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Sammanfattning 

Denna uppsats visar att det finns hyresskillnader mellan områden i Örebro trots att 

en hyresreglering råder. Dessa hyresskillnader kan förstärka boendesegregering 

som i sin tur kan leda till ökad skolsegregering. Eftersom skolsegregering kan 

leda till skillnader i utbildningsresultat kan detta på sikt bidra till ytterligare 

inkomstskillnader och boendesegregering. Ett särskilt problem är att personer och 

familjer som erhåller försörjningsstöd begränsas i sina val av bostad samt skola. I 

uppsatsen studeras hur denna regel slår i Örebro. Drygt tre procent av 

befolkningen i Örebro kommun erhöll försörjningsstöd år 2009. Örebro kommun 

ligger på andra plats i Sverige när det gäller etnisk boendesegregation efter 

Göteborg.  

I uppsatsen analyseras hur hyrorna i det allmännyttiga bostadsbolaget i Örebro 

varierar på grund av avståndet till centrum. En höjning av kostnadstaket för 

boende i Örebro, som för närvarande övervägs av kommunen, skulle halvera 

avståndet till centrum från fyra till två kilometer för en familj med 

försörjningsstöd. Uppsatsen visar också att det finns ett samband mellan 

boendesegregering mätt som skillnader i hyresnivåer och skolsegregering mätt 

som skillnader i genomsnittligt meritvärde för grundskolornas avgångsklasser.
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 Hur påverkar försörjningsstödet boende- och skolsegregation? 

1 Inledning 

Elevsammansättning i skolan påverkar elevers studieresultat. Exempelvis 

Nordström och Persson (2007) beskriver i en studie sambanden mellan boende-

segregering och studieresultat. Trumberg (2011) menar att skolor med hög andel 

elever med utländsk bakgrund, båda elevens föräldrar är födda utrikes, presterar 

generellt sett sämre än elever i en skola med hög andel elever med svensk 

bakgrund (Trumberg, 2011). Skolverket visar däremot att det spelar roll om 

individerna med utländsk bakgrund är födda i Sverige eller inte, där individer med 

utländsk bakgrund som är födda i Sverige presterar minst lika bra som individer 

med svensk bakgrund (Skolverket, 2011). Syftet med uppsatsen är att undersöka 

om boendesegregationen påverkas av försörjningsstödstaket för boendekostnader 

och om studieresultat samvarierar med hyresnivån.  

Socialstyrelsen hävdar att invandrare generellt sett föredrar att bosätta sig i 

invandrartäta områden för att de känner en trygghet i att bosätta sig i områden 

med människor med samma bakgrund. Det aktiva valet av bosättningen kan leda 

till ökad boendesegregation som i sin tur kan leda till ökad skolsegregation 

eftersom skolor tenderar att få stora skillnader i elevsammansättningen. Det har 

påvisats att ökad skolsegregation kan innebära stora skillnader i studieresultaten 

mellan skolorna, vilket kan ha bidragit till att elever med utländsk bakgrund 

erhållit en lägre utbildningsnivå än elever med svensk bakgrund. En lägre 

utbildningsnivå försvårar möjligheten att i framtiden erhålla välbetalda arbeten 

samt att medföljande språksvårigheter bidrar till en ökad risk att vara i behov av 

försörjningsstöd (Socialstyrelsen, 2011). Enligt Björklund och Jäntti överförs en 

del av föräldrarnas inkomstnivå till barnens framtida inkomst. Vid en regression 

visar Björklund och Jäntti att det är ungefär två till fem procent av föräldrarnas 

genomsnittliga inkomst som förklarar barnens framtida inkomst. Föräldrarnas 

inkomstnivå i utvecklade länder har en mindre betydelse för barnens framtida 

inkomstnivå jämfört med föräldrarnas inkomstnivå i outvecklade länder 

(Björklund & Jäntti, 2011). Andelen av invandrare som erhåller försörjningsstöd 

är större än andelen av individer som erhåller försörjningsstöd med svensk 

bakgrund (Socialstyrelsen, 2011). Andelen av försörjningsstödet som är ämnat till 

boende är reglerat av Örebro kommun vilket innebär att bostadsersättningens 

belopp avgör var bosättning är möjligt eftersom det finns skillnader i hyresnivå 
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 Hur påverkar försörjningsstödet boende- och skolsegregation? 

mellan olika områden. Kostnadstaket för boendeersättning orsakar en boende-

segregation på grund av att hyresskillnaden skapar begränsningar för bosättnings-

möjligheten. 

I uppsatsen studeras hyresskillnaden mellan olika områden i Örebro samt vad det 

har för betydelse för boende- och skolsegregeringen i Örebro som är en medelstor 

stad i Sverige. Kostnaden av bosättning nära centrum skattas med hjälp av en 

hedonisk prisfunktion. Med hjälp av den hedoniska prisfunktionen kunde en 

kostnadsfunktion för avståndet till centrum beräknas. Kostnadsfunktionen 

användes för att analysera hur nära centrum en försörjningsstödstagare har 

möjlighet att bosätta sig. Datamaterialet för boendekostnader som används i 

uppsatsen är erhållet från det allmännyttiga bostadsbolaget Örebro bostäder AB, 

ÖBO och gäller enbart hyresbostäder. Nivåerna för försörjningsstödsersättningen 

är erhållet från Örebro kommun och studieresultat är erhållna från Skolverket. 

Resultaten indikerar att hyrorna är högre närmare centrum. Det är troligt att det 

nuvarande försörjningsstödstaket bidrar till boendesegregation och att en höjning 

av försörjningsstödstaket därför skulle kunna reducera denna. Uppsatsen finner ett 

positivt samband mellan studieresultat och hyra per kvadratmeter vilket tyder på 

att det finns ett samband mellan boendesegregeringen och skolsegregering.  

I kapitel 2 presenteras metoden, hedonisk prisfunktion, som används för att skatta 

värdena hos hyresbostädernas olika karakteristika. Kapitel 3 redovisar några 

bakomliggande teorier och modeller kring segregering och hyresskillnader mellan 

områden. I kapitel 4 introduceras historik och bakgrund kring bostadsutvecklingen 

i Sverige samt hur samhället ser ut i Örebro. I kapitel 5 uppvisas några tidigare 

studier om bostadsmarknaden, ombildning från hyresrätt till bostadsrätt och 

ekonomiskt bistånd. Kapitel 6 innehåller institutionell information och i kapitel 7 

presenteras datamaterialet som används i uppsatsen. Kapitel 8 innehåller en 

introduktion av den empiriska modellen och i kapitel 9 visas de erhållna resultaten 

i denna uppsats. Kapitel 10 innehåller en analys av de erhållna resultaten och 

avslutningsvis sammanställs uppsatsens slutsatser i kapitel 11. 
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 Hur påverkar försörjningsstödet boende- och skolsegregation? 

1.1 Avgränsning 

I analysen av boendesegregering studeras enbart hyresnivåerna hos det 

allmännyttiga bostadsföretaget ÖBO i Örebro stad och de analyserade hyres-

bostäderna som har ett avstånd mindre än en mil från centrum. Våghustorget 

definieras som centrum i denna uppsats för att Våghustorget är beläget mellan de 

två största köpcentrumen, Krämaren och Vågen i Örebro stad. Avståndet från 

centrum är mätt med kortast bilväg från Våghustorget till mittpunkten av 

bostadsområdena som omfattas av uppsatsen.  

Studieresultaten mäts i uppsatsen genom det genomsnittliga meritvärdet. 

Meritvärdet är det genomsnittliga värdet av elevernas 16 bästa ämnen, vilket kan 

anta ett värde mellan 0-320. 
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 Hur påverkar försörjningsstödet boende- och skolsegregation? 

2 Metod 

I detta kapitel presenteras hedonisk prisfunktion vilket är den metod som används 

i uppsatsen. Kapitlet beskriver även hur prismodellen har utvecklats.  

2.1 Hedonisk prisfunktion  

Hedonisk betyder välbefinnande och lust och härstammar från det grekiska ordet 

hēdonē´ som betyder njutning och lustkänsla (Picard med flera, 2010). Utifrån 

hedonismen har den hedoniska prisfunktionen fått sitt namn och den hedoniska 

prisfunktionen utgår från att priset hos en vara är beroende av den service varans 

karakteristika medför. Andrew Court (1939) utvecklade den hedoniska pris-

funktionen för att skatta hur kvalitetsskillnader på bilar påverkade priset. Sherwin 

Rosen (1974) utvecklade den hedoniska prisfunktionen vidare för att skatta priser 

för både utbuds- och efterfrågesida. Innan Rosens vidareutveckling av den 

hedoniska prisfunktionen var det endast möjligt att skatta konsumenternas 

efterfrågan. Den hedoniska prisfunktionen skattar värdet av en varas olika 

karakteristika. Exempelvis kan en hyresbostads värde skattas utifrån dess 

karakteristika såsom antal rum, hur stor ytan är, om hyresbostaden har kök eller 

inte, närheten till centrum av en stad och hur gammal bostaden är. Den hedoniska 

prisfunktionen skattar den service en vara levererar snarare än varans värde i sig 

(Rosen, 1974).  
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Hur påverkar försörjningsstödet boende- och skolsegregation?  

3 Teori 

Detta kapitel innehåller teori och modeller som förklarar segregering och 

hyresskillnader mellan områden.  

Figur 3.1 visar hur ett samband mellan hyresskillnader och segregering kan se ut. 

Hyresnivåskillnader mellan olika områden kan leda till boendesegregering på 

grund av att individer med låg betalningsförmåga har svårigheter att bosätta sig i 

dyrare områden. Boendesegregation samvarierar i sin tur med skolsegregering, det 

är dock oklart i vilken riktning de samvarierar. Skolsegregering leder till 

skillnader mellan skolor när det gäller studieresultat vilket kan innebära stora 

skillnader i utbildningsnivå mellan individer. Olikheter i utbildningsnivåer leder 

till skillnader i inkomstnivåer mellan individer som sedan kan leda till ökad 

boendesegregering, givet hyresnivåskillnader mellan områden. Detta samband 

innebär en oändlig loop. 

Figur 3.1, Samband mellan hyresnivåskillnader och segregation. 

 

Källa: Egen komponerad 
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 Hur påverkar försörjningsstödet boende- och skolsegregation? 

I nästkommande avsnitt presenteras teori samt modeller kring segregering och 

hyresskillnader som utarbetats av Schelling, Von Thünen och Alonso. Till att 

börja med presenteras en modell av Thomas Schelling för att förklara hur 

segregation kan uppstå. I andra delen presenteras en modell från 1800-talet av 

Von Thünen som kan tillämpas för att förstå hyresskillnader kring städer. 

Avslutningsvis presenteras en modell som bygger på Von Thünens modell men 

där hänsyn tas till hyresreglering. 

3.1 Segregering 

Diskussioner kring segregering började i Sverige omkring år 1960 på grund av att 

nybyggandet av hyresbostäder koncentrerades i utvalda områden i städer. 

