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Resan till Gamla stan
NÄR SKÅDESPELERSKAN SOFIA LEDARPS hyresrätt skulle ombildas till 
bostadsrätt valde hon istället att flytta. Nu trivs familjen i en hyres lägenhet 
där alla fyra barnen får plats. SIDAN 10–11

En tidning från: Hyresgästföreningen

RÄTTEN ATT      HYRA
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best. -en; pl. -städer 

hus, lägenhet eller 
rum där en eller  

flera personer  
stadigvarande bor.

 Nationalencyklopedin

Att få krydda maten med 
örter man odlat själv är en svårslagen känsla. SID 15

Egen odling

Är bostadsobligationer lösningen? 14 Rent hus i trapphuset 6 Politikerna mot väggen 8

Södermalm är ett av Sveriges 
mest segregerade bostadsområ-
den. Det visar en ny rapport från 
Hyresgästföreningen.     SID 4–5

Det segregerade 
Södermalm

”Nu börjar  
man omvandla 

bostadsrätter till 
hyresrätter.”

Erik Elmgren SID 13 
Illustration: Julia Nordh
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ANNONS

Om exakt 55 dagar är det dags att 
välja de politiker, lokalt och nationellt, 
som ska fatta beslut för oss medbor-
gare de kommande fyra åren. I år är 
det politiska läget osäkrare än kanske 
någonsin. Men en sak är säker. Din röst 
påverkar inte bara hur vård, skola och 
omsorg ska organiseras framöver utan 
även bostadspolitiken; vad som byggs, hur 
mycket som byggs och hur dyrt det blir.

Politiken har ett ansvar att se till så 
alla har ett tryggt boende till rimlig kost-
nad, och det ansvaret har tyvärr reger-
ing och riksdag, oavsett styrande, varit 
dåliga på att ta de senaste decennierna.

Att hitta ett eget hem är verkligen 
inte självklart i dag. Och då blir livet inte 
särskilt lätt, oavsett hur ljumma sommar-
vindarna är.

Men det går att hitta vägar framåt. 
Vi är nämligen övertygade om att med 
hjälp av goda exempel, medvetna bygg-
herrar, politisk vilja och tydliga beslut 
kommer man långt i arbetet med att 
få fart på bostadsbyggandet. Just nu 
behövs det större fokus och mer resur-
ser till bostadsbyggande än någonsin 
och modiga politiker som vågar blicka 
framåt och bygga för framtiden. Det 
behöver byggas bostäder som människor 
har möjlighet och råd att efterfråga. 

Därför gör Hyresgästföreningen den 
bilaga du just nu håller i din hand. Det 
är vårt bidrag i arbetet med att få fram 
fler bostäder och bryta bostadsbristen, att 
hitta lösningar och möjliga vägar framåt.
 
Trevlig läsning!

Marie Linder,  
förbundsordförande Hyresgästföreningen

Unga Text: Johan Holmström
Foto: Beata Cervin

Projektledare: Lars Jakobsson Redaktör:  
Sofia Hillborg Grafisk formgivare: Tove  
Engström, Julia Nordh Korrektur: Solveig  
Enblom Repro: InPress Tryck: BOLD Stockholm, 
BOLD Malmö, BOLD Borås och DailyPrint Umeå.  
För information om InPress-bilagor, kontakta Lars 
Jakobsson, 010-410 44 40. www.inpress.com

Vid frågor om innehållet, kontakta:
Anna Wennerstrand, presschef 
anna.wennerstrand@hyresgastforeningen.se, 
08-791 02 22 www.hyresgastforeningen.se
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23 idéer från SABOs integrationsråd

N MY BACKYARD ÄR ETT samarbete mellan Hyresgäst
föreningen och Universal Music. Tio artister gör musik
videor på tio platser där det skulle kunna byggas bostäder. 
Kampanjen ska öka kunskapen om bostadsbristen bland 
unga.

Du valde att göra din låt Uber på Första Långgatan  
i Göteborg. Varför just där? 

– Jag kommer från Kungsbacka och gick gymnasiet i 
Göteborg, så det var naturligt. Första Långgatan ligger 
centralt vid vattnet, men är en parkering för bilar. Det vore 
mycket rimligare att göra den till en plats för människor.

Hur såg ditt första egna boende ut? 
– Det var när jag flyttade till Stockholm. Jag hyrde en 

lägenhet supersvart och bodde där till fett överpris. Jag 
ställde mig i bostadskö, men det var typ en halv miljon 
personer före mig. Nu har jag flyttat fem gånger under  
de två åren jag bott i Stockholm, och jag bor fortfarande  
i andra hand och till överpris. 

Vad är din konstigaste upplevelse i Stockholms  
bostadsdjungel?

– I en lägenhet kom det in grannar och ville kasta ut 
mig. De sköt också in lappar med 
hot. Jag bodde svart, men det var 
ändå ett konstigt beteende. 

Varför hakade du på  
In My Backyard-projektet?

– Det involverar min musik och 
ett viktigt ämne. Att ha tak över hu
vudet är det mest grundläggande 
behovet vi har. För att känna sig 
trygg måste man ha nånstans att 

landa, det vet jag av egen erfarenhet.
Vad tycker du om ungas  

bostadssituation? 
– Den borde prioriteras mycket mer. Hela samhället 

skulle tjäna på det. Det är ju inte konstigt att man blir sjuk 
om man hela tiden är rädd för att bli utsparkad från sin 

bostad. Hur det kunde bli så här? För utrymme finns ju. 
Bygger man så mycket nya tunnlar och parkeringsplatser 
för bilar, måste man kunna bygga för människor.

Vad skulle man kunna göra?
– En konkret idé är att tänka om gällande hur vi bor. I 

andra länder är det vanligare att man delar sitt hem med 
andra, kanske går det att utveckla även här. 

Vad har du för drömboende?
– Jag vill bara hitta en plats där jag får bo kvar. Det 

skulle vara asfett att inte behöva känna att jag måste leta 
efter något nytt hela tiden.

Vad gör du just nu?
– Jag har spelat in musik i ett och ett halvt år, som jag 

börjar släppa i maj. Det är musik som förklarar bättre 
vem jag är och vad jag står för.

… AMANDA WINBERG,  
tvåa i Idol 2015 och aktuell  
med kampanjen In My Backyard.

”I en lägenhet 
kom det in 

grannar och 
ville kasta 

ut mig.”

Sveriges allmännyttiga bostadsföretags integrationsråd har lagt fram 23 nya idéer för bättre integration. 
Bland annat vill man lotta ut hyreskontrakt och sänka inkomstkraven. Även mer kontroversiella förslag 
som att inskränka bytesrätten och begränsa hur många som får bo i en lägenhet finns med på listan. 

Hela denna bilaga är en annons från Hyresgästföreningen

›› Vad tycker du om det här uppdraget från 
Hyresgästföreningen?

– Jag tycker det är jättespännande. Det visar  
på ett intresse från Hyresgästföreningen att lyssna  
in röster utifrån. Det är modigt och spännande.

Ni har två uppdrag. Det ena handlar om hur  
hyresrätten kan utvecklas som boendeform. 

