastigheter som ombildas desto mer be-

gränsas mindre bemedlade att bosätta sig i innerstaden’.  

I denna kontext vill jag återgå till Sherlocks (2001) studie om Nacka, som påvisar att en total 

utförsäljning av allmännyttan har resulterat i högre hyror samt att kommunen har fått svårig-

heter att hantera bostadsförsörjningen för socialt utsatta och resurssvaga grupper. Sherlock 

skriver att ”efter utförsäljningen av allmännyttan har sociala och medicinska förturer samt flyk-

tingfamiljer erbjudits boenden i för kommunen kostsamma lägenhetshotell i annan kommun” 

(Sherlock 2001:22). Utförsäljningen har således resulterat i att kommunen har fått markant 

ökade kostnader för att lösa dessa problem (ibid.). Detta påvisar att utförsäljning generar 

oönskade effekter på såväl strukturell och individnivå.  

På meso- och mikro nivå anser jag att mindre bemedlade gentrifieras genom ombildningen. På 

individnivå (meso- och mikronivå) handlar det om att ombildningen blir en komponent i gentri-

fikationsprocessen där resurssvaga gentrifieras som både grupp och individ. Vad vi har kunnat 

se är att resurssvaga inte kan förvärva sina lägenheter av ekonomiska skäl, exempelvis den 

ensamma modern som nekades lån15. Enligt Bodstöm är bostadsbidragstagare diskvalificerade 

redan från början till att bli bostadsrättsinnehavare (Bodström et al. 2000:22). Det är just detta 

som både Teeland (1988) och Joachimsson (1999) poängterar, det vill säga att det är resurs-

svaga som de facto tenderar att bli gentrifierade. Det är inte själva ombildningen som gentri-

                                                 
15 I detta fall blir även bankens normer en komponent i gentrifikationsprocessen. 
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fierar, utan kombinationen med alla komponenter (som tas upp på sidan 17f) och de som vill 

genomdriva ombildningen är de som gentrifierar dessa individer. 

Det finns givetvis många positiva sidor med bostadsrätt, exempelvis att de boende kan påverka 

sina boendekostnader, men det gäller dock inte hyresgästerna i en bostadsrättsförening. Till 

detta bör man komma ihåg att syftet med en bostadsrättsförening bygger på att upplåta så 

många kvadratmeter som möjligt till bostadsrätt och föreningen ska egentligen inte ha hyres-

lägenheter (SBC, muntlig information). I samband med att en fastighet ombildas är det ofta 

förekommande att inte samtliga hyresgäster förvärvar, utan en mindre andel hyresgäster 

(maximalt 1/3) av hyresgästerna, väljer att inte förvärva. Bostadsrättsföreningen kan inte av-

hysa dessa hyresgäster utan giltiga skäl, då de har stöd av hyreslagen. Bostadsrättsföreningen 

kan ej heller sätta vilka hyror som helst, utan måste liksom andra hyresvärdar förhandla dessa 

med hyresgästföreningen enligt hyresförhandlingslagen16 (min förkunskap). Detta innebär att 

ombildade fastigheter måste förvalta hyreslägenheter under en övergångsperiod, hur länge 

denna övergångsperiod kan vara finns det inga uppgifter om. Flera av författarna i skriften All-

männytta eller egennytta?, av Bodström et al. 2002, menar att det kan förekomma trakasserier 

just för att bli av med hyresgästerna och att det även kan ske under själva ombildandet. I min 

uppsats har jag just belyst att många upplevde stress och obehag när de drivande ”tjatade” om 

att skriva på intresseanmälan. 

Av det som beskrivits ovan betraktar jag som att mindre bemedlade gentrifieras på både 

strukturell och individnivå. Strukturellt begränsas av de att inte kunna bosätta sig i innerstaden 

eller andra attraktiva områden. På individnivå handlar det om dels genom att de får en minskad 

möjlighet att göra boendekarriär och dels genom att de utestängs från att delta i den gemenskap 

som är grundidén med en bostadsrättsförening.  

Nu har jag givetvis inte underlag för att dra några generella slutsatser utifrån mitt urval, vilket 

jag är fullt medveten om. Men med utgångspunkt från tidigare forskningsresultat som uppvisar 

dito, anser jag att ombildning av hyresrätter är en komponent i gentrifikationsprocessen som på 

sikt kommer att leda till att den socioekonomiska segregationen tilltar.  