Segregation betyder åtskillnad och definieras som grupper av individer i samhället 

som åtskiljs efter olika karaktärsdrag, såsom etnicitet, demografi och socio-

ekonomisk bakgrund (Andersson med flera, 2009). 

 Etnisk segregering innebär att individer analyseras efter hur väl 

grupperade de är efter deras religion och kulturella tillhörighet.  

 Demografisk segregering innebär att individer analyseras efter hur väl 

grupperade de är efter kön och tillhörande åldersgrupp.  

 Socioekonomisk segregering analyserar hur väl grupperade individer är 

efter deras inkomstnivå och deras sociala grupptillhörighet.  

Inkomstsegregering var under en längre period den mest vanliga formen av 

segregering när det diskuterades om grupperingar i samhället. Inkomstsegregering 

uppstår på grund av att höginkomsttagare tenderar att bosätta sig i områden med 

högre boendekvalitet såsom områden med stora villor och dyra bostadsrätter. 

Låginkomsttagare har istället benägenhet att bosätta sig i områden med sämre 

boendekvalitet och sämre rykte. Segregeringen kan uppstå genom individernas 

inställning till olika områden. Om individer har förutfattade meningar om vissa 

områden, till exempel att kvaliteten är sämre i områdenas skolor, kan det medföra 

att dessa individer undviker att bosätta sig i dessa områden. Individer kan undvika 

att bosätta sig i områden där värderingar skiljer sig åt från ens egna som till 

exempel värderingar kring jämställdhet bland könsrollerna. Även om en individ 

kan tänka sig att flytta till ett visst område har andra individers åsikter om området 

betydelse vilket kan medföra att individen väljer att bosätta sig i ett annat område. 
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 Hur påverkar försörjningsstödet boende- och skolsegregation? 

För att olika områden ska anses som lika attraktiva när det gäller kvalitet på 

skolorna i området och boendekvaliteten, är det första steget att få ett fungerande 

område, det vill säga öka standarden i alla områdena. Även om skol- och boende-

standarden förbättras i områden måste även alla individer tro att området är 

attraktivt (Lind & Lundström, 2007). 

Segregation har både positiva och negativa effekter för samhället, där en positiv 

effekt av segregation är känslan av trygghet. Individer som upplever sig mer lika 

varandra känner en större trygghet då de bosätter sig i samma område (Berry, 

1991). Det kan till exempel vara tryggt att som nyinflyttad i Sverige bosätta sig i 

ett område där andra nyinflyttade med samma ursprung bor. Att tryggheten ökar 

för individerna beror på att individerna lättare kan identifiera sig själva med sina 

grannar och betyder nödvändigtvis inte också att området i sig blivit mindre 

kriminaliserat. Länsstyrelsen i Örebro län menar i en rapport om bostads-

marknaden i Örebro län att de flesta asylsökande väljer i större utsträckning att 

bosätta sig i anläggningsboende än att ha ett eget boende. De invandrare som 

erhållit uppehållstillstånd och därmed i större utsträckning kan välja var de 

bosätter sig jämfört med asylsökande, väljer i stor utsträckning att bosätta sig 

bland bekanta och andra invandrare med samma ursprung. Att invandrare i stor 

utsträckning väljer att bosätta sig nära varandra försvårar motarbetandet av 

bostadssegregering (Länsstyrelsen, 2009). Boverket hävdar att segregation kan 

leda till att människor med olika bakgrund och erfarenheter får svårigheter att 

mötas på ett naturligt sätt. Att individer med olika bakgrund får svårare att mötas 

kan leda till svårigheter för individer att hantera olikheter mellan varandra. En 

ytterligare negativ effekt, och kanske den mest allvarliga är att grupper med svag 

socioekonomisk bakgrund hamnar i områden med sämre boendevillkor eftersom 

de i mindre utsträckning har en chans att välja var de vill bosätta sig (Boverket, 

2007). Områden med hög andel invandrare tenderar ofta att vara resurssvaga, 

eftersom invandrare löper större risk för fattigdom som i större utsträckning är 

arbetslösa än individer med svensk bakgrund (Jonsson, Mood & Bihagen, 2010). 

Hur folk väljer att bosätta sig har även förklarats i en modell av ekonomen 

Thomas Schelling. Thomas Schellings (1978) modell handlar om hur segregering 

kan uppstå bland individer. Hur bosättningen ser ut beror på hur stora 

individgrupperna är jämfört med varandra samt hur individerna värderar sitt 
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 Hur påverkar försörjningsstödet boende- och skolsegregation? 

grannskap. Anta att det finns två olika individer, svarta (0) och vita (#) och att 

antalet individer är lika många av varje färg samt att det totala antal individer är 

ett jämt antal. Varje individ antas föredra att fler än en tredjedel av individernas 

grannar har samma färg som individen själv. Enligt Schellings modell vill 

individer omge sig med en minimum andel grannar med samma färg för att trivas 

i grannskapet. En individ kan ha allt från noll till åtta grannar, vilket innebär att 

individer som enbart har en granne föredrar att den grannen har samma färg som 

individen själv. Ett grannskap består alltså, bortsett från individer bosatta i 

kanterna av 8·8-matrisen (se Figur 3.1.2), av en 3·3-matris där en individ kan ha 

upp till åtta grannar. I Figur 3.1.1 illustreras en nöjd svart individ som har sju 

grannar varav fyra av grannarna är svarta och tre är vita. Om en individ inte är 

nöjd med sitt grannskap, kommer individen att flytta till närmaste grannskap där 

fler än en tredjedel av grannskapet har samma färg som individen själv. När en 

omflyttning av boende sker, vilket enbart kan ske till en vakant plats (-), påverkas 

de grannskap som reduceras av den flyttande individen samt de grannskap som 

erhåller den nya individen. En omflyttning av boende för en individ kan alltså på 

så sätt påverka att flera individer blir missnöjda med sin grannsammansättning, 

vilket leder till att de också flyttar sitt boende. Omflyttningar av boendet pågår 

tills att jämvikt uppnås, där alla individer är nöjda med sitt grannskap (Schelling, 

1978). 

Figur 3.1.1, 3·3-matris som illustrerar en individs alla grannar  

 

Om boende placeras enligt Figur 3.1.2 kan missnöjda individer urskiljas i Figur 

3.1.3, där missnöjda boenden markeras med # eller 0, eftersom en tredjedel eller 

färre av dessa individers grannar har samma färg som dem själva och nöjda 

boenden reflekteras med –, vilket även markerar en vakant plats (Schelling, 1978). 
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 Hur påverkar försörjningsstödet boende- och skolsegregation? 

Figur 3.1.2 Bosättning innan omflyttning.  Figur 3.1.3 Missnöjda individer. 

   (8·8-matris) (8·8-matris) 

   

Omflyttningar av boende kommer att fortgå tills det att jämvikt uppnås och i detta 

fall skulle det kunna leda till en jämvikt som illustreras i Figur 3.1.4, där vakanta 

platser illustreras med tomma rutor. I Figur 3.1.5 visas att det inte finns någon 

individ som är missnöjd med sitt boende. Hur uppdelningen av individer i 

jämvikten slutligen ser ut beror på i vilken ordning de missnöjda individerna 

omflyttat sig och hur individerna värderar sitt grannskap (Schelling, 1978). 

Figur 3.1.4 Bosättning efter förflyttning.                Figur 3.1.5 Missnöjda individer. 

                

Ett antagande i Schellings teori är att den utgår från att omflyttningar av boende 

inte har någon kostnad. Alla individer har kanske inte råd att flytta vilket kan 

tvinga dem kvar i ett grannskap där de inte trivs. Bostadskostnadsskillnader kan 

även bidra till att individer inte kan välja det närmaste grannskapet. Schellings 

modell om segregering kan utvecklas genom att hänsyn tas till kostnader för 

omflyttning av boende. I nästa del av detta delkapitel förklaras skolsegregering. 
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 Hur påverkar försörjningsstödet boende- och skolsegregation? 

3.1.1 Skolsegregering 

Segregationen i samhället spelar även roll för utbildningsnivån. Exempelvis har 

individer som bor i ett resurssvagt område, där arbetslöshetsnivån är hög, en 

generellt sett lägre utbildningsnivå än individer som bor i ett resursstarkt område, 

med låg arbetslöshet (Nordström & Persson, 2007). Invandrare som bosatt sig i 

områden med hög andel homogen svensk befolkning har generellt sett en högre 

utbildningsnivå än de som bosatt sig i områden med hög andel invandrare. Det är 

till och med vanligt att dessa invandrare som bosatt sig i det resursstarka området, 

har en högre utbildningsnivå än den svenska befolkningen i samma område 

(Socialstyrelsen, 2010). Det fria skolvalet har ökat segregeringen i samhället på 

grund av att de flesta elever med svensk bakgrund gör ett aktivt skolval. Att 

mestadels elever med svensk bakgrund gör ett aktivt skolval beror bland annat på 

att de i större utsträckning är medvetna om hur skolsystemet ser ut och vilka 

valmöjligheter som finns. Trumberg menar att det aktiva skolvalet inte 

nödvändigtvis behöver baseras på hur väl eleverna presterar i skolan utan att 

skolans rykte har störst betydelse. Skolorna som är lokaliserade i de resurssvaga 

områdena drabbas hårdast av det aktiva skolvalet eftersom de med högre 

resursstyrka i de resurssvaga områdena nu i större utsträckning gör ett aktivt val 

för att byta skola till en skola i ett annat mer resursstarkt område. Det fanns redan 

i början av 1990-talet en skillnad i hur stor andel utländska elever varje skola hade 

och denna skillnad har sedan dess blivit alltmer skarp. Det fria skolvalet kan 

mycket väl vara en orsak till den ökade skillnaden i andelen elever med utländsk 

bakgrund mellan skolorna (Trumberg, 2011).  

Skolverket delar upp segregeringen mellan synlig och osynlig segregation. Synlig 

segregation beskriver vad individer har för social bakgrund, kön och även 

etnicitet. Osynlig segregation beskrivs genom att individer grupperas med hänsyn 

till vilken skola de går i. Skolverket menar att den osynliga segregationen har ökat 

genom att högpresterande elever söker sig till skolor med en hög andel elever vars 

föräldrar är svenskar med en hög utbildningsnivå. Föräldrarnas utbildningsnivå är 

den faktor som påverkar elevernas studieresultat starkast av alla mätbara faktorer. 

Om föräldrarna har en hög utbildningsnivå tenderar deras barn att få goda 

studieresultat. På skolnivå har föräldrarnas utbildningsnivå dubbelt så stor effekt 

som på individnivå. Det är även sambandet på skolnivå som ökat den senaste 
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tiden. Med skolnivåeffekten menas att skolprestationen förklaras genom vilken 

skola eleven går i. Att elevernas skolprestationer beror på skolans omgivning 

förklaras av förväntningar av läraren och elevens kamrater. Eleven kan bli 

påverkad av skolkamraternas prestationer. Det är dock de elever som är 

lågpresterande som påverkas starkast av kamraternas skolprestation. Lärarens 

förväntning på eleven har även kausala svårigheter. Är det så att läraren styrs av 

samspelet med eleven eller är det så att läraren har högre förväntningar på elever 

med högpresterande föräldrar? Denna kategorisering innebär svårigheter med att 

behandla alla elever ur ett likvärdighetsperspektiv (Skolverket, 2009). I nästa del 

av detta kapitel beskrivs en modell som redogör hur hyres- och bostads-

kostnadsskillnader kan uppstå. 