– Hyresrätten har en viktig funktion på bostads-
marknaden. Men kanske behöver det inte se exakt  
likadant ut överallt. Hur kan vi skapa hyresrätter som 
möter olika gruppers behov, från pensionärer med  
god ekonomi till unga som vill ha billiga lägenheter?

Ert andra uppdrag gäller hyressättningssystemet. 
– Lagstiftningen ger stora möjligheter för parterna att 

lösa problem tillsammans. Kan man hitta ett gemensamt 
regelverk så att förhandlingssystemet fungerar bättre? 
I dag bråkar man om en tiondels procentenheter i hyres-

förhandlingarna, och så plötsligt kommer renoveringar 
som leder till uppemot 60-procentiga hyreshöjningar. 
Bland hyresgästerna leder de här renoveringarna till stor 
oro. Frågan är om man istället skulle kunna avsätta pengar 
till underhåll i samband med de årliga förhandlingarna för 
att undvika stora hyreshöjningar vid renoveringar. 

Varför är det inte möjligt för fastighetsägare att  
avsätta pengar i skattefria underhållsfonder?

– Den möjligheten försvann i början på 90-talet. Går 
det att få gehör för en sådan reform? Det är en diskus-
sion som vi för just nu. Det finns också förslag på att 
sänka skatten för hyresrätten, för hyresrätten är miss-
gynnad på en del områden. Men det handlar inte bara om 
förslag som förbättrar för hyresrätten, utan också om att 
stoppa sådant som försämrar. Just nu ligger ett förslag 
på riksdagens bord som innebär att det blir dyrare att 
bygga hyresrätter genom att försämra möjligheterna för 
bolag att dra av räntekostnader. 

Kommission utreder hyresrättens framtid

Stefan  
Attefall (KD) 
var tidigare 
bostads minister. 
Han leder 
Hyres kommis
sionen på 
Hyres gäs t
föreningens 
uppdrag. 

Hallå där …
Tycker du också att det 

behövs fler bostäder för unga? Skriv under på www.inmybackyard.se

Gör  skillnad!
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PODD

 ”Marknadshyra – döden eller frälsningen för 
hyresmarknaden?”, ”Lite socialbostäder kan 
väl inte skada?” Sant, falskt eller mittemellan? 
Podden Radio Allmännyttan prövar sannings-
halten i några vanliga bostadspolitiska påstå-
enden, belysta från olika infallsvinklar.

TIDNING

Tidningen Allmännyttan bevakar allt från 
integration och renovering till hyresförhand-
lingar, digitalisering, energi-, miljö-, ekonomi-, 
teknik- och förvaltningsfrågor, byggande och 
bostadspolitik – med gott om goda exempel 
från Sveriges allmännyttiga bostadsföretag.

LABB

Allmännyttans Innovationslabb arbetar 
med att utforma metoder och verktyg för att 
 bostadsbolag och andra ska minska långtids-
arbetslöshet, förbättra skolresultat, stärka 
samhällsservice samt minska brottslighet   
i bostadsområden. 

Vill du veta mer om 

ALLMÄNNYTTAN? 

Allmännyttan finns över hela Sverige och erbjuder hållbara, pris  - 
värda bostäder för alla. Men allmännyttan gör mycket mer än så. 

Allt detta och mycket mer hittar du på allmännyttan.se  

SAJT
På SABOs sajt allmännyttan.se samlar vi goda exempel på 
hur de allmännyttiga bostadsbolagen i Sverige arbetar för att 
stärka och utveckla sina bostadsområden. Här hittar du också 
 filmer som beskriver allmännyttans roll och hur allmännyttan 
kom till en gång i världen.

ALLMÄNNYTTANSINNOVATIONSLABB

 ska  kunna göra  mer 



N SOM verkligen upplever Söder
malm i ur och skur är Reza, som 
arbetar med att hålla trottoarerna på 

de mest trafikerade delarna av Söder malm 
fria från skräp. Han har ståtliga mustascher 
och vänliga ögon, och kommer ursprungli
gen från Iran. Reza är en välkänd figur i 
Södermalms gatubild. Alla verkar känna 
Reza, det hejas till både höger och vänster. 
Han har tidigare bland annat jobbat på 
Posten, men nu plockar han skräp på trot

toarerna. Solen har fyllt uteserveringarna 
och fyra turistbussar kör förbi på Folk unga
gatan medan vi pratar. 

– Med det här jobbet trivs jag bra. Folk är 
jättetrevliga. 99 procent av alla säger hej 
och jag känner mycket olika folk här. Det 
viktiga är att man får jobba så att man lär 
sig svenska. 

Reza bor i en etta på 27 kvadrat som han 
delar med en 74årig vän som är sjuk och 
inte hade någonstans att bo. 

– Han har sökt hjälp hos socialen, men 
han har fortfarande inte fått någon hjälp, så 

han får bo hos mig. Man ska hjälpa andra. 
Reza tar med oss till 3:ans Tobak och 

Spel. Ägaren, Leif Olsson, 69 år, har haft 
sin butik i hörnet av Tjärhovsgatan/Öst
götagatan i 35 år. Här inne kostar en lakrits
pipa fortfarande fyra kronor. 

– Såna här verksamheter kan man knappt 
ha kvar nuförtiden, säger Leif. 

– Det är vanligt att de höjer hyran och så 
får man slå igen. Jag vet flera stycken som 
har stängt på grund av stora hyreshöjningar.  
Trots hälsotrenden verkar summan av las
terna vara konstant. Något färre röker, men 
fler har börjat snusa. Särskilt kvinnor, upp
lyser Leif. 

LEIFS BUTIK är något av en relik från en 
svunnen tid. I kvarteren runt omkring är det 
idel nya verksamheter. Trendiga caféer och 
inredningsaffärer, ekologiska delikatessbu
tiker och ställen där det kostar 800 kronor 
att putsa skägget. Knappt någon av de gamla 
affärerna finns kvar längre. 

Märks det att det är andra sorters 
människor som bor här nu?

– Ja, det kan man lugnt säga. Förut var 
det fattiga människor som bodde här, nu är 
det rika. Och rika är alltid på väg någon
stans. Alla tycker det är pittoreskt och fint, 
men det är inte så många som handlar.

Ändå älskar han Södermalm.
– När jag kommer hem och sätter mig 

och fikar på balkongen på kvällen, då är det 
fint. Det är lite vackert, faktiskt. Fast man 
kan fråga sig en sak: Hur många journalis
ter finns det egentligen? Man träffar väldigt 
många journalister här. 

(Leif har rätt. Södermalm är Sveriges 

mest journalisttäta område. Fler än en av 
hundra invånare är journalist.)

Leif är inte tillfreds med bostadssituatio
nen i Stockholms hetaste stadsdel. 

– Jonas som jobbar extra hos mig, han är 
söderkis, men han har inte råd att bo här. 
Och inte min dotter heller. Då måste jag dö 
först och det är ingen bra lösning. På det 
sättet är det lite hackigt. Det är så det går till 
när man byter kategori av mäniskor. 