* * * 

Sammanfattningsvis går det att konstatera att det inte har blivit någon skillnad vad gäller bruks-

värdet. Det som framkom är att bostadsrättsinnehavarens bytesvärde ökat, medan hyresgästens 

                                                 
16 Det gäller dock endast om det finns mer än två hyreslägenheter kvar i fastigheten, om ej har föreningen rätt att 
förhandla direkt med hyresgästerna, men bruksvärdesreglerna gäller fortfarande. Vid tvister, om hyresgästen inte är 
medlem i hyresgästföreningen, måste hon/han vända sig till Hyresnämnden (min förkunskap). 
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bytesvärde minskat genom att fastigheten har ombildats. Vidare går det att fastställa att det är 

privatekonomiska motiv som ligger till grund för bostadsrättsinnehavarnas beslut och att det är 

både ekonomiska och ideologiska skäl som ligger till grund för dem som väljer att inte förvärva 

sina lägenheter. Jag anser att ombildningar understödjer gentrifikationsprocessen och därmed 

tenderar mindre bemedlade att gentrifieras på både strukturell och individnivå. 

De boendes upplevelse av ombildningen är av negativ karaktär, oavsett om man har köpt eller 

ej. Det går även att urskilja en splittring vad gäller såväl i hela området som inom den om-

bildade fastigheten. Det har uppstått ett ”vi och dom”-förhållande mellan den delen som är 

ombildad och den delen som är kvar i allmännyttans ägo. Inom bostadsrättsföreningen finns å 

ena sidan en gemenskap, å andra sidan en splittring. I detta avseende handlar det om att 

bostadsrättens grundidé baseras på ett aktivt medlemskap, som bostadsrättsinnehavare kan ta 

del av såvida hon/han vill. Som hyresgäst i en bostadsrätt kan det däremot innebära en ofrivillig 

isolering/utestängning från gemenskapen även om hyresgästen vill vara aktiv. Dessutom 

förlorar hyresgästen inflytandet över sitt boende både vad gäller de allmänna utrymmena och 

den egna lägenheten. Det sistnämnda beror på föreningens vilja och kunskap om att ombesörja 

servicen för sina hyresgäster. 

Med denna studie hoppas jag att jag har åstadkommit en rapport som stimulerar till vidare 

diskussioner och fortsatta studier av ämnet. Min intention med denna rapport är inte att komma 

med ett slutgiltigt svar – utan att den ska kunna fungera som ett underlag vid framtida 

diskussioner och studier i ämnet. 
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BILAGOR 
BILAGA 1 INTRODUKTIONSBREV 

 
STOCKHOLMS UNIVERSITET 
Kulturgeografiska Institutionen  
Samhällsplanerarlinjen 
 
 

Stockholm den 3 juli 2002 
 
 
Hej Söderbo! 
 
Mitt namn är Yvonne Ingridsdotier och jag är student vid Stockholms universitet. Jag läser på 
samhällsplanerarlinjen, med inriktning boende, arbete och närmiljö. Jag har nu påbörjat mitt 
examensarbete som ska handla om ombildandet från allmännyttiga bostadsbolag till 
bostadsrätter, d.v.s. ombildandet av hyresrätter till bostadsrätter. Mitt syfte med denna uppsats 
är att beskriva denna ombildningsprocess ur ett boendeperspektiv.  
 
Jag skulle vara mycket tacksam om jag möjligen får intervjua Dig/Er. Intervjun kommer att ta 
ca 60 min och till hjälp för mitt minne kommer jag att använda en bandspelare. Intervjun är 
helt anonym och materialet kommer att förstöras direkt efter att rapporten är sammanställd 
och godkänd. Frågorna kommer att handla om Din/Er åsikt kring ombildandet av den 
fastighet som ni bor i, såväl positiva som negativa åsikter, samt varför ni valt att köpa 
respektive inte köpa den lägenhet som ni bor i.  
 
Jag kommer att knacka på Er dörr någon gång mellan den 7-11 juli. Jag skulle vara mycket 
tacksam om Ni då ville ställa upp och svara på mina frågor. 
 
Om Ni har några frågor eller om det skulle vara så att ni vill bli intervjuad – men att Du/Ni 
inte kan vara anträffbar under den tid som jag har angivit kan ni kontakta mig på:  
tfn: 08-658 40 03, eller via e-post: y.dotier@privat.utfors.se 
 
 
Bästa hälsningar 
 
Yvonne Ingridsdotier 
Brännkyrkagatan 92 A/41 
117 26 STOCKHOLM 
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BILAGA 2 INTERVJUGUIDE FÖR HYRESGÄSTER 
A. Frågor om hur intervjupersonen upplevde ombildningsprocessen  

1. När och hur började hela processen? 

- Vem var det som kom med förfrågan om att ombilda er fastighet? 