3.2 Skillnader i bostads- och hyreskostnader 

För att förklara varför bostads- och hyreskostnader är olika mellan olika områden 

brukar man utgå från teorier och modell som har utvecklats med utgångspunkt 

från en analys som genomfördes av en tysk forskare, von Thünen, redan 1828. 

Von Thünen menade att samhället kring städer har en likartad struktur som har 

uppstått spontant. Städerna var uppbyggda så att den dyraste marken var belägen 

närmast staden eftersom bönderna kom till staden för att sälja sina produkter. 

Närhet till marknaden minskade transportkostnaden, vilket ökade efterfrågan på 

bosättningen nära marknaden/staden. För att få en bild av hur samhället kunde se 

ut kring städer illustreras staden som mittpunkten i en darttavla med olika 

närliggande fält, se Figur 3.2.1. De bönder som bosatte sig närmast staden, det 

vita fältet, var de bönder som producerade känsliga produkter med kort hållbarhet 

såsom frukt, grönsaker och mjölk. I området utanför det vita området, det 

ljusgröna området, fanns bönder som producerade skog och ved. Anledningen till 

att dessa produkter var lokaliserade så nära staden var att ved och timmer var 

tungt att frakta och hade de lokaliserats längre från staden hade priserna för ved, 

som var viktig för uppvärmning och matlagning, antagit orimligt höga nivåer. I 

det gula området odlades produkter med längre hållbarhet än grönsaker och mjölk 

så som havre, vete, råg och korn. Utanför det gula området, det röda området, 

levde köttbönderna. Djuren var lätta att transportera för köttbönderna eftersom 

slakten kunde vänta tills transporten var framme i staden. Utanför det röda fältet, 
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det mörkgröna fältet (vildmarken), var transportkostnaden för hög vilket gjorde 

det olönsamt att bosätta sig där (Von Thünen, 1826). 

Figur 3.2.1, Områdesindelningar kring städer. 

   

                                     Källa: Von Thünen, 1826 

För att beräkna den förväntade hyran för mark använde sig Von Thünen av 

följande ekvation, Ekvation (1): 

(1)    R = Y(p – c) – YFm 

R = Förväntad hyra för marken  

Y = Avkastning per enhet mark  

p = Priset per enhet av varan  

c = Produktionskostnad per enhet av varan 

F = Fraktkostnadsnivå  

m = Avstånd till marknaden 

Ekvation (2) nedan innebär att givet en positiv avkastning för att hyra marken 

samt att fraktkostnaden är positiv har avståndet till marknaden en negativ 

inverkan på den förväntade hyresnivån för marken. Om avståndet till marknaden 

har en negativ inverkan på den förväntade hyresnivån för marken innebär det att 
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det är dyrare att hyra mark närmare staden jämfört med längre avstånd från staden 

(Von Thünen, 1826). 

       
  

  
   

  

  
                               

Von Thünens modell kan fortfarande användes för att förstå den geografiska 

strukturen i många städer, faktiskt även Örebro. Samtidigt finns det många andra 

faktorer som påverkar städers utveckling och många städer har därför inte den 

ringstruktur kring ett centrum som von Thünens modell beskriver. Idag finns det 

slumområden i centrum av vissa städer där hyresnivån är lägre än i andra områden 

av staden. Detta kan förklaras av en tendens som är motsatt den centralisering som 

von Thünens modell utgår från, nämligen det som i litteraturen brukar kallas 

Urban Sprawl. Begreppet urban sprawl började användas på 1930-talet i USA och 

innebar att befolkningen i städer började flytta ut från staden till förorterna och 

landsbygden (Kummel, 2006). Befolkningen ansåg nu att det var mer attraktivt att 

ha en stor bostadsyta framför närheten till centrum av staden. I USA har detta lett 

till att stadskärnan i vissa städer har förfallit och förslummats. Urban sprawl 

kännetecknas av att befolkningen i stor utsträckning är beroende av bil eftersom 

kollektivtrafiken är begränsad (Bergström & Forshamn, 2003). Urban sprawl 

leder till att boendekostnaden blir lägre i centrum jämfört med förorterna vilket är 

det motsatta mot Von Thünens modell.  

Ett annat begrepp som förklarar hur individer väljer att bosätta sig är gentrifiering. 

Gentrifiering innebär att individer med hög socioekonomisk bakgrund 

koncentreras i ett specifikt stadsområde så att det områdets socioekonomiska 

status höjs (Valentine, 2001). Det finns två kategorier av orsaker till gentrifiering, 

kulturella och ekonomiska. Kulturell aspekt kan vara att individer vill förändra sin 

livsstil och där igenom flyttar från ett område till ett annat med högre 

socioekonomisk status. Den ekonomiska aspekten kan innebära att individer vill 

minska sina resekostnader till och från arbetet i stadskärnan (Smith, 1979). 

Gentrifieringen är ett fenomen som kan uppstå nära centrum av en stad vilket i 

sådant fall skulle förespråka Von Thünens modell. Gentrifiering kan leda till 

omstrukturering av bostäder och butiker i dessa områden för att bättre tillgodose 

individernas behov (Valentine, 2001). En prisbildningsmodell som är vidare 
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utvecklad från Von Thünens modell men som även tar hänsyn till hyresreglering 

redovisas i nästa avsnitt.  

3.3 Effekten av hyresreglering 

En prisbildningsmodell, för att analysera mark- och bostadsfrågor, som bygger på 

Von Thünens modell men som inkluderar hyresreglering har utvecklats av Alonso 

(1969). Även i denna modell antas att det mest attraktiva området för bosättning 

är i centrum av staden. Detta innebär att hyran är högst i centrum för att sedan 

avta när avståndet från centrum ökar vid en oreglerad hyresmarknad. Alonso 

analyserar en hyresreglering som utformats som ett tak på hyrorna, vilket 

illustreras av den streckade linjen i Figur 3.3.1. Taket innebär att de mest 

attraktiva bostäderna ges en hyra under det marknadsbaserade värdet. I Sverige 

används bruksvärdesprincipen som innebär att hyran bestäms efter totala 

byggnadskostnader och markpris. Markpriset är i sig redan nedpressat under den 

marknadsbaserade nivån. På grund av att markpriset är nedpressat är de äldsta 

hyresbostäderna billigare än de nya eftersom byggnadskostnaden förr var lägre. 

Att de äldsta hyresbostäderna är billigare än övriga hyresbostäder kan vara en 

förklaring till varför centrala bostäder i många storstäder har relativt låga hyror 

samtidigt som nybyggda bostäder i ytterområdet har relativt högre hyror. Figur 

3.3.1 illustrerar hyresnivån med den räta linjen som korsar efterfrågekurvan. 

Sedan bruksvärdesprincipen infördes har dock detta mönster ändrats och den 

verkliga prisbilden är antagligen mer elastisk (Persson, 2009). 
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Figur 3.3.1, Alonso-modellen 

  

Källa: Persson, 2009 

Införandet av hyresreglering omfördelar inkomsterna från fastighetsägaren till 

hyresgästen, givet att bostaden är attraktiv och centralt belägen. Det motsatta 

inträffar om hyresregleringen avvecklas, då fördelas inkomsterna från hyresgästen 

till fastighetsägaren. Om en omfördelning sker från rik till fattig beror på vem som 

bor i bostaden och vem som äger den. Om alla fastighetsägare vore rika och en 

hyresreglering var motiverad på så sätt blir omfördelningen ändå inte stor. Att 

omfördelningen inte blir stor beror på att en del av kostnaderna för 

fastighetsägaren vältras över på samhället, i form av att staten får in en lägre skatt 

från fastighetsägarna som samhället måste kompensera (Persson, 2009). 

Alonso menar att en oreglerad hyresmarknad kan leda till boendesegregering efter 

betalningsvilja, där höginkomsttagare bor i centrum med den högsta hyresnivån. I 

en reglerad hyresmarknad är det dock inte säkert vad som styr vem som bor var, 

men det är troligt att personliga kontakter spelar stor roll för vem som får de mer 

attraktiva bostäderna. Personliga kontakter är troligtvis också positivt korrelerad 

med inkomstnivån, vilket i sådant fall leder till att höginkomsttagarna bosätter sig 

i de mer attraktiva områdena. Det kan innebära att en reglerad hyresmarknad kan 

skapa samma boendesegregering som en oreglerad hyresmarknad med skillnaden 

att höginkomsttagarna betalar en lägre hyra samtidigt som fastighetsägarna betalar 

en lägre skatt. Att en reglerad hyresmarknad kan skapa samma boendesegregering 
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som en oreglerad hyresmarknad är endast en hypotes, men om den stämmer kan 

det innebära att låginkomsttagare subventionerar höginkomsttagare (Persson, 

2009). 

För att undersöka vilka individer som bor i de attraktiva områdena är inte 

inkomstnivå ett felfritt mått. Individer som studerar kan räknas som 

låginkomsttagare men kan efter deras utbildning erhålla en hög inkomst och 

därför räknas som höginkomsttagare. Segregationen kan därför öka med tiden 

även om inga omflyttningar sker eftersom andelen låginkomsttagare blir färre. 

Hyresreglering är inte samhällsekonomiskt effektiv på grund av att den medför 

negativa allokeringseffekter. Med negativa allokeringseffekter menas till exempel 

att individen som är i störst behov av hyresbostaden inte erhåller den. Det kan 

även innebära att individer som erhållit en hyresbostad låter den vara obebodd och 

då förhindrar en behövande individ från att erhålla hyresbostaden (Persson, 2009).   