NÅGRA KVARTER bort ligger en annan 
institution på Södermalm, butiken där 
journalisterna köper sitt skrivarpapper. 
Butiken med det oglamorösa namnet 
Office Depot hette från början AGE Lind
ströms och har legat här sedan 1970. När 
man börjar känna sig psykiskt utmattad av 
att möta alla dessa utstuderat trendiga och 
snygga människor med solglasögon som 
åker bräda och kånkar på gitarrer eller sit
ter på smärtsamt dyra uteserveringar, när 
man är trött på allt detta, då är det en befri
else att gå ner i källaren på Bondegatan 27. 
Här är det svalt och tyst, och här ligger helt 
vanliga plastpennor och skrivarpatroner 

och gemförpackningar på hyllorna till helt 
ordinära priser, och ingen har ett dugg 
bråttom. 

JANNE OLSSON ÄR född och uppvuxen 
på Södermalm och har jobbat i butiken till 
och från sedan första sommarjobbet 1977. 

– Söder har förändrats otroligt mycket. 
Ända fram till slutet av 80talet var Söder 
inget poppis ställe. I bostadsannonser stod 
det alltid: ”bytes – ej Södermalm”. Men det 
ändrades på 90talet. Jag tror jag vet exakt 
när det hände. Det var när Hannas Krog 
öppnade på Skånegatan. 

Han säger att det bor helt andra män
niskor på Söder nuförtiden.

– Förr var det knegare. Nu är det mest 
reklam och mediefolk. Välbeställda män
niskor mest. Det är som vilken stadsdel som 
helst nu. Det är fräschare och finare, men 
det mesta av det gamla finns inte längre. 

Allt är inte sämre.
– Levnadsstandarden är bättre. När jag 

var liten var det utedass nere på gården och 
man duschade i samma rum där man förva
rade kolet. 

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Hyresgästföreningen
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Text: Sofia Hillborg
Foto: Samuel Unéus

EN GÅNG I TIDEN var Södermalm en arbetarklass-
stadsdel. I dag är Söder dyrt och trendigt, ett reservat  
för resursstark medelklass. Vad var det som hände?  
Vi gick på jakt efter Södermalms förlorade själ. 

Södermalm
Älskade, hatade

”I bostadsbytes
annonser stod det 
alltid: ’bytes – ej 
Södermalm’. Men 
det ändrades på 
90talet.”  
Janne Olsson

Janne Olsson är född och uppvuxen på Södermalm och har jobbat i kontorsbutiken på 
Bondegatan sedan 1977. ”Söder har förändrats otroligt mycket.”

Inga bostäder för låginkomsttagare
Två av tre kommuner saknar lägenheter för personer med låga inkomster.  För de tio största kommunerna är  
siffran 8 av 10. Detta enligt en ny statlig utredning om svaga gruppers ställning på bostadsmarknaden, som 
föreslår en lag där staten delvis tar över kommunernas ansvar för bostadsförsörjningen för dessa. 

... mellan 1994 och 2015 steg priset för att 
bygga bostäder sju gånger mer än den all-
männa prisnivån i samhället? Källa: Boverket/SCB
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Nytt verktyg ger koll på mångfalden
Kolla mångfalden i ditt bostadsområde med 
Hyresgästföreningens nya kartverktyg:  
kartor.hyresgastforeningen.se

Segregation i Sverige 
– inte som vi tror
ÄR POLITIKERNA INTRESSERADE av att 
motverka segregation? Då borde de bygga fler 
hyresrätter. Det framkommer i en ny rapport från 
Hyresgästföreningen, ”Mångfald och segregation  
i Sverige”, av senioranalytikern Love Börjeson. 

TT HYRESRÄTTEN är så viktig för 
integrationen har inte riktigt fram
gått tidigare. 

– Det finns krafter som vill se hyresrätten 
utvecklas mot särskilt boende för utsatta 
grupper, men då har man missat att hyres
rätten har den här integrerande funktionen. 
I hyresrätter bor alla sorters människor, säger 
Love Börjeson.

I Hyresgästföreningens rapport mäts 
mångfald av grupper (i vilken utsträckning 
människor födda i olika länder finns i om
råden) och segregation (i vilken utsträck
ning mångfalden är jämnt fördelad mellan 
områden). Och det visar sig att det inte all
tid är som man tror. Säg segregerat bostads
område och de flesta av oss tänker på förorter 
i storstadsområden. Miljonprogram, arbets
löshet, hög andel personer med utländsk 
bakgrund. Men rapporten visar att den bil
den är fel. Det är istället just i de kommuner 
och stadsdelar som beskylls för att vara seg
regerade som man finner högst mångfald. 
Det är där blandningen är som störst. 

Däremot är mångfalden låg i villaförorter 
och i innerstaden i storstäderna. Ur mångfald
hetsperspektiv är Södermalm jämförbart med 
Pajala i Norrbotten.  

– Södermalm, den stadsdel som har lägst 
mångfald i Stockholm, har också mycket 
låg andel hyresrätter. I Skärholmen, stads
delen med mest mångfald, är andelen hy
resrätter nästan 80 procent. 

BILDEN AV INVANDRARTÄTA områden 
där det knappt talas svenska, är däremot 
missvisande, enligt Love Börjeson.

– Svenskgleshet är betydligt ovanligare 
än invandrargleshet. Det finns några få bo
stadsområden som kan betraktas som 
svenskglesa i Sverige. Däremot finns det 
många som kan sägas vara invandrarglesa.

Denna statistiska verklighet krockar 

ibland hårt med självbilden i före detta ar
betarklassområden som Södermalm och 
Majorna. 

– Det är svårt med självbilden och en del 
har svårt att acceptera de här resultaten, 
men faktum är att Södermalm har mer ge
mensamt med Östermalm än Skärholmen. 

Men Södermalm vimlar ju av restau-
ranger med kök från hela världen? 

– Det man inte tänker på är att de som 
driver den marockanska restaurangen inte 
bor i stadsdelen. Det är skillnad på natt och 
dagbefolkning. 

Forskare brukar säga att invandring är re
distributiv. Mångfaldsvinsterna – sådant som 
spännande mat och musik, billiga service
tjänster och fler entreprenörer – gynnar 
främst de resursstarka. Mångfaldsbördan –
ökad konkurrens om bostäder, vård, skola 
och omsorg – bärs av de resurssvaga. 

– Här någonstans uppstår det ett olyckligt 
glapp mellan olika beskrivningar av verklig
heten. Människor i Stockholms innerstad är 
på olika sätt mycket inflytelserika, och hörs 
och syns i debatten. Visst finns det inslag av 
hyckleri ibland när någon från Södermalm 
eller Vasastan argumenterar för att ”vi” har 
råd med en generös flyktingpolitik. Det är 
sant, vi har råd, men det är ju inte inner
stadsborna som betalar priset och det är inte 
till innerstaden som de nyanlända kommer.

Hyresgästföreningens rapport visar en 
mycket stark korrelation mellan hög andel 
höginkomsttagare i ett bostadsområde och 
låg grad av mångfald. 