2. Vad tänkte och kände Du då? 

3. Anordnades det informationsmöten?  

- Fick Du den information som Du/Ni behövde?  

- Tycker Du att informationen var objektiv? 

4. Tog det lång tid innan Du fattade ditt beslut att inte köpa din lägenhet? 

5. Varför valde Du att inte köpa lägenheten? 

- Ekonomiska skäl, idealistiska skäl, andra alternativ? 

6. Vad hände efter att Du hade bestämt dig för att inte köpa din lägenhet? 

- Hur upplevde Du det hela? 

7. Hur blev stämningen i huset? 

8. Uppstod det någon form av större konflikter mellan er hyresgäster? 

9. Har Din relation till grannar i huset förändrats under själva ombildningen? 

- Hur och varför? 

10. Vad var det som Du upplevde som svårast i denna ombildningsprocess? Hur och varför? 
 
B. Frågor om hur intervjupersonen upplevde situationen efter ombildningen. 
11. Upplever Du att relationen har blivit bättre respektive sämre mellan er grannar nu när hela 

processen är klar?  

12. Upplever Du att relationen har blivit bättre respektive sämre mellan er grannar som hyr 
era lägenheter? 

13. Upplever Du någon form av ”vi–dom”-känsla till de grannar som äger sina lägenheter i 
bostadsföreningen? 

14. Upplever Du någon form av ”vi–dom”-känsla till de grannar som bor kvar i den 
allmännyttiga delen nu när ni är delade? 

15. Hur upplever Du den nya boendesituationen, att minoriteten hyr och majoriteten äger sina 
lägenheter? 

16. Upplever Du att det är bättre eller sämre service nu när det är en bostadsrättförening? 

17. Anordnas det möten som ni alla boende är inbjudna till? 

18. Tror Du att ombildandet kommer att ge Dig mer boendeinflytande eller tvärtom, när det 
gäller de allmänna utrymmena, såsom gård, tvättstuga etc.?  

19. Trivdes Du med att ha allmännyttan som hyresvärd?  

- Vad var det positiva respektive negativa med att bo i allmännyttigt bostadsbolag? 
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C. Frågor om hur intervjupersonen ser på sin bostad 
20. Hur länge hade Du bott i lägenheten före ombildningen?  

21. Planerar Du att bo kvar här nu när huset har blivit bostadsrätt? 

22. Varför valde Du att bo just här på Söder – Drakenbergsområdet? 

23. Vad är det viktigaste med ditt boende?  

24. Hur ser Du på din bostad? Bruksvärdet eller bytesvärdet? 

25. Vad anser Du generellt om att allmännyttan ombildas till bostadsrätter och att de säljs ut? 

 

D. Bakgrunds- och faktafrågor om intervjupersonen. 
26. Kön:   Man Kvinna 

27. Ålder……(år) 

28. Civilstånd   gift/sambo skild/ensamstående 

29. Finns det barn i hushållet?  Ja nej  

30. Om ja – antal barn……………… 

31. Förvärvsarbetar   ja  nej 

32. Yrke:……………………………………… 

33. Lönenivå: årslön i SEK (frivillig) 

<100.000 100.000–200.00 200.000-300.00 >300.000 

 

34. Har dina boendekostnader minskat eller ökat? 

35. Lägenhetsstorlek 

36. Vilket parti skulle Du rösta på om det vore val idag? (frivillig) 
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BILAGA 3 INTERVJUGUIDE FÖR BOSTADSRÄTTSINNEHAVARE 
A. Frågor om hur intervjupersonen upplevde ombildningsprocessen  

1. När och hur började hela processen? 

- Vem var det som kom med förfrågan om att ombilda er fastighet? 

2. Vad tänkte och kände Du då? 

3. Anordnades det informationsmöten?  

- Fick Du den information som Du/Ni behövde?  

- Tycker Du att informationen var objektiv? 

4. Tog det lång tid innan Du fattade ditt beslut att köpa din lägenhet? 

5. Varför valde Du att köpa lägenheten? 

- Ekonomiska skäl, idealistiska skäl, andra alternativ? 

6. Vad hände efter att Du hade bestämt dig för att köpa din lägenhet? 

- Hur upplevde Du det hela? 