När hyran är lägre än den marknadsbaserade hyran ökar möjligheten för en så 

kallad svart marknad att uppstå (Persson, 2009). En svart marknad leder till ökad 

boendesegregering eftersom hyresgästen betalar en högre otaxerad kostnad utöver 

hyran vilket alla individer inte har råd med. Även utan en svart marknad är det 

rimligt att tro att boendesegregation råder i en reglerad hyresmarknad med 

bostadsköer. Om den reglerade hyresnivån är lägre än den marknadsbaserade 

hyresnivån i en oreglerad marknad skapas långa bostadsköer som medför att 

enbart vissa individer kan erhålla ett boende i ett attraktivt område (Andersson & 

Söderberg, 2005). En individ som är uppvuxen i området är generellt sett mer mån 

om att placera sina barn i bostadskön för området än en individ från ett annat 

område, vilket betyder att dessa barn erhåller en längre bostadskötid. Individer 

som placerar sina barn tidigt i bostadsköer ger barnen större möjlighet att välja var 

de vill bosätta sig i framtiden (Jansson, 2005). I vanliga fall förlorar en individ 

sina erhållna bostadsköpoäng när den skriver ett nytt hyreskontrakt för boende. Ett 

tillvägagångssätt för att minska boendesegregeringen kan innebära att individer 

får behålla sina erhållna bostadsköpoäng när ett nytt hyreskontrakt skrivs i ett 

oattraktivt område. Ett alternativ för att minska boendesegregering kan vara att 

individer erhåller dubbla bostadsköpoäng för ett boende i oattraktiva områden 

(Lind & Lundström, 2007). 
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Ett tillvägagångssätt för att avskaffa hyresregleringen kan innebära att alla nya 

bostäder som byggs antar en marknadsbaserad hyresnivå, vilket skulle öka 

lönsamheten för nyproduktion av bostäder. En annan strategi för att avveckla 

hyresregleringen är att låta nya hyreskontrakt som skrivs vara marknadsbaserade. 

Ett komplement för att avveckla hyresregleringen kan vara att de äldre 

hyresgästerna erbjuds en klumpsumma för att sedan betala marknadsbaserade 

hyror (Persson, 2009). En reglerad hyresmarknad är motiverad om den kan 

minska boendesegregationens negativa effekter
1
. Den reglerade hyran gynnar 

dock de som erhållit de mer attraktiva hyresbostäderna till skillnad mot en 

öronmärkt subventionering. Hyresregleringens inverkan på samhället beror på hur 

hyresbostäderna fördelas. Om hyresbostäderna fördelas efter specifika 

karakteristika eller efter inkomstnivå kan hyresregleringen leda till ökad 

boendesegregation (Jansson, 2005). 

  

                                                           
1
 Negativa effekter av segregering kan vara ökade motsättningar mellan grupper, brottslighet och 

skillnader i utbildningsnivå mellan olika grupper. (Jansson, 2005) 
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4 Historik och bakgrund 

I följande kapitel presenteras bostadsutvecklingen i Sverige från 1960-talet samt 

hur samhället ser ut i Örebro. 

4.1 Bostadsutvecklingen i Sverige 

Nyproduktionen av bostäder ökade på 1960-talet i Sverige med hjälp av statliga 

subventioner då dåvarande regering ansåg att svensken bodde för trångt. 

Bostadssubventioner var särskilt riktade till det så kallade Miljonprogrammet
2
 

som startade på 1960-talet. Målsättningen med miljonprogrammet var att 

individer inte skulle behöva sova fler än två individer i samma rum samt att 

bostaden skulle innehålla ytterligare ett vardagsrum och kök. Med 

bostadssubventionering menades att staten vidgade kreditregleringen som innebar 

en statlig finansiell risk, det vill säga att säkerheten för att ta lån sänktes. Det blev 

enklare för individer att ta lån och en del av lånet för bostad blev räntefritt. 

Villkoret för att erhålla de förmånliga statliga lånen var att hyresnivån inte fick 

överstiga en viss nivå (Hedenmo & Von Platen, 2007). Subventionerna var inte 

endast riktade mot bostadsbyggande utan även mot konsumenterna, i form av 

bostadsbidrag, vilket medförde att efterfrågan på bostäder ökade. När efterfrågan 

på bostäder ökade medförde det ökade priser på bostadsrätter och villor. 

Hyresnivåerna var låsta av hyresregleringen vilket innebar att nyproduktionen av 

hyresfastigheter endast var lönsamt om produktionskostnaden efter 

subventioneringen för hyresbostäder hölls varaktigt låg (Persson, 2009). 

Nyproduktionen av bostadsrätter och villor ökade, med hjälp av att det blev lättare 

att erhålla statliga lån för nyproduktion av bostäder, fram till den ekonomiska 

krisen i början av 1990-talet (Hedenmo & Von Platen, 2007). År 1985 

avreglerades likviditetskvoterna och ränteregleringen vilket gav affärsbankerna en 

ökad frihet att själva bestämma sin ränta och sin utlåningskvot, vilket medförde 

att utlåningen ökade. Den ekonomiska krisen grundades i att Sveriges 

inflationsnivå var högre än övriga länder hos vilka Sverige hade låst sin 

valutakurs till. Den höga inflationen i Sverige innebar att även räntorna ökade och 

därmed försämrades Sveriges konkurrenskraft. Även om räntorna ökade i Sverige 

så var utlåningen stor på grund av att realräntan var, efter skatt, väldigt låg och i 

                                                           
2
 Miljonprogrammet är en bostadsbyggnadspolitik på 1960-talet som innebar en miljon bostäder på 

tio år (Hedenmo & Von Platen, 2007). 
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vissa fall negativ. Utlåningen gick främst till nyproduktion av bostäder vilket 

berodde på att förväntningarna var att inflationen skulle öka än mer. 

Förväntningarna av att inflationen skulle öka medförde att den faktiska realräntan 

sjönk och att äga bostäder ansågs under den här perioden som en säker investering 

(Borg-Andersson & Boksjö, 1994). Figur 4.1.1 visar hur utvecklingen av påbörjad 

nyproduktion av lägenheter sett ut från år 1975 och framåt. Från år 1985 och fram 

till krisen i början av 1990-talet kan en uppgång av nyproduktionen av lägenheter 

ses. Vid krisen kan en kraftig nedgång av nyproduktionen av lägenheter ses och 

efter krisen ses en uppgång för att sedan under finanskrisen 2008 åter igen falla.  

Figur 4.1.1, Utvecklingen av påbörjad nyproduktion av lägenheter. 

 

Källa: SCB, 2011 

Den ekonomiska krisen i början av 1990-talet ledde till ett budgetunderskott för 

regeringen som sedan medförde att regeringen sänkte bostadssubventionerna 

drastiskt. Subventionsminskningen reducerade nyproduktionen av hyresbostäder i 

störst utsträckning, men även nyproduktionen av bostadsrätter och villor 

reducerades. Den minskade nyproduktionen av bostäder från 1990-talet kan bero 

på att den genomsnittliga svensken bodde för rymligt, alltså för få individer per 

bostad. Om den genomsnittliga svensken bodde för rymligt innebar den minskade 

nyproduktionen i att marknaden anpassade sig efter utbud och efterfrågan. 

Nyproduktionen av hyresbostäder har inbringat en lägre vinst än nyproduktionen 

av bostadsrätter vilket har medfört att nyproduktionen av hyresbostäder uteblivit. 
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Antalet bostadsrätter har visserligen ökat och en viss del av ökningen består av att 

hyresrätter ombildats till bostadsrätter, vilket har lett till att antalet hyresrätter 

reducerats. Den minskade andelen hyresbostäder kan ha medfört ett ökat 

efterfrågeöverskott, det vill säga att efterfrågan ökar trots att efterfrågan redan var 

större än utbudet (Persson, 2009).  

Den ekonomiska krisen under 1990-talet var den djupaste sedan 1930-talet och 

ledde bland annat till drastiskt sjunkande bostadsvärden på grund av 

realräntechocken
3
 (Söderström, 1995). En strategi för att öka värdet på hyres-

bostäder är att ombilda hyresrätterna till bostadsrätter. En hyresreglering leder till 

att bostadshyror hålls på en låg nivå och en ombildning till bostadsrätt skulle 

därför kunna innebära en vinst. Den potentiella vinsten som uppstår kan delas 

mellan fastighetsägaren och hyresgästen. Bostadsrättsföreningen anskaffar 

byggnaden för ett pris som överskrider hyresbostadens värde men under summan 

av de ingående bostadsrätternas marknadsvärde. Det har funnits skilda meningar 

om huruvida hyresrätter skulle ombildas till bostadsrätter, eftersom politiker ofta 

har ställt sig emot detta. Sedan valet 2006 har motståndet mot att ombilda 

hyresrätter till bostadsrätter dock avtagit vilket kunde betyda att andelen 

hyresrätter minskar i framtiden (Persson, 2009). Figur 4.1.2 visar hur BNP-

tillväxten förändrades från 1970 och framåt. Figuren visar att BNP-tillväxten 

under den ekonomiska krisen i början av 1990-talet var negativ tre år i rad, mellan 

åren 1991-1993. 

Figur 4.1.2, BNP-tillväxt i procent från år 1970 fram till år 2010. 

 

Källa: OECD, 2011 

                                                           
3
 Realräntechocken innebar att reporäntan chockhöjdes med 500 procent vilket var ett försök från 

regeringens sida att kvarhålla investeringar i Sverige (Söderström, 1995).  
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Samtidigt som antalet hyresbostäder reducerades har den pågående 

boendesegregationen i Sverige ökat, där bland annat samhället blivit mer 

grupperat efter etnisk bakgrund. Att boendesegregationen har ökat samtidigt som 

antalet hyresbostäder har minskat behöver dock inte ha någon samvariation, 

däremot kan boendesegregationen ha påverkat elevernas studieresultat som har 

påverkats av elevsammansättningen i skolorna. Skolor med hög andel elever med 

utländsk bakgrund är ofta lokaliserade i områden med hög andel individer med 

utländsk bakgrund. Skolor med hög andel elever med utländsk bakgrund har 

sämre studieresultat än skolor med låg andel elever med utländsk bakgrund. 

Sannolikheten att inte erhålla gymnasiebehörighet efter årskurs nio är dubbelt så 

stor för elever från ett område med hög andel individer med utländsk bakgrund 

jämfört med elever från områden med låg andel individer med utländsk bakgrund 

(Persson, 2007). Skolverket menar dock att individer med utländsk bakgrund som 

är födda i Sverige presterar minst lika bra som individer med svensk bakgrund 

(Skolverket, 2011). I nästkommande avsnitt analyseras hur samhället ser ut i 

Örebro. 

4.2 Hur ser samhället ut i Örebro? 

Örebro rankas tillsammans med Göteborg som två av de mest etniskt segregerade 

städerna i Sverige, trots att Örebro och Göteborg har stora kommunala 

bostadsbolag. 70 procent av samtliga hyresbostäder i Örebro ägs av det 

kommunala bostadsbolaget ÖBO (SCB, 2008).  

Den ekonomiska krisen i början av 1990-talet resulterade i att sysselsättningen i 

Örebro län minskade med drygt tolv procent mellan åren 1990-1994 (SCB, 2011). 

Region Örebro menar att den minskade sysselsättningen i Örebro kan ha inneburit 

en ökad boendesegregation, där skillnaden i inkomstnivå mellan individer nu blev 

större mellan olika områden (Region Örebro, 2009). En samvariation mellan 

etniska- och socioekonomiska skillnader kan ses från 1990-talets ekonomiska kris. 

De mest resurssvaga
4
 områdena tenderar att innehålla allt större andel individer 

med utländsk bakgrund, samtidigt som de resursstarka
5
 områdena innehåller en 

allt större andel individer med svensk bakgrund (Nordström & Persson, 2007). 