– Om man hårddrar det lite, kan man sä
ga att rika människor köper sig fria från 
mångfalden som präglar det övriga samhäl
let. Kanske är det på Södermalm och i 
Nockeby man ska leta efter ”parallellsam
hällen” där människor drar sig undan majo
ritetssamhällets villkor och värderingar, 
snarare än i Rosengård eller Kista. 

Och mitt i de trendiga kvarteren går den 
otrendiga kontorsbutiken bättre än man kan 
tro. 

– Vi har många trogna kunder. Det är nå
got som är positivt, alla arbetsplatser och 
restauranger. Det fanns nästan inga alls när 
man växte upp, då fanns det bara ölsjapp. 

Många av kunderna är invandrare. De 
driver en stor del av restaurangerna och af
färerna på Södermalm. 

– De jobbar här, men de har inte råd att 
bo här. På kvällen åker de hem till förorten.  

Själv bor Janne på Kocksgatan och kan 
inte tänka sig att flytta härifrån. 

– När jag ser Sofia kyrka, då känner jag 
mig hemma. Jag känner nästan alla här. Jag 
har ju bott och jobbat på Södermalm nästan 
hela mitt liv. 

Det bästa med Söder är ändå söderkäns
lan, säger han. Denna mystiska gemenskap, 
som på något sätt verkar överleva allt. 

– Många av de nya lär sig så småningom. 
De faller in i det, de lär sig att man pratar 
med varann här, att man tar sig tid, att man 
kan ha förtroende för varann. De lär sig att 
morsa. Det gör man inte på Kungsholmen. 

Segregerad enklav? En ny rapport från Hyresgästföreningen visar att det attraktiva  
innerstadsområdet Södermalm med många höginkomsttagare, har mycket låg mångfald. 

Leif har haft sin tobaks
butk på Tjärhovsgatan i 
35 år. Han har sett Söder 
förändras. ”Förut var det 
fattiga människor som 
bodde här, nu är det rika. 
Och rika är alltid på väg 
någonstans.”

Reza håller rent och fint på trottoarerna på 
Södermalm. Nästan alla tycks känna honom. 

... det byggdes 48 000 nya bostäder 2017? Det var den högsta 
siffran på 25 år. Hälften av lägenheterna i flerbostadshus var 
hyresrätter. Källa: SCB
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S går till val på bostadsgaranti
Flytta-hemifrån-garanti. Det löftet går Social demo-
kraterna i Stockholms stad till val på. 800 lägenheter i 
bostadskön ska öronmärkas för 18–25-åringar varje år.

Hela denna bilaga är en annons från Hyresgästföreningen

… ANNIKA WESTLUND

Varför är du med i Hyresgäst-
föreningens kampanj ”Ta parti för 
människan”? 

– Jag hoppas att det kan öka förståel
sen för hur det drabbar människor att 
inte kunna känna sig trygga i sin bostad. 
Jag hade bott många år i min hyreslä
genhet i ett 60talsområde i Majorna här 
i Göteborg när hyresvärden plötsligt an
nonserade att de skulle stamrenovera 
och ”standardhöja” husen. Deras första 
bud var att det skulle innebära mellan 30 
och 60 procents hyreshöjning. För mig 
var det verkligen helt ångest. Jag är en
samstående mamma och jag hade helt 
enkelt inte de där pengarna. 

 
Ni hyresgäster tog strid mot  
hyreshöjningen?

– Ja, i flera år. Till slut fick vi det till 
att bostadsområdet skulle få välja mel
lan tre olika nivåer, där den lägsta inne
bar cirka 5 procents hyreshöjning och i 
princip ingen renovering alls. Kanske 
lika bra, för renoveringarna görs med 
jättedåliga material: skåp och kakel som 
sätts upp så illa att de faller ner. De äldre 
har mått så dåligt över det här, en blev så 
stressad att hon blev sjuk. 

Vad betyder bostaden för dig?
– Den är hemmet, tryggheten, att 

man vet att man har tak över huvudet. 
När man har bott länge i ett område så 
känner man sina grannar och har en 
samhörighet. När den hotas, då rubbas 
ens fundament. Besittningsrätten för 
hyres lägenheter har funnits sedan 50  
talet, men nu är den hotad. En fastig
hetsägare kan bestämma sig för att re
novera och samtidigt passa på att stan
dardhöja så att de kan höja hyran med 
60 procent. Och så har folk inte råd att 
bo kvar. Människor blir i praktiken 
vräkta. 

I dag bor du inte kvar i ditt gamla hus. 
Varför?

– Jag hade stått i kö i mer än tio år 
hos en stiftelse och så plötsligt kom det 
ett erbjudande om en lägenhet som jag 
hade råd med. Vi trivs, men jag saknar 
alla fina grannar. Nyligen hörde jag ett 
rykte att de ska renovera även här. Och 
att hyreshöjningen kan bli 60 procent. 
Just nu känns det inte som om jag orkar 
tänka på det. 

Revolution i trapphuset
I FITTJA STÄDAR NIO tidigare arbetslösa kvinnor trapphus och gårdar, 
och aldrig tidigare har hyreshusen varit så fräscha och trygga. I Botkyrka-
byggens jämställdhetsprojekt Qvinna är hela samhället vinnare.

OTKYRKABYGGEN JOBBAR 
för att öka integration och arbets
livsdeltagande i sina områden. I 

september förra året fick nio kvinnor mel
lan 25 och 55 år visstidsanställning som 
områdesvärdar. Projektet fick namnet 
Qvinna och syftet var att göra två saker: 
stötta arbetslösa kvinnor med utländsk här
komst, samt skapa bättre trygghet och triv
sel i bostadsområdena. 

Susanne Axelsson Heldring är HR
manager på Botkyrkabyggen.

– Vilka personer befinner sig längst bort 
från arbetsmarknaden? Jo, det är de här 
kvinnorna. Vissa har bott här i 40 år, men 
kan knappt svenska, andra har aldrig haft 
ett jobb och har kanske levt isolerade i sina 
hem. Genom projektet blir de självförsör
jande, tränar sin svenska och får nyttig ar
betslivserfarenhet, säger hon.

KVINNORNA, SOM ALLA bor i Botkyrka
byggens hyreshus i området, jobbar fyra 
dagar i veckan. De städar trapphus och 
tvättstugor på förmiddagen. På eftermidda
gen är de utomhus på området. Med sina 
rosa kläder sprider de trygghet och samti
digt har det aldrig varit så fint i husen och 
på gårdarna, menar Susanne.

– Hyresgästerna säger att det är en helt 
annan känsla i området. De gör stor skillnad 
bara genom att synas. Eftersom de själva 
bor i husen hälsar de på och pratar med de 
boende. Ungdomarna har bra respekt för 
kvinnorna och har slutat att skräpa ner, vi 
ser en minskad förstörelse. De är även före
bilder och visar andra kvinnor att det går att 
få jobb.

Ett syfte med projektet är att ge kvinnorna 
verktyg vidare i livet, berättar Susanne. En 
halvdag i veckan läser de svenska.

– De har även utbildats i jämställdhet, 
friskvård och hjärt och lungräddning. Det 
har även uppstått mycket annat positivt 
kring det här. Två av tjejerna har tagit kör
kort. Andra har börjat träna med hjälp av 
vårt friskvårdsbidrag på 4 500 kronor.