7. Hur blev stämningen i huset? 

8. Uppstod det någon form av större konflikter mellan er hyresgäster? 

9. Har Din relation till grannar i huset förändrats under själva ombildningen? 

- Hur och varför? 

10. Vad var det som Du upplevde som svårast i denna ombildningsprocess? 
 

B. Frågor om hur intervjupersonen upplevde situationen efter ombildningen. 
11. Upplever Du att relationen har blivit bättre respektive sämre mellan er alla grannar nu när 

hela processen är klar?  

12. Upplever Du att relationen har blivit bättre respektive sämre mellan er grannar som äger 
era lägenheter? 

13. Upplever Du någon form av ”vi–dom”-känsla till de grannar som hyr sina lägenheter av 
bostadsföreningen? 

14. Upplever Du någon form av ”vi–dom”-känsla till de grannar som bor kvar i den 
allmännyttiga delen nu när ni är delade? 

15. Hur upplever Du den nya boendesituationen, att vissa hyr och vissa äger sina lägenheter? 

16. Upplever Du att det är bättre eller sämre service nu när det är en bostadsrättförening? 

17. Anordnas det möten som ni alla boende är inbjudna till? 

18. Tror Du att ombildandet kommer att ge Dig mer boendeinflytande eller tvärtom, när det 
gäller de allmänna utrymmena, såsom gård, tvättstuga etc.?  

19. Trivdes Du med att ha allmännyttan som hyresvärd?  

- Vad var det positiva respektive negativa med att bo i allmännyttigt bostadsbolag? 
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C. Frågor om hur intervjupersonen ser på sin bostad 
20. Hur länge hade Du bott i lägenheten innan Du köpte den?  

21. Planerar Du att bo kvar här nu när du har blivit bostadsrättsinnehavare? 

22. Varför valde Du att bo just här på Söder – Drakenbergsområdet? 

23. Vad är det viktigaste med ditt boende?  

24. Hur ser Du på din bostad? Bruksvärdet eller bytesvärdet? 

25. Vad anser Du generellt om att allmännyttan ombildas till bostadsrätter och att de säljs ut? 
 

D. Bakgrunds- och faktafrågor om intervjupersonen 

26.  Kön:    Man Kvinna 

27. Ålder……(år) 

28. Civilstånd   gift/sambo skild/ensamstående annat 

29. Finns det barn i hushållet?  Ja nej  

30. Om ja – antal barn……………… 

31. Förvärvsarbetar   ja  nej  

32. Yrke: ……………………………………… 

33. Årslön i SEK (frivillig) 
<100.000 100.000–200.00 200.000–300.00 >300.000 

 
34. Har Dina boendekostnader minskat eller ökat? 

- Vad det svårt att få lån? 

35. Lägenhetsstorlek? 

36. Vilket parti skulle Du rösta på om det vore val idag? (frivillig) 
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BILAGA 4 SAMMANSTÄLLNING AV BAKGRUNDSFRÅGORNA 
 
 Köpt  Hyr Totalt 
Kvinnor 3 4 7 
Män 3 2 5 
Ålder (år) 32-73 45-85 32-85 år 
Civilstånd sambo/gifta 3 2 4 
     -”-        ensamstående 4 3 6 
Barn i hushållet 2* 0 2 
Förvärvsarbetar 3 1 4 
Årsinkomst    

< 100.000 0 1 1 
100.000-200.000 1 1 2 
200.000-300.000 2 1 3 

> 300.000 1 1 2 
Vill ej svara 2 2 4 

Skulle rösta    
Rött 2 4 7 

Vet ej men lutar åt rött 1 0 1 
Mitten eller rött 0 1 1 

Vet ej 1 0 1 
Vill ej svara 1 0 1 

Lägenhetsstorlek    
1-2 r o k  3 2 5 
3-4 r o k 4 3 7 

Bott i fastigheten    
> 25 år 2 0 2 

15-20 år 3 4 7 
10-14 år 0 1 1 

< 9 år 1 1 2 
Boendekostnader ökat oförändrat  
* Ett av dessa två hushåll svarar: ”Både ja och nej, vi delar lägenhet”. 
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KARTBILAGA 1 
 

 
    Källa: http://kartor.eniro.se 
 
 
 
 

 
    Källa: www.usk.stockholm.se/områdesfakta 
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KARTBILAGA 2 

 
 
    Källa: Stockholms Stadsbyggnadskontor 
 
    Gråmarkerat = den ombildade delen 