                                                           
4
 Resurssvagt område är ett område med hög andel arbetslöshet och låg inkomstnivå (Nordström & 

Persson, 2007).  
5
 Resursstarkt område är ett område men låg andel arbetslöshet och hög inkomstnivå (Nordström 

& Persson, 2007). 
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Efter den ekonomiska krisen som pågick mellan åren 1990-1994 har de områden 

som har lägst resursstyrka haft svårare att öka sin inkomstnivå än andra områden. 

Inkomstutvecklingen hos de med lägst resursstyrka har varit hälften så stor som 

hos de mest resursstarka områdena (Region Örebro, 2009).  

De stadsdelar i Örebro som ingick i miljonprogrammet var Västhaga, Varberga, 

Vivalla, Lundby och Brickebacken. Tanken med nyproduktionen i dessa områden 

var att bygga funktionsvänliga bostadsområden med närhet till grönområden och 

dagis (Sandström, 2006). Enligt Fastighetsägarna (2009) är centrala Öster i 

Örebro bland de dyrare områdena att erhålla ett boende i medan stadsdelen 

Varberga är bland de billigare bostadsområdena i Örebro. Den genomsnittliga 

inkomstnivån är 57 procent högre i centrala Öster jämfört med området Varberga. 

Olikheter visas även i demografi mellan områdena, i Varberga bor det i 

genomsnitt 2,2 personer per hushåll medan det i centrala Öster bor i genomsnitt 

1,4 personer per hushåll (Fastighetsägarna, 2009). Att den socioekonomiska 

boendesegregeringen och den etniska boendesegregationen har ökat kan ha haft 

betydelse för utvecklingen i skolorna eftersom skolorna får enligt skol-

penningsystemet ett bidrag för varje elev i skolan. De aktiva skolvalen i Örebro 

har dock mestadels handlat om valet mellan kommunal skola eller privat skola 

(Trumberg, 2011). 

I dagsläget har Örebro Bostäder ett efterfrågetryck på hyresbostäder som inte kan 

mötas. Det är huvudsakligen små och stora hyresbostäder med en låg hyra som 

efterfrågas av studenter och individer med låg betalningsförmåga (Jansson & 

Prim, 2010). Under de senare åren, från år 2005 och framåt, har 

befolkningstillväxten i Örebro kommun varit positiv. 60 procent av individer med 

utländsk bakgrund som bosätter sig i Örebro län blir placerade i Örebro kommun. 

En övervägande majoritet av dessa individer med utländsk bakgrund hamnar som 

hyresgäst hos det allmännyttiga bostadsföretaget ÖBO (Länsstyrelsen, 2009). Att 

individer med utländsk bakgrund bosätter sig i ÖBO-bostäder beror till stor del på 

att kommunen har ett samarbete med enbart dem. ÖBO´s genomsnittliga 

hyresnivå är lägre än de privata hyresvärdarnas genomsnittliga hyresnivå (Jansson 

& Prim, 2010). ÖBO hyr ut sina hyresbostäder med hjälp av en bostadskö där 
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individen med flest bostadsköpoäng som vill erhålla given hyresbostad och som 

anmält sitt intresse för bostaden, erhåller hyresavtalet (ÖBO, 2011). 

För att ge en övergripande bild av samhället i Örebro visas i Figur 4.2.1 en karta 

med hyres- och studieresultatsskillnader mellan olika områden. Områden som är 

markerade med grönt reflekterar de fem dyrare områden för bosättning i 

trerumslägenheter medan de röda områdena markerar de fem billigare områdena 

för bosättning i trerumslägenheter. Områden som markeras med andra färger, 

ljusgrön, gul och orange, illustrerar hyresnivåer mellan de fem dyraste områdena 

och de fem billigaste områdena. Noterbart är att samtliga områden i Örebro som 

inkluderades i miljonprogrammet har färgen orange eller röd. Storleken på 

cirklarna visar ett ungefärligt mått på områdets storlek där en större cirkel 

reflekterar ett större område och en mindre cirkel reflekterar ett mindre område. I 

Figur 4.2.1 illustreras även studieresultatsskillnader mellan skolor där de fyra 

bättre presterande skolorna illustreras med en grön bok och de fyra sämre 

presterande skolorna markeras med en röd bok. De medelpresterande skolorna 

illustreras med en gul bok. Figur 4.2.1 visar att sämre presterande skolorna är 

belägna i närheten eller i områden där hyresnivån är lägre än andra områden. De 

bättre presterande skolorna är belägna närmare eller i de dyrare bostadsområdena. 

Noterbart är att Mikaelskolan som är en av de sämre presterande skolorna, 

belägen i ett medeldyrt område och en fråga som uppstår är varför den skolan är 

en sämre presterande skola? En möjlig förklaring kan vara att området har sämre 

rykte vilket, enligt segregationsteori, inte lockar till sig höginkomsttagare. 

Ytterligare en avvikelse är att skolan i Lillån, i norr, är en medelpresterande skola 

i ett område med lägre hyresnivå. En möjlig förklaring till att skolan är 

medelpresterande trots att den är belägen i ett område med lägre hyresnivå kan 

vara att området har ett bättre rykte och att kvaliteten på skolan är bättre än de 

andra sämre presterande skolorna. 
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 Hur påverkar försörjningsstödet boende- och skolsegregation? 

Figur 4.2.1, Hyresnivåer och studieresultat översikt (3-rumshyresbostäder) 

 

Källa: Egen komponerad 

Nivån av försörjningsstöd som avser boendekostnader bestäms i samråd med 

Örebro Bostäder, dock är den rekommenderade hyran från försörjningsstödet i 

Örebro kommun lägre än den genomsnittliga hyresnivån bland ÖBO´s 

hyresbostäder (Jansson & Prim, 2010). Andelen försörjningsstödstagare har de 
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senaste åren varit drygt 3 procent i Örebro kommun, vilket är större än andelen 

försörjningsstödstagare i hela Sverige under samma period (SCB, 2011).  

Under år 2010 utbetalades totalt 190,7 miljoner kronor i försörjningsstöd i Örebro. 

Om försörjningsstödet som avser boende skulle utökas till den genomsnittliga 

hyran för ÖBO´s hyresbostäder skulle det innebära en ökad kostnad för Örebro 

kommun med 2,5 miljoner per år. Utökningen av försörjningsstödet som avser 

boendekostnader skulle innebära en genomsnittlig ökning med 417 kronor per 

månad för hushåll i behov av försörjningsstöd. De ökade kostnaderna för 

försörjningsstödet bör sättas i relation till andra kostnader för samhället såsom 

hemlöshet, integration och mångfald. Ökningen av försörjningsstödet som avser 

boendekostnader kan innebära att individer får ökad möjlighet att erhålla ett 

boende i andra områden än resurssvaga områden närmare centrum. Om individer 

får större möjlighet att bosätta sig i samtliga områden bör det resultera i en ökad 

integration på grund av att individer inte hänvisas till särskilda områden där det 

råder segregation (Jansson & Prim, 2010). 

Segregation har negativa effekter och i Örebro kan detta bland annat ses som att 

antalet anmälda våldsbrott, per 100 000 innevånare har ökat med 60 procent sedan 

år 1997 medan antalet anmälda sexualbrott, per 100 000 innevånare, har ökat med 

180 procent (Brottsportalen, 2011). Polisstyrkan har utökats i hela Sverige sedan 

1997 och sedan denna tidpunkt har polisstyrkan i Örebro ökat med nästan 33 

procent (Polisen, 2011) medan befolkningsökningen ökat med drygt elva procent 

(SCB, 2011). 

  



 

 

K
ap

it
el

: 
5
 T

id
ig

ar
e 

st
u

d
ie

r 

26 

 

 Hur påverkar försörjningsstödet boende- och skolsegregation? 

5 Tidigare studier 

I detta kapitel presenteras tidigare studier som berör bostadsmarknaden, 

ombildning från hyresrätt till bostadsrätt och ekonomiskt bistånd. Det är både 

svenska och utländska studier som presenteras i kapitlet. 

En studie som är utförd av Edward L. Glaeser (2003) beskriver hur segregationen 

ser ut i olika områden i USA. Glaeser har erhållit datamaterialet från Department 

of housing and urban development ´s 1991 report to Congress och analyserar om 

det finns ett samband mellan hyresreglering och segregation. Glaeser ställer sig 

frågan, hur hyresreglering kan motverka segregationen i bostadsområden i USA. 

Hans slutsatser är att det finns bättre sätt att minska segregeringen. Ett 

tillvägagångssätt för att minska segregationen, enligt Glaeser, är att föredra 

framför hyresreglering, att staten bistår med hjälp för resurssvaga människor att 

flytta närmare resursstarka områden. I Glaesers studie beskrivs hur det i olika 

områden endast bor låginkomsttagare och i andra områden höginkomsttagare. 

Glaeser menar att de individer som har störst behov av lägenheten inte alltid är de 

individer som får möjlighet att erhålla hyresbostaden (Glaeser, 2003). 

 Glaeser nämner i sin studie att det finns en tendens till att de låginkomsttagare 

som bor i resurstarka områden oftast är äldre människor som varit hyresgäst under 

en längre tidsperiod och som inte har barn boende i hemmet. Det är mestadels 

äldre fattiga av alla fattiga individer som bor i de resursstarka områdena vilket 

möjliggörs av hyresregleringen. Glaeser menar att det finns incitament för 

individer att bo kvar i hyresbostaden istället för att flytta på grund av 

hyresregleringen (Glaeser, 2003). 

Glaesers studie förklarar hur samhället ser ut i USA och behöver nödvändigtvis 

inte stämma överens med hur samhället ser ut i Sverige. En fråga som kan uppstå 

efter att ha läst Glaesers studie är, har de fattiga råd att bo kvar nära centrum om 

hyresregleringen avvecklas? I Ljungkvist och Tufvessons studie från år 2007 

undersöktes hur en avveckling av hyresregleringen i Finland påverkat 

hyresnivåerna. Avvecklingen av hyresregleringen genomfördes på 1990-talet och 

sedan dess har hyrorna ökat i Finland. Mellan 1995 och 2000 ökade hyrorna i 

genomsnitt med 26 procent i Finland medan den genomsnittliga ökningen i 

Helsingfors var 42 procent. Efter att avvecklingen av hyresregleringen trätt i kraft 
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ökade nyproduktionen av hyresbostäder. Nyproduktionen av hyresbostäder hade 

tidigare, just innan avvecklingen, varit i stort sett obefintlig. Ljungkvist och 

Tufvessons resultat indikerar att hyreshöjningen är störst i centrum av Helsingfors 

medan hyreshöjningen är lägst i ytterområden av staden när en avveckling av en 

hyresreglering har skett. Detta innebär att en avveckling skulle medföra ökade 

svårigheter för fattiga individer att bo i centrum av staden. Ljungkvist och 

Tufvessons studie klargör hur situationen ser ut i Finland, där det finns tre typer 

av boendeformer, egna hus, bostadsaktiebolag och hyresbostäder. Hyres-

bostäderna är i sin tur uppdelade i två olika kategorier, Arava hyresbostäder och 

Privata hyresbostäder, där Arava hyresbostäder har reglerade hyror medan privata 

hyresbostäder har fri hyressättning. Arava hyresbostäder är statligt finansierade 

och ägs av kommunerna. Hyresgästen måste uppfylla vissa kriterier för att få 

bosätta sig i en Arava hyresbostad. Kriterierna som ska uppfyllas kan till exempel 

avse familjens storlek och hushållets inkomstnivå. Ljungkvist och Tufvesson 

menar att det inte finns några starka motsättningar till avvecklingen av 

hyresregleringen och att det inte heller finns några diskussioner om att införa ett 

hyrestak. Arava hyresbostäderna är dock diskuterade. Många finländare menar att 

regelverket bör ombildas för att tillgodose fler individer med Arava hyres-

bostäder. Ljungkvist och Tufvesson diskuterar att Arava hyresbostäderna skapar 

en snedvridning av konkurrenssituationen på hyresmarknaden (Ljungkvist & 

Tufvesson, 2007). 