MARIAMA BARRY HADE varit arbetslös 
i fyra år när hon fick jobb via Qvinna. 

– Från början trodde jag inte att jag skul
le klara av det. Men det gick bra. Jag älskar 
jobbet, säger hon.

För Fatima Bibi är arbetet hennes första 
och det har betytt mycket.

– Det är mycket viktigt. Man behöver 

jobba. Och jag tycker om jobbet, det är bra 
lön och jag har bra kollegor, säger hon.

Båda tycker att det är bra med svenskun
dervisningen.

– Vi har dramatik, läser och diskuterar 
böcker, säger Fatima. Vi lär oss också att 
använda internet och får läxor, som att skri
va brev och ibland har vi prov. Man får 
kämpa men det är kul. 

Framtiden ser ljus ut för henne och kol
legorna.

– Jag vill lära mig perfekt svenska och 
hoppas få fast jobb, säger hon.

PROJEKTET QVINNA SKA nu permanen
tas och utökas, berättar Susanne Axelsson 
Heldring. Visionen är att ha 100 anställda 
kvinnor i Botkyrkabyggens områden år 2025. 

– Vi ska göra det här jättestort och börjar 
med att gå vidare i Norsborg till hösten. 
Känslan är att lyckades vi så bra i Fittja, ja, 
då kommer vi lyckas i alla områden.

Nyhet Text och foto:  
Johan Holmström

Med områdesvärdar som själva bor i området har Botkyrkabyggen fått större trygghet, och rent och snyggt i 
sina bostadsområden. Samtidigt har kvinnor med utländsk härkomst fått en ny väg in på arbetsmarknaden. 

”Ung
domarna 
har bra 
respekt 

för kvinnorna och 
har slutat skräpa 
ner.”
Susanne Axelsson Heldring 

”Jag vill 
lära mig 
perfekt 
svenska 
och hop

pas få fast jobb.”
Fatima Bibi 

Annika Westlund medverkar i Hyres
gäst föreningens kampanj ”Ta parti för 
människan”. 

Hallå där …

... Sverige har EU:s högsta 
byggkostnader när det gäller 
bostäder? Källa: Eurostat

Foto: Colourbox
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”   llmännyttan står i brännpunkten för många 
samhällsutmaningar: bostadsbrist, segrega-
tion, otrygghet och arbetslöshet.

Men där finns också starka, positiva motkraf-
ter. Storvreten och Fittja är några exempel på 
det. Långt från de svarta tidningsrubrikerna 
finns här levande föreningsliv, stolta barn som 
övar högläsning på biblioteket, kvinnor som 
nattvandrar och parker perfekta för sköna 
grillkvällar.

Här lever Botkyrkabyggens hyresgäster som 
vi värnar om. Här skapar vi samhällsnytta 
tillsammans.

Chris Österlund, vd Botkyrkabyggen
”

A

TILLSAMMANS KAN 
VI KOMMA LÄNGRE

Trygghetsboende löser rörligheten  
på bostadsmarknaden

Att lösa hyressättningssystemets problem  
borde ligga i Hyresgästföreningens intresse

Följ debatten och den bostads-
politiska diskussionen. Teckna gratis 

prenumeration av nyhetsbrev i dag.

KRÖNIKA

DEBATT

Hyresgäster ska inte tvingas flytta efter  
en renovering

DEBATT
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Fråga:  Hur ser du på hyresrättens 
roll? 

– Hyresrätten är ett jätteviktigt boen
de, både som första boende, på lång sikt 
och för en flexibel arbetsmarknad. 

Fråga:  Bostadsbristen toppar lis
tan över saker som storstadsbor 
oroar sig över – varför? 

– Många upplever en instängdhet i det 
befintliga boendet. Det är svårt att få en 
hyresrätt och svårt att ha råd med ägt bo
ende, det är höga kostnader och många 
bor inte optimalt. Dagens föräldrar oroar 
sig för var barnen ska bo. 

Fråga:  Behövs en blocköverskri
dande bostadsuppgörelse? 

– Absolut. Jag har hela tiden efterlyst 
samtal. Och jag anser inte att några frågor 
bör uteslutas i de samtalen. Det är viktigt 
att vi får en blocköverskridande överens
kommelse som står sig över tid. Alla vill 
ha det; konsumenterna, kommunerna, bo
stadsbyggarna. Jag hoppas att det blir 
möjligt så snart som möjligt efter valet. 

Fråga:  Vilka frågor måste finnas 
med? Varför har det varit så svårt 
för oppositionen och regeringen 
att komma överens?

– Man måste vara tydlig med att inte 
alla partier i slutänden kommer att kunna 
sitta med vid bordet. Under de förra för
handlingarna var det största problemet 
Vänsterpartiets inställning till Alliansens 
förslag, det tycker jag att man kan säga. 
Det är viktigt att alla frågor får komma 
upp på bordet, att man inte utesluter frå
gor redan från början. 

Fråga:  Vad händer om bostadsbyg
gandet bromsar in?  

Det kan vara problematiskt, framför 
allt om man inte får in rörlighet i det 
befintliga beståndet så att äldre, billiga 
lägenheter kan frigöras. De som står ut
anför kommer att få ännu svårare att 
komma in på bostadsmarknaden. Den 
senaste tiden har det kommit en del för
slag som har gjort det svårare både för 
de privatpersoner som vill komma in på 

den ägda marknaden och för byggarna, 
med avskrivningsregler och annat.  
Jag ser med oro på att det saktar in. 
Men jag är inte helt förvånad. 

Fråga:  Många hushåll har inte  
ens råd att efterfråga de billigaste 
lägenheterna i allmännyttan.  
Vad bör göras? 

– Vi vill fortsätta att prioritera  
människor med de största behoven. 
Bostadsbidraget är till exempel bra för 
det når barnfamiljer med låg ekonomisk 
status. Vi vill höja det särskilda bidraget 
för hemmavarande barn, men vi har 
också föreslagit höjda bostadstillägg  
för pensionärer. Vi ser vikten av att  
se över bostadsbidragen.  

Fråga:  Kan staten behöva gå  
in för att inte bostadsbyggandet 
ska falla? 

– Vi vill prioritera bostadskonsumen
ten, kanske med startlån enligt norsk 
modell. Jag tror inte på att staten ska  
gå in och stödja enskilda byggföretag. 
Vi vill inte ge mer till byggare. 

Fråga:  Borde staten styra  
bostadsbyggandet mer? 
– I storstadsregioner hänger bostads 
och arbetsmarknaden till stor del ihop. 
Ansvaret behöver bli mer regionalt. Jag 
tror det är positivt att koppla samman 
bostadsbyggande och infrastruktur, som 
i Sverigeförhandlingen. Staten kan säga 
att om vi ska göra infrastruktursatsningar 
måste också bostadsbyggandet fungera. 

Fråga:  I regeringsformen står:  
”Det skall särskilt åligga det  
allmänna att trygga rätten till  
bostad”. Tar det allmänna det  
ansvaret i dag, anser du?

– Vi har en ökad hemlöshet. Jag  
tycker inte att vi lever upp till det. Vissa 
kommuner arbetar bra med till exempel 
Bostad först, men jag tycker att det kan 
göras mer och att fler kommuner anslu
ter sig till den takt vi ser nu. Jag anser 
att bostad ska ses som en del av väl
färden. 

Fråga:  Hur ser du på hyresrättens 
roll? 

– Alla upplåtelseformer är viktiga, 
men hyresrätten har en särskilt viktig 
roll att spela för en flexibel och funge
rande bostadsmarknad. Hyresrätten ska 
vara bred, från fullservicekoncept till 
budgetboende. 

Fråga:  Bostadsbristen toppar  
listan över saker som storstadsbor 
oroar sig över – varför? 

– Det är långa bostadsköer och höga 
priser. Och även om man själv har ett 
boende, oroar sig många för barn  
och barnbarn. Allmänhetens oro är  
något vi politiker måste ta på allvar. 

Fråga:  Behövs en blocköver
skridande bostadsuppgörelse? 

– Vi behöver definitivt en blocköver
skridande uppgörelse i bostadsfrågan. 
Det är helt nödvändigt. Det finns en 
bred samsyn om att något behöver  
göras, långsiktigt, i bred enighet. 

Fråga:  Vilka frågor måste finnas 
med? Varför har det varit så svårt 
för oppositionen och regeringen 
att komma överens? 

– Man behöver titta på beskattningen 
av det ägda boendet och det hyrda.  
I dag är det ägda boendet skattemässigt  
gynnat. Och så behöver man stötta  
de ekonomiskt svagaste hushållen. 
Samtidigt ska vi stå fast vid den gene
rella bostadspolitiken. Det parlamenta
riska läget har varit osäkert under den 
här mandatperioden och det handlar 
mycket om känsliga skattefrågor. 

Fråga:  Vad händer om bostadsbyg
gandet bromsar in?  

– Det är jätteviktigt för regeringen, 
oavsett färg, att om vi går in i en låg
konjunktur så måste vi hålla uppe byg
gandet. Staten måste gå in och stimulera 
byggandet på något sätt. När vi renove
rar är det också viktigt att renovera var
ligt så att inte hyrorna blir för höga. 
Och det är viktigt att en del av det som 
byggs blir förhållandevis billigt. 

Fråga:  Många hushåll har inte  
ens råd att efterfråga de billigaste 
lägenheterna i allmännyttan.  
Vad bör göras? 

– Samhället behöver ta ett större  
ansvar. Det handlar om bostadsbidrag, 
men också om att fler kommuner måste 
ta ansvar för de ekonomiskt svagaste. 
I dag försöker en del medvetet att  
undvika det. Det är också viktigt att vi 
jobbar med att förbättra konkurrensen 
på byggmarknaden. Att vi får in fler  
aktörer, men också mer industriellt  
byggande. 

Fråga:  Kan staten behöva gå  
in för att inte bostadsbyggandet 
ska falla? 

– Sverige står i dag inför väldigt stora 
investeringar i både bostäder och infra
struktur. Som det ser ut i dag kommer 
samhället inte att orka med alla dessa 
projekt. Jag tror att vi måste hitta nya  
finansieringslösningar där staten, men 
kanske även andra aktörer, kan bidra 
med långsiktigt kapital. 

Fråga:  Borde staten styra  
bostadsbyggandet mer?  

– Det kommunala planmonopolet ska 
vara kvar, men man kan behöva trycka 
på kommuner som inte tar ansvar. Både 
med morot, men även piska, så att man 
motiverar fler. Byggbonusen är ett  
sådant sätt. Men det kan även behövas 
andra åtgärder. 

Fråga:  I regeringsformen står:  
”Det skall särskilt åligga det  
allmänna att trygga rätten till  
bostad”. Tar det allmänna det  
ansvaret i dag, anser du?

– Vi har haft en flyktingkris och  
den har inneburit stora påfrestningar  
på samhället. Det är människor i dag 
som inte har en dräglig boendesituation. 
Det allmänna måste höja ambitions
nivån, till exempel när det gäller trång
boddhet. Det finns en hel del att göra. 

ANNONS
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Politiker Text: Sofia Hillborg
Foto: Kristdemokraterna & Victor Svedberg

bostadsfrågan?
BOSTADSKRISEN är för många en av de viktigaste valfrågorna. 

Vi frågade två politiker hur de vill lösa problemen på bostadsmarknaden.

Vad säger politikerna om 

”I dag är det ägda boen
det skattemässigt gynnat”

Johan Löfstrand, riksdagsledamot (S) Caroline Szyber, riksdagsledamot (KD) 

”Bostad borde ses som 
en del av välfärden”

... av befolkningen har råd att  
efterfråga en nybyggd hyrestvåa  
på 60 kvadratmeter.

Allt färre unga har eget boende
För 20 år sedan hade 62 procent av de unga i åldrarna 
20–27 år ett eget boende. Nu är andelen bara 48 procent. 
Detta enligt en undersökning gjord av Hyresgästföreningen. 
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ANNONS
Varje individ unik, men förblir en statis-
tik, hinder till att vara förebild, va äre 
här för skit vi sitter i, switchar runt och 
byter fil, förändrat perspektiv genom 
poesi magi, höj din röst va fri, rösta på 
parti, sverigedemokrater snackar blas
femi, clowneri, vill inte underhålla energi 
från mytomaner, därför vi gör åtgärds-
planer, nattfotboll på grusplanen, barn 
blir ledarveteraner …

MARCUS ARTIN RAPPAR om varför han 
och hans vänner i Pennybridge Poetry 
håller på som de gör. Med poesin som 
vapen – eller snarare verktyg – förändrar 
de samhället. I små, små steg men i allt 
vidare cirklar och med ett tydligt mål. 

– Ju fler som kan sätta ord på sina 
känslor desto bättre förstår vi varandra. 
Du kan höja din röst, och du lär dig att 
lyssna på andra. Plus att det är en sån 
otrolig kick rent personligt, säger Marcus 
Artin. Det här är det finaste jag varit med 
om i mitt liv!

PENNYBRIDGE POETRY är en av de verk-
samheter som engagerar allt fler unga i 
Örebros invandrartäta områden. En annan 
är nattfotboll som pågått två somrar i 
rad. Båda är avknoppningar från plattfor-
men HUVA, Hyresgästföreningens unga 
vuxna ambassadörer, startad av Hndren 
Ghasabi Ghaderi och några till 2016. Då 
var Hndren bara 24 år, nu är han 26 och 
Örebroföreningens ordförande sedan 
drygt ett år tillbaka. 

– Vi saknade en koppling mellan Hy-
resgästföreningens vilja att jobba med 
integration och de människor det handlar 
om, förklarar Hndren. Vi förlitar oss på 
demokratin men tänker inte på att många 
som kommer från andra länder inte har 
samma tillit till det systemet.

GRUNDKONCEPTET MED HUVA är att 
lyfta upp äldre ungdomar som kan vara 
positiva förebilder för de yngre. 