Hyresutvecklingen i Finland har varit störst i de privata hyresbostäderna på grund 

av att där inte finns någon hyresreglering. Hyran bestäms direkt mellan hyres-

värden och hyresgästen. En genomsnittlig hyresbostad i Finland är i genomsnitt 

25 procent dyrare än i Sverige men finländarna lägger ändå i genomsnitt en lägre 

andel av sin inkomst på boendekostnader, vilket beror på att deras disponibla 

inkomst är högre än svenskarnas. Ljungkvist och Tufvessons studie är baserad på 

datamaterial från Finland och behöver därför inte kunna relateras till Sveriges 

bostadsmarknad även om Sverige och Finland i många avseenden liknar varandra. 

I Finland finns delvis hyresregleringen kvar i form av Arava hyresbostäder vilket 

medför svårigheter att uttala sig om hur hela bostadsmarknaden och boende-

segregationen skulle påverkas av en fullständig avveckling av hyresregleringen. 

Ett annat sätt att avveckla hyresregleringen, till skillnad från att eliminera taket för 



 

 

K
ap

it
el

: 
5
 T

id
ig

ar
e 

st
u

d
ie

r 

28 

 

 Hur påverkar försörjningsstödet boende- och skolsegregation? 

hyresnivån, är att omvandla hyresrätter till bostadsrätter. En studie som berör det 

ämnet är Försäljning av allmännytta av Bolinder (2009). Studien ger en förklaring 

om vad som kan tänkas hända i ett samhälle vid en ombildning från så kallade 

allmännyttiga till marknadsbaserade hyror. Studien påvisar ett ökat intresse hos 

hyresvärdarna för att omvandla hyresrätter till bostadsrätter. En anledning till det 

ökade intresset, av att ombilda hyresrätter, tros vara de ökade tendenserna att 

marknadshyror förekommer. I studien beskrivs en intervju med Hyresgäst-

föreningen som intervjuar Bengt Turner och det diskuteras då hur marknadshyror 

hypotetiskt sett skulle påverka samhället. Kommuner som antas ha en balans på 

bostadsmarknaden
6
 kommer inte att bli lika påtagligt påverkade som en kommun 

med bostadsbrist. Vid en fri bostadsmarknad skulle de som drabbas hårdast vara 

familjer, unga barnfamiljer och ensamstående som är låginkomsttagare och som 

inte har bostadsbidrag. Det huvudsakliga exempel som diskuteras i studien är hur 

marknadshyror skulle påverka Stockholms bostadspriser. Enligt Bengt Turner 

skulle marknadsbaserade hyror antagligen resultera i att hyrorna ökar om 

hyresmarknaden skulle släppas friare (Bolinder, 2009).  

En annan studie som undersöker hur en omvandling från hyresrätt till bostadsrätt 

påverkar boendesegregationen är utförd av Lena Magnusson Turner och Roger 

Andersson. Studien av Lena Magnusson Turner och Roger Andersson, 

Socioekonomiska och demografiska konsekvenser av ombildningen av hyresrätter 

till bostadsrätter i Stockholms stad 1995-2004, är utförd på uppdrag av 

Hyresgästföreningen och förklarar hur en ombildning från hyresrätt till bostadsrätt 

kan påverka samhället. För att se hur ombildningen har influerat samhället mellan 

åren 1995-2004 analyseras strukturen av befolkningen både före och efter att 

ombildningen genomförts i Stockholm. I studien framgår att i de områden en 

ombildning genomförts har individerna en högre disponibel inkomst än 

individerna i övriga områden. Andelen med utländsk bakgrund, i de ombildade 

områdena var oförändrad, medan det i övriga områden ökade. Studien visar att 

andelen ensamstående i de ombildade områdena har minskat jämfört med övriga 

områden i Stockholm. När en jämförelse görs mellan ombildade områden och 

andra bostadsrätter framkommer att det inte finns någon skillnad mellan 

                                                           
6
 Balans på bostadsmarknaden betyder att det varken råder bostadsbrist eller överflöd av bostäder 

(Bolinder, 2009). 
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grupperna på sammansättningen av befolkningen. Båda grupper har höga 

disponibla inkomster och hög utbildningsnivå. Turner och Andersson fortsätter 

med att analysera sammansättningen hos befolkningen i privata hyresrätter och så 

kallade allmännyttiga hyresrätter
7
. Turner och Andersson konstaterar att 

barnfamiljer bosätter sig oftare i allmännyttiga hyresrätter jämfört med privatägda. 

Däremot konstateras att äldre och unga vuxna oftare bosätter sig i privatägda 

hyresrätter än i allmännyttiga hyresrätter. Hyresgäster hos privata hyresvärdar 

flyttar i större utsträckning än hyresgäster hos allmännyttiga hyresvärdar när 

ombildning av hyresrätt till bostadsrätt sker. Unga vuxna låginkomsttagare 

bosätter sig i större utsträckning i attraktivare områden än äldre låginkomsttagare, 

vilket kan bero på att de i framtiden i större utsträckning än de äldre, förväntar sig 

erhålla en högre inkomstnivå. Turner och Andersson anser att det även är rimligt 

att anta att unga vuxna i större utsträckning väljer att bosätta sig i en hyresrätt än i 

en bostadsrätt, eftersom hyresrätten har en enklare process vid flytt då unga vuxna 

tenderar att vara mer mobila (Turner & Andersson, 2008). 

Den ovannämnda studien är empirisk samt inte bara ett möjligt scenario hur en 

ombildning från hyresrätt till bostadsrätt kan se ut. Ombildningen från hyresrätt 

till bostadsrätt som har analyserats har ägt rum bland individer med högre inkomst 

än i övriga områden vilket troligtvis påverkar den grupp av individer som bäst 

klarar av en ombildning. Det är rimligt att anta att individer med högre inkomst än 

andra individer i större utsträckning kan bo kvar i det ombildade området. I 

studien framgår inte vilka områden i Stockholm som är jämförda, vilket också har 

betydelse för utvecklingen av boendesegregeringen när en ombildning sker. 

Värdet på en hyresbostad i ett attraktivt område ökar mer än en hyresrätt i ett 

oattraktivt område när ombildning sker till bostadsrätt och det har även betydelse 

vem som bodde i hyresrätten innan ombildningen. I denna uppsats undersöks både 

skol- och boendesegregation och den nästkommande studien undersöker hur 

studieresultat påverkas av en förflyttning från resurssvagt- till ett resursstarkt 

område. Katz med flera (2000) har genomfört en studie där slumpmässigt valda 

individer från resurssvaga områden bistås hjälp att erhålla ett boende i 

resursstarka områden. Studien är utförd i USA och innefattar individer från fem 

                                                           
7
 Allmännyttiga hyresrätter får endast drivas utan vinst syfte (Regeringen, 2002). Lagändring har 

trätt i kraft från 1 januari 2011 (Odell, 2009). 
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olika städer, Baltimore, Boston, Chicago, Los Angeles och New York. Författarna 

nämner att individer som bor i resurssvaga områden ofta avslutar sin studietid i 

förtid eller erhåller dåliga studieresultat. Omflyttningen från resurssvagt till 

resursstarkt bostadsområde visar att barn erhåller bättre studieresultat och att även 

färre barn avslutar sina studier i förtid. Denna omflyttning har också inneburit att 

familjerna erhållit en bättre hälsa men omflyttningen har ingen effekt på 

sysselsättningsgraden (Katz med flera, 2000). 

Eftersom Katz med fleras studie är utförd i USA finns det svårigheter att förutse 

hur ett liknande tillvägagångssätt skulle fungera i Sverige. Studien presenterar 

heller inte hur urvalet är gjort av de individer som erhåller hjälp att flytta från ett 

resurssvagt- till resursstarkt område. Eftersom alla individer troligtvis inte vill/kan 

tänka sig flytta kan ett negativt urval
8
 misstänkas.  

  

                                                           
8
 Negativt urval betyder att alla individer inte har en positiv chans att komma med i urvalet. 
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6 Institutionell information 

I detta kapitel presenteras information om försörjningsstöd och hyresreglering.  

6.1 Försörjningsstöd  

Försörjningsstödet i Sverige ska täcka de kostnader som inkluderas som 

grundläggande behov. Regeringen bestämmer för varje nytt kalenderår hur 

riksnormen för försörjningsstöd ska se ut. I riksnormen innefattas bland annat 

livsmedel, kläder, fritid, förbrukningsvaror, tidning och hygien eftersom detta 

räknas som grundläggande behov. Beroende på hur hushållets struktur ser ut är 

försörjningsstödet olika utformat. Hänsyn tas till antalet individer, ålder på barn 

och om de vuxna i hushållet är sambo eller ensamstående. Försörjningsstödet tar 

även hänsyn till om barnen och/eller ungdomarna i hushållet äter sin lunch hemma 

eller i skolan. Riksnormen som beräknas för hushåll består av samtliga individers 

personliga kostnader och de gemensamma kostnaderna i hushållet. Den del av 

försörjningsstödet som beräknas individuellt är bland annat kostnader för boende 

och hushållsel. Kostnader för boende och hushållsel ska anses som rimliga för 

hushållet om den faktiska kostnaden ska betalas ut (Socialstyrelsen, 2010). 