– Vi ser redan att det fungerar: de som 
blivit ambassadörer börjar sköta skolan, 
de får jobb, de växer som ledare på bara 
några månader. Det är otroligt värdefullt. 
De blir mer hoppfulla framför allt; får fler 
möjligheter i samhället och känner att de 
kan påverka sin framtid.

I dag har Örebroföreningen cirka 
50–60 aktiva unga ambassadörer och mer 
än ett hundratal som brukar delta i olika 
aktiviteter. Många är yngre barn som 

också vill engagera sig som de sett att de 
äldre gör. 

DEN SENASTE SATSNINGEN heter Höj 
din röst och där har poeterna en nyckel-
roll. Under våren har de kört workshops 
varje helg i ett bostadsområde per må-
nad, sista helgen på varje ställe blir det 
framträdanden med Open mic, öppen 
mikrofon.

– Höj din röst handlar om att våga sät-
ta ord på sina känslor, och bli lyssnad på. 
Men också om att faktiskt använda sin 
rösträtt i höstens val. Vi vet ju att valdel-

Mål i mun är murbräckan i Örebro

tagandet är lågt i sådana här områden, 
säger Hndren Ghasabi Ghaderi.

BOSTADSOMRÅDEN SOM VIVALLA och 
Oxhagen brukar beskrivas i termer 
av utanförskap. Men Hndren talar 
hellre om sitt mellanförskap. Han är 
själv född i Sverige men av kurdiska 
föräldrar och tycker att han därmed 
har möjlighet att väga samman båda 
kulturerna.

– Här har vi en enorm källa till 
förståelse mellan olika grupper om 
vi bara tar hand om den. Vi försöker 
hela tiden påminna människor om att 
de kan bidra kulturellt och socialt, 
använda sin egenmakt, säger han och 
formulerar ett mål som vore värt att 
brodera på en väggbonad:

Alla ska känna att de kan vara en 
del av samhället, inte bara resulta-
tet av vad samhället försökt göra.

Text: Karin Wennermark
Foto: Sultan Ahmed, Dan Hersan

DET ÄR MEST UNGDOMAR som deltar i Pennybridge poetry, men alla är välkomna. Text har 
ingen ålder, säger de. Miranda Hasani läser upp en av sina dikter.

Hndren Ghaderi och Marcus Artin har 
fått fart på integrationen med hjälp av 
poesi, fotboll och goda förebilder.
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ET ÄR LÖRDAGKVÄLL och fullt i salong
en på Stockholms stadsteater. På scenen 

står bara ett litet bord med en lampa och 
en karaff vatten. I föreställningen ”Jag 
är en annan nu” spelar Sofia Ledarp 
och Ann Petrén dottern och mamman 
som inte når varandra, fast båda skulle 
behöva det. Dottern har cancer, mam
man har opererat höften, och under fö
reställningens gång händer miraklet: i 
sina sjukdomar, ställda inför livets 

oundvikliga slut, försonas de med varan
dra, och kanske till och med sig själva. 

Några dagar tidigare sitter jag med Sofia 
Ledarp på en uteservering på Skeppsbron i 
Gamla stan. Vattnet glittrar och  långt borta 
på andra sidan fjärden svischar ett tåg förbi 
på Gröna Lunds berg och dalbana. Ettårige 
Otis kikar runt när mamma  beställer lunch. 
När hon kommit tillbaka frågar jag hur det 
är att i ena stunden spela teater om sjuk
dom och död, och i andra leva nära ett nytt 
liv som Otis. Blir det inte slitsamt?

– Det går faktiskt att kliva in och ut ur 
allvaret. Men det är klart att det är otroligt 
påfrestande när man väl står på scenen, jag 
måste öppna luckorna inom mig och före
ställa mig att allt ska tas ifrån mig, säger 
hon.

SOFIA LEDARP ÄR sedan 14 år anställd 
på Stockholms Stadsteater. Men det är ge
nom filmer som hon blivit känd hos en 
större allmänhet. Redan med sin första 
stora filmroll, huvudrollen i Den man äls
kar, fick hon en Guldbagge, det finaste skå
despelarpriset i Sverige. Hon har även 
synts i publiksuccéer som Millennium
filmerna och SVTserien Fröken Frimans 

EN KOMBINATION AV envishet och tur tog Sofia Ledarp på en 
bostadsresa från Norsborg, via Luleå till en lägenhet i Gamla stan.  
– Den som stått utanför vet att man måste kämpa, säger hon.

Porträtt

”Det  
viktigaste är 

att kämpa och 
inte ge sig.”

Sofia Ledarp

som hon var mitt i en filminspelning kunde 
hon inte svara. 

– När jag ringde tillbaka hade lägenheten 
gått vidare till nästa person i kön. Jag blev 
vansinnig och överklagade beslutet, och 
fick till min förvåning rätt. De gav mig en 
annan lägenhet.

– Den som stått utanför vet att man måste 
kämpa, säger Sofia och syftar på uppväxten 
i förorten. Man ser ett kryphål och sen 
tvingar man sig in.

Solen tittar fram och det blir nästan som
marvarmt en stund. Otis sitter nöjd i vagnen 
och äter på sin bulle. Några kvarter härifrån 
ligger familjens lägenhet.

Skulle ni ha råd att köpa en bostadsrätt 
här?

– Inte en chans. Min sambo Tobias sad
lade om från dansare till arkitekt, men det 
räcker inte på långa vägar. Det är skräm
mande priser på lägenheter. Det är inte 
klokt hur folk tvingas skuldsätta sig.

– Vår hyra är hög. Höjs den, är det inte 
säkert att vi skulle kunna bo kvar. Att vi inte 
kan resa hit och dit må vara, vi är ändå pri
vilegierade.

Hur tänker du kring dina barns  
framtida boende? 

– Jag har själv stått i bostadskö sedan ti
digt 80tal utan att få något. Det är helt sjukt 
att det inte finns bostäder till unga män
niskor. Och att köpa lägenhet har blivit så 
dyrt att få unga har råd.

DET MÅSTE FÖRÄNDRAS, menar Sofia.
– Hur ska det annars gå? Alla måste få 

möjlighet att börja någonstans. Så är det ab
solut inte nu.

Att familjen hamnade i Gamla stan be
rodde på att hennes tidigare lägenhet skulle 
göras om till bostadsrätt. Istället för att göra 
ett miljonklipp valde Sofia att försöka byta 
upp sig till en större lägenhet.

– Ibland kniper det till i magen: jag skul
le ha köpt den där bostadsrätten. Då hade 
jag kunnat sälja den och ge barnen en hand
penning när det är dags. Men så slår jag un
dan tanken och tänker att vi har det väldigt 
bra just nu.

Hon hoppas kunna förmedla envisheten 
vidare till barnen.

– Det låter kanske löjligt, men det vikti
gaste är att kämpa och inte ge sig, säger hon.

bo|stad  
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Text: Johan Holmström
Foto: Samuel Unéus

... 80 000 hyreslägenheter omvandlades till bostadsrätter mellan 2000 och 
2016? Framför allt skedde omvandlingarna i Stockholm, där nu 64 procent 
bor i bostadsrätt eller småhus. Källa: SCB, Boende, byggande och bebyggelse 

krig. Nyligen avslutade hon inspelningarna 
av årets julkalender. 