6.1.1 Försörjningsstödstagaren 

När en individ inte har någon inkomst, kan individen erhålla försörjningsstöd som 

är ett skyddsnät från samhällets sida och för att erhålla försörjningsstöd för 

boendekostnader måste boendekostnaden anses som skälig. En skälig boende-

kostnad är uträknad efter en låginkomsttagares betalningsförmåga med hänsyn 

tagen till den aktuella hyresnivån som råder i kommunen. En förutsättning för att 

erhålla försörjningsstöd är att individer med tiden ska vara i stånd att leva 

självförsörjande. Den delen av försörjningsstödet som avser boendekostnaden ska 

inte ses som ett hyrestak utan som en rekommendation. När renoveringar utförs på 

lägenheter sker en ökning av hyran för att matcha dess nya värde. Ökningen av 

hyresnivån innebär att hyresgäster som innehar försörjningsstöd eller har låg 

betalningsförmåga får svårigheter att finansiera sitt boende och behöver finna en 

ny bostad med en lämplig hyresnivå. Om områden renoveras samtidigt som 

försörjningsstödet är oförändrat minskar möjligheten för försörjningsstödstagare 

att bosätta sig i nyrenoverade områden, vilket leder till en stelhet i bostads-

marknaden (Jansson & Prim, 2010).  
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6.2 Hyresreglering 

Sedan år 1942 har Sverige använt sig av en hyresreglering som baseras på den så 

kallade bruksvärdesprincipen. Bruksvärdesprincipen ska ge en objektiv värdering 

av bostaden i jämförelse med likvärdiga hyresbostäder på samma ort och på det 

viset bestämma en skälig hyresnivå. Hyresbostadens storlek, allmänna läge, 

boendemiljö, bostadens egenskaper och närhet till kommunikation är några 

aspekter som bruksvärdesprincipen tar hänsyn till när hyran bestäms (Turner, 

1979). En bostadshyra anses inte som skälig om bostadens hyra överstiger 

likvärdiga bostäders hyra (Jansson, 2005). Skulle inte denna bruksvärdesprincip 

användas skulle hyresvärden kunna kräva orimliga hyror av hyresgästen endast i 

syfte för att få hyresgästen att flytta (Johansson, 1992). 
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7 Data 

I detta kapitel presenteras datamaterialet som används i denna uppsats. 

Uppsatsens datamaterial är erhållet från det kommunala bostadsbolaget ÖBO, 

Örebro Bostäder AB, och Skolverket. För att beräkna avstånd från centrum har 

Eniros vägbeskrivning använts där vägen är mätt från mittpunkten av varje 

bostadsområde till centrum av Örebro stad. Datamaterialet innehåller 18257 

observationer i form av hyresbostäder och varje observation består av sju 

karakteristika. Karakteristikorna är hyra per kvadratmeter, yta, storlek, avstånd, 

ålder, kök och meritpoäng. Den beroende variabeln i uppsatsen är hyra per 

kvadratmeter och de resterande sex karakteristikorna är förklarande variabler. I 

Tabell 7.1 visas standardavvikelser, medelvärden, minimum och maximum 

värden för karakteristikorna. Till exempel är genomsnittliga hyran per kvadrat-

meter 72,8 kronor med en standardavvikelse på 12,8 kronor.  

Tabell 7.1 Deskriptiv statistik för samtliga variabler 

Variabler 

Antal 

observationer Medelvärde 

Standard-

avvikelse 

Minimum 

värde 

Maximun 

värde 

hyra per 

kvadratmeter  
(kr / m2) 18257 72,789 12,779 48,667 164,000 

Yta 
( m2) 18257 69,469 21,227 15,200 219,000 

Storlek 
(antal rum) 18257 2,538 0,976 1,000 8,000 

Avstånd 
(kilometer) 18257 2,638 1,286 0,700 5,700 

Ålder 
(år) 18257 46,574 14,757 1,000 112,000 

Kök 18257 0,887 0,317 0,000 1,000 

Meritpoäng 
(genomsnittligt 

meritpoäng) 18257 195,536 24,047 154,220 234,200 

 

Meritpoäng i denna studie är det genomsnittliga antalet meritpoäng för varje 

områdes närmaste högstadieskola där genomsnittligt meritpoäng avser de 16 bästa 

ämnena för varje skola. Det betyder att om samtliga elever på en skola har erhållit 

betyget MVG i 16 ämnen, är skolans genomsnittliga meritvärde 320 medan om 

alla elever erhöll betyget IG skulle det genomsnittliga meritvärdet vara noll. I 

uppsatsen har bostadsområden uteslutits där distansen från centrum överstiger tio 

kilometer. Distansen avser närmaste bilväg.  
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För att analysera om det finns multikollinearitet användes ett VIF-test, variance 

inflation factor, och ett toleransindex. VIF beräknas på följande sätt:     
 

     . 

Toleransindex beräknas:               
 

   
. Om ett högt VIF-värde och ett 

lågt toleransindex erhålls innebär det högre varians hos de skattade parametrarna 

och en högre risk att parametervärdena inte är statistiskt signifikanta (Woodridge, 

2000). En tumregel som används för VIF-test är att om värdet av VIF-testet 

överstiger värdet tio föreligger det multikollinearitet (Andersson, Jorner & Ågren, 

2010). Enligt Tabell 7.2 visas ett VIF-test från uppsatsens datamaterial och 

tolkningen av tabellen tyder på att det inte föreligger multikollinearitet.  

Tabell 7.2 VIF-test av variablerna i modellen 

Variabler VIF 1/VIF 

Ln yta 7,79 0,128312 

Ln storlek 6,1 0,163834 

Kök 1,71 0,586111 

Ln meritpoäng 1,41 0,709949 

Ln avstånd 1,4 0,713297 

Ln ålder 1,08 0,922987 

Medelvärde VIF 3,25   
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Breusch-Pagan- och White-test används för att testa för heteroskedasticitet
9
. Om 

heteroskedasticitet råder kan Whites korrigering av standardavvikelser användas. 

Enligt nedanstående tabeller, 7.3 och 7.4, kan ses att det föreligger hetero-

skedasticitet i datamaterialet vilket innebär att i uppsatsen användes Whites 

korrigering av standardavvikelser i regressionerna (Verbeek, 2004). 

Tabell 7.3, Breusch-Pagan test för modellen 

Breusch-Pagan/Cook-Weisberg test för heteroskedasticitet 

Ho: konstant varians 

Variabler: skattade värden för Ln hyra per kvadratmeter 

 

                                              chi2(1)     = 1952,010 

  

 

                                          Prob > chi2  = 0,000 

   

Tabell 7.4, White-test för modellen 

White´s test för Ho: Homoskedasticitet 

against Ha: obegränsad heteroskedasticitet 

 
chi2(26)  = 4369,390 

 

 
Prob > chi2        = 0,000 

 
Cameron & Trivedi´s decomposition of IM-test 

    
Source chi2 df p 

Heteroskedasticity 4369,39 26 0,000 

Skewness 1712,88 6 0,000 

Kurtosis 116,93 1 0,000 

Total 6199,2 33 0,000 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 Heteroskedasticitet råder när standardavvikelsen samvarierar med en eller flera förklarande 

variabler (Verbeek, 2004). 
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Med ett F-test testas om variablernas parametrar är signifikant skilda från noll. 

Nollhypotesen i detta test är av den orsaken; att samtliga parametrar i modellen är 

identiska och lika med noll. Mothypotesen är att åtminstone en av parametrarna är 

signifikant skild från noll (Verbeek, 2004). Resultaten framgår av Tabell 7.5 och 

indikerar att minst en av modellens parametrar är skilda från noll, vilket är 

statistiskt säkerställt på 1-procentnivån.  

Tabell 7.5, F-test för samtliga förklarande variablers parametrar 

        F-test 

(1) Ln meritpoäng = 0 

(2) Ln ålder = 0 

(3) Ln avstånd = 0 

(4) Ln yta = 0 

(5) Ln storlek = 0 

(6) kök = 0 

   

 

F ( 6, 18250 ) = 3100,020 

 

Prof > F = 0,000 
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8 Empirisk modell 

I detta kapitel presenteras de fyra olika regressionsmodeller som används i denna 

uppsats. 

För att skatta värdet av närheten till centrum användes följande modell, se 

Ekvation (1): 

(1)  n hyr  per m     
 
   

 
 n   der    

 
 n   st nd  + 

 
 
 n yt      

 
 n stor e      

 
     

Den statistiska modellen är multiplikativ och vid samtliga regressionsanalyser 

används White´s standardrobustkorrigering för att hantera heteroskedasticitets-

problem. Beroende variabeln som används är hyra per kvadratmeter vilket är 

angivet som månadshyra per kvadratmeter. De förklarande variablerna är yta, 

storlek, avstånd, ålder och en dummyvariabel, kök, som anger om hyresbostaden 

har kök eller inte. Den förklarande variabeln yta anger hur stor hyresbostaden är i 

kvadratmeter och enligt den ekonomiska modellen, EM, förväntas dess koefficient 

vara positiv vilket betyder att variabeln är positivt korrelerad med den beroende 

variabeln. När koefficienten är positivt korrelerad med den beroende variabeln 

innebär det att om ytan ökar så ökar hyran per kvadratmeter, givet ceteris 

paribus
10

. Storlek beskriver det antal rum en hyresbostad innehåller och dess 

koefficient förväntas vara positiv enligt EM. Avståndet till centrum anges som 

avstånd i kilometer i modellen. Koefficienten för variabeln avstånd förväntas, 

enligt EM, vara negativ och den förklarande variabeln är då negativt korrelerad 

med den beroende variabeln hyra per kvadratmeter, eftersom boende anses 

mindre attraktivt längre ifrån centrum. För att fånga upp hyresbostadens standard, 

där nyare hyresbostäder antas ha högre standard än äldre, används variabeln ålder 

som anger hyresfastighetens ålder. Koefficienten för den förklarande variabeln 

ålder förväntas, enligt EM, vara negativt korrelerad med den beroende variabeln. 

Dummyvariabeln kök antar värdet ett om hyresbostaden innehåller kök och noll 

om hyresbostaden innehåller kokvrå eller kokskåp och dess koefficient förväntas 

vara positiv, enligt EM. För att skatta samvariationen mellan hyra per 

kvadratmeter och meritpoäng används följande modell, se Ekvation (2). Enligt 

ekonomisk teori antas höginkomsttagare i större utsträckning än låginkomsttagare 

                                                           
10

 Ceteris paribus innebär att alla andra variabler hålls konstanta (Verbeek, 2004). 
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göra ett aktivt val var de bosätter sig, vilket torde innebära en positiv korrelation 

mellan den förklarande variabeln, meritpoäng, och den beroende variabeln, hyra 

per kvadratmeter. En positiv korrelation mellan meritpoäng och den beroende 

variabeln innebär att bättre studieresultat förekommer i hyresbostäder med dyrare 

kvadratmeterhyra än i övriga hyresbostäder. 

(2)  n hyr  per m     
 
   

 
ln(meritpoäng) 

Sedan utökades Ekvation (1) med meritpoäng, se Ekvation (3).  

(3)  n hyr  per m     
 
   

 
 n   der    

 
 n   st nd     

 
 n       

 
 
 n stor e      

 
  n meritpo ng    

  
    

För att undersöka hur nära centrum en försörjningsstödstagare kan bosätta sig 

utfördes ett antal antaganden för att kunna skatta en kostnadskurva som beror av 

avståndet till centrum. Uppsatsen antar att de hushåll som erhåller 

försörjningsstöd i genomsnitt bor i en 3-rumslägenhet. För att beräkna en 

förväntad kostnadskurva för en 3-rumslägenhet antas hyresbostaden innehålla 

kök, inneha en kvadratmeteryta som är den genomsnittliga ytan för alla 3 

rumslägenheter i datamaterialet, 77,441 kvadratmeter, samt att hyresbostaden är i 

genomsnitt 46,354 år, se Ekvation (4).  

(4)  n hyr  per m     
 
   

 
 n   der    

 
 n   st nd    

 
 n yt      
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9 Resultat 

I detta kapitel presenteras de erhållna resultaten i denna uppsats. 

För att skatta värdet att bo nära centrum användes en multiplikativ OLS modell. 

Resultaten i Tabell 9.1 OLS 1 indikerar att en bosättning tio procent närmare 

centrum för det givna området, högst tio kilometer från centrum, innebär en 

hyreshöjning med 0,85 procent. En hyresbostad som innehåller kök har i 

genomsnitt en hyra som är 3,6 procent dyrare än en hyresbostad som inte 

innehåller kök. Samtliga parametrar är statistiskt signifikanta på 1-procentnivån. 

Variablerna förklarar variationen i hyra per kvadratmeter med 48,9 procent i 

regressionen OLS 1. I regressionen OLS 2, när samvariationen mellan hyra per 

kvadratmeter och meritpoäng testas, visas i Tabell 9.1 att det är positivt korrelerat. 

Meritpoäng förklarar variationen i hyra per kvadratmeter med 14,4 procent och är 

statistiskt signifikant på 1-procentnivån. När modellen sedan utökas, se OLS 3, 

indikerar resultaten att samvariationen är statistiskt signifikant på 1-procentnivån. 

Variablerna förklarar variationen i hyra per kvadratmeter med 50,5 procent.  

I regression OLS 4 skattas attributen för enbart hyresbostäder med tre rum. 

Samtliga variabler är statistiskt signifikanta på 1-procentnivån. Noterbart är att 

parametervärdet för kök ändrar tecken i OLS 4 regressionen vilket kan bero på att 

majoriteten av hyresbostäder med tre rum som inte innehåller kök är mindre till 

ytan än de hyresbostäderna med kök och har därför en högre hyra per 

kvadratmeter. De förklarande variablerna förklarar variationen i hyra per 

kvadratmeter med 45,5 procent. 
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Tabell 9.1, Uppsatsens utförda regressioner 

Variabler OLS 1   OLS 2   OLS 3   OLS 4   

Konstant 6,280 *** 1,804 *** 5,136 *** 6,700 *** 

 

(0,035) 

 

(0,039)  (0,060) 

 

(0,087)   

Ln Ålder -0,143 *** -  -0,135 *** -0,145 *** 

 

(0,002) 

 

-  (0,002) 

 

(0,003)   

Ln Avstånd -0,085 *** -  -0,065 *** -0,097 *** 

 

(0,002) 

 

-  (0,002) 

 

(0,003)   

Ln Yta -0,354 *** -  -0,319 *** -0,367 *** 

 

(0,009) 

 

-  (0,009) 

 

(0,014)   

Ln Storlek 0,066 *** -  0,046 *** -   

 

(0,006) 

 

-  (0,006) 

 

-   

Ln Meritpoäng - 

 

0,469 *** 0,185 *** -   

 

- 

 

(0,008)  (0,007) 

 

-   

Kök 0,035 *** -  0,029 *** -0,241 *** 

 

(0,005) 

 

-  (0,005) 

 

(0,064)   

N 18257   18257   18257   5990   

R² 0,489 

 

0,144  0,505 

 

0,455 

 (*** = Statistiskt signifikant på 1-procentnivån) 

För att skatta en funktion som testar hur nära centrum en individ kan bosätta sig 

med hjälp av försörjningsstödet som avser boendekostnader, användes den 

genomsnittliga åldern på hyresbostäder med tre rum, den genomsnittliga 

kvadratmeterytan och att hyresbostaden innehöll kök. Resultaten indikerar att med 

hjälp av försörjningsstödet som avser boendekostnader kan ett hushåll bosätta sig 

i genomsnitt, som närmast, 3,87 kilometer från centrum, se Figur 9.1 nedan.  
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Figur 9.1, Kostnadskurva för trerumslägenheter som beror av avstånd till 

centrum. 

 

Källa: Egen komponerad  
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10 Analys 

I detta kapitel presenteras analysen av de erhållna resultaten i föregående kapitel. 

Denna uppsats resultat indikerar att avstånd från centrum har betydelse för 

hyressättningen där det är dyrare att erhålla ett boende nära centrum trots att en 

reglerad hyresmarknad råder. En möjlig förklaring till att det är dyrare att bo nära 

centrum kan vara att hyreshöjningar varit enklare att genomföra i centrum 

eftersom det råder ett stort efterfrågetryck på bostäder där. Att boendekostnaderna 

är högre nära centrum överensstämmer med Von Thünen och Alonsos modell där 

det antas att hyresnivån är högst i det mest attraktiva området, centrum. Ett 

möjligt scenario om en avveckling av hyresregleringen skulle genomföras kan 

enligt Bolinders studie medföra en större skillnad i hyresnivåerna mellan 

områdena, vilket kan resultera i en ökad boendesegregation. Ljungkvist och 

Tufvessons studie indikerar dessutom att hyresökningen blir störst i centrum vid 

en avveckling av hyresregleringen. Avvecklingen av hyresregleringen kan dock 

medföra en ökning av nyproduktionen av hyresbostäder enligt Ljungkvist och 

Tufvesson. Om nyproduktionen av hyresbostäder ökar kan det minska bostads-

bristen i Örebro kommun, däremot kan inte hyresnivån kvarhållas på en låg nivå 

vilket kan leda till en ökad boendesegregering. Försörjningsstödstagarna kommer 

troligtvis inte ha ekonomiska förutsättningar att bosätta sig i de nyproducerade 

hyresbostäderna, vilket skulle leda till att försörjningsstödstagarna endast bosätter 

sig i de äldre hyresbostäderna.  

Resultaten i uppsatsen indikerar att studieresultaten är korrelerade med hyres-

nivån. Däremot betyder resultaten i denna uppsats inte nödvändigtvis att hyran 

bestäms utifrån studieresultatet. Det är möjligt att det föreligger dubbel kausalitet, 

det vill säga att hyresnivån kan påverka studieresultatet också. Enligt ekonomisk 

teori är de individer som har högst utbildningsnivå de individer som erhåller högst 

disponibel inkomst och enligt skolverket är föräldrarnas utbildningsnivå starkt 

korrelerad med deras barns studieresultat. Att resultatet i denna uppsats 

tillkännager en positiv samvariation mellan elevernas studieresultat och hyres-

nivån visar därför att individer med en högre disponibel inkomst än andra 

individer är bosatta i de hyresbostäderna med högst hyresnivå. Skillnader i 

hyresnivån mellan olika områden kan alltså skapa en skolsegregering, där de bäst 
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presterande eleverna är bosatta i de dyraste hyresbostäderna, det vill säga nära 

centrum. I studier som Katz med flera antyder resultaten att barn i mer 

resurssvaga områden än andra områden tenderar att avsluta sin studietid i förtid 

och om så är fallet kan hyresskillnaden mellan områden vara en bidragande orsak 

till detta. 

Vid nuvarande rekommenderad hyresnivå från försörjningsstödet som avser 

boendekostnader kan ett boende erhållas som närmast 3,87 kilometer från 

centrum. Att försörjningsstödet som avser boendekostnader inte täcker kostnader 

för ett boende centralt i Örebro stad skapar boendesegregering då enbart individer 

med en viss minimum inkomst har möjlighet att bosätta sig centralt. Med en 

föreslagen ökning av försörjningsstödet som avser boendekostnader kan individer 

med låg betalningsförmåga i genomsnitt halvera avståndet för ett boende till 

centrum, från 3,87- till 1,93 kilometer, se Figur 10.1. En ökning av 

försörjningsstödet som avser boendekostnader skulle alltså kunna minska boende- 

och skolsegregeringen. 

Figur 10.1, Kostnadskurva för trerumslägenheter som beror av avståndet till 

centrum. 

 

Källa: Egen komponerad 

Det är inte enbart försörjningsstödet som avser boendekostnader som avgör var en 

individ har möjlighet att bosätta sig utan även antalet erhållna bostadsköpoäng. 
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ÖBO har ett bostadskösystem som kräver lång bostadskötid för att erhålla ett 

boende i centrum vilket innebär svårigheter för individer med kort bostadskötid 

att erhålla ett centralt boende i Örebro. Om individer hellre bosätter sig bredvid 

individer som är mer lik dem själva än övriga, behöver en ökning av försörjnings-

stödet som avser boendekostnader inte leda till minskad segregering. 
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11 Slutsats 

I detta kapitel presenteras slutsatser som kan dras från denna studie utifrån de 

erhållna resultaten. 

Denna uppsats finner skillnader i hyresnivån mellan olika områden av Örebro, där 

det är dyrare att bo nära centrum, trots att hyresreglering råder. Hyresnivån 

samvarierar dessutom positivt med elevernas studieresultat vilket indikerar att 

individer med högst disponibel inkomst bor i de dyraste hyresbostäderna. Om det 

är givet att föräldrarnas utbildningsnivå är starkt korrelerad med deras barns 

studieresultat. En bidragande orsak till boendesegregering kan vara att 

försörjningsstödet som avser boendekostnader inte täcker kostnaderna för 

bosättning i de områdena med högst hyresnivå. De sämre presterande skolorna i 

Örebro stad är samtliga skolor belägna nära områden med lägst hyresnivå, vilket 

kan bero på att en större andel resurssvaga individer är bosatt i dessa områden 

jämfört med andra områden. Den del av försörjningsstödet som avser boende-

kostnader tillåter i dagsläget enbart en bosättning i genomsnitt 3,87 kilometer som 

närmast från centrum. Den föreslagna höjningen av taket för boendekostnader kan 

medföra att det genomsnittliga avståndet till centrum halveras. En höjning av taket 

kan alltså minska boende- och skolsegregeringen, dock skulle individer med kort 

bostadskötid fortfarande ha svårigheter att bosätta sig närmare centrum. 

Bostadsköer försvårar minskningen av boendesegregation eftersom de mer 

attraktiva områdena kräver längre bostadskötid än övriga områden. Det är möjligt 

att det uppstår svårigheter vid avvecklande av ett bostadskösystem genom ökat 

administrativt arbete och ökade svårigheter att avgöra vem som ska erhålla 

hyreskontrakten. För att minska segregationen kan en lösning vara att kommunen 

ingår avtal med de privata hyresvärdarna för att på så sätt få ett större 

bostadsbestånd samt kunna tillhandahålla hyresbostäder som inte är styrda av 

bostadskösystem.  

En fortsatt studie kan innebära en utredning med även de privata hyresvärdarna 

inkluderade. Vad en ökning av försörjningsstödet innebär i ökade kostnader för 

kommunen och hur de skulle finansieras är punkter som återstår för en fortsatt 

studie. 
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