– Det var bland det roligaste jag har gjort. 
Inom teatern repeterar man och sen bär skå
despelarna föreställningen under den tid 
pjäsen spelas. Den förändras hela tiden och 
ingen kväll är den andra lik. Film är också 
en häftig upplevelse. Alla i teamet är kon
centrerade på just den scenen, den bilden. 
Att filma innebär korta, intensiva inspel
ningsperioder som är lättare att kombinera 
med familjen.

FAMILJEN ÄR en stor bonusfamilj med 
sambon Tobias Norenstedts två tonårsdött
rar, Sofias åttaårige Loui och deras gemen
samma Otis. En stor familj behöver en stor 
bostad. Efter en lång, krokig bostadsresa 
flyttade de i vintras in i en hyreslägenhet 
med sex rum i den lugna delen av Gamla 
stan. 

– Loui går själv till skolan, han ser fot
bollsplanen när han tittar ut genom fönstret, 
bästa vännen bor på våningen under oss. 
Det finns inga bilar så de kan springa runt i 
gränderna. Det är nästan som att bo i en ita
liensk by. 

En stor hyresrätt i Gamla stan – hur är det 
möjligt? Bostadsresan har präglats av envist 
arbete och en osannolik tur. Sofia berättar 
om en en gång på 90talet då hon i despera
tion skickade 92 brev till privata hyresvär
dar i Stockholm.

– Ingen svarade! Eller jo, en enda, tjugo 
år senare.

HON VÄXTE UPP I FÖRORTEN, i Nors
borg och Fruängen. Hon utbildade sig till 
skådespelare på scenskolan i Luleå och det 
var där det hände, det osannolika – hon 
lyckades byta sin lägenhet där till en på 
Mariaberget på Södermalm.

– Värden ville absolut ha en hyresgäst 
från Luleå. Utan större hopp satte jag in en 
bytesannons i Dagens Nyheter och fick ett 
svar från en man som skulle flytta hem. Det 
var min väg in på bostadsmarknaden i 
Stockholm. Lika overkligt som fantastiskt.

Utifrån dessa 23 kvadrat har Sofia bytt 
lägenhet i takt med att familjen växt. Vid ett 
tillfälle sökte hon en ny lägenhet och ham
nade som nummer 63 i kön. Några dagar 
senare ringde hyresvärden upp, men efter

Byggandet bromsar in
Boverket räknar med 11 procent färre 
påbörjade byggen i år och 25 procent 
färre nya byggstarter i Stockholm. 

Foto: Colourbox



ANNONS

En närmast osannolik bostadsresa har tagit Sofia Ledarp från förortsuppväxten  
i Norsborg till en hyreslägenhet i Gamla stan. 

VARJE. 
HYRESGÄST. 

RÄKNAS.

mkbfastighet.se

50 000 Malmöbor bor hos MKB. 
Välkommen hem du också!

Läs mer på mkbfastighet.se

Hela denna bilaga är en annons från Hyresgästföreningen

Rätten att hyra bostad   11   

Född: 1974.
Familj: Sambon Tobias Norenstedt 

och hans två tonårsdöttrar, Sofias 

åttaårige Loui och deras gemen-

samma Otis, ett år.
Bor: I hyreslägenhet i Gamla stan.

Arbete: Skådespelare vid 

Stockholms Stadsteater och syns 

ofta i filmer och tv-serier. Känd från 

bland annat Fröken Frimans krig.

så många kommer vi att 
vara i Sverige år 2030. 
Källa: SCB 11 miljoner



För att få fram en prisbild som 

visar marknadsmässig nivå på 

hyror i respektive ort har beräk-

ningar gjorts utifrån priser på 

bostadsrättsmarknaden. Som 

grundnivå har presumtionshyror 

använts, det vill säga jämförelse-

vis högre hyror i lägenheter som 

är nyproducerade.
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Nyhet Text: Sofia Hillborg
Foto: Colourbox
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orebro.se

De senaste 15 åren har Örebro lyckats bäst i landet med att bygga 
bostäder i relation till sin befolkningsökning. Vi är övertygade om  
att vårt arbetssätt, genom den så kallade Örebromodellen, har lett 
till en effektiv marknad för planlagd mark där kommunens roll på 
utbudssidan har mött aktörernas och medborgarnas växande  
efterfrågan. 

Genom att markanvisa redan planlagd mark eliminerar vi planrisken för  
aktörerna, och med fasta markpriser undviker vi prisauktioner som i 
slutändan får betalas av konsumenten. Med vår starka ställning på säljsidan 
blir våra fasta priser normgivande för samtliga aktörer på marknaden. Våra 
flexibla och generella detaljplaner styr inte de tekniska lösningarna och de 
arkitektoniska kvalitéerna hanteras i dialogform under markanvisningen 
istället för via styrda detaljplaner.

På en tuffare marknad kan vi också bidra med motståndskraft och  
därigenom upprätthålla en långsiktigt hållbar bostadsproduktion.  
Det kallar vi ansvarsfullt byggande. 

Genom att begränsa mängden nya markanvisningar i områden där det  
redan byggs mycket sänker vi risken. Kommunen har en stor planlagd  
markreserv, men genom att arbeta smart med markanvisningar kompletterar 
vi den privata marknadens utbud av tomtmark. 

Örebro kommun är också först ut i landet med en modell för markan-
visning där en viss andel mark reserveras för fastighetsägare som bygger 
nya bostäder med en lägre hyra. Det underlättar snabbt byggande av hög 
kvalitet och möjliggör också ökade ambitioner för social och ekonomisk 
hållbarhet. Modellen leder till lägre hyror och kan kombineras med statligt 
investeringsstöd för bostäder som efterfrågas av många fler. 

BYGGA MED LÄGRE HYROR  
– ÄR DET MÖJLIGT?

Välkommen till Örebro kommuns seminarium  
om hög byggtakt och låga boendekostnader

Wisby Strand och Congress
Tisdagen 3 juli, kl. 14–15

VI SES I ALMEDALEN!



HYRESPODDEN

Hitta ny bostad?   Störande grannar?    Hyra i 2:a hand?

Hyrespodden löser dina problem! 

experter på hyresjuridik

Marknadshyror skulle  
ge kraftiga hyreshöjningar
›› Hyresgästföreningen har gett Ramböll i 
uppdrag att räkna ut hur hyresnivåerna skul-
le se ut i ett scenario med fri hyressättning. 
Resultatet är tydligt: kraftiga hyreshöjningar. 

Undersökningen visar – som väntat – att 
hyreshöjningarna blir högst i Stockholms 
och Göteborgs kommuner.

– De har båda stadsdelar där hyran 
skulle höjas med 50 procent, säger Martin 
Hofverberg, Hyresgästföreningens chefs-
ekonom.

Men hyreshöjningarna skulle inte, som 
många har hävdat, begränsas till storstads-
områdenas innerstäder. 

– Även i Halmstads kommun skulle mark-
nadshyran i genomsnitt medföra en hyreshöj-
ning på 31 procent för en genomsnittslägen-
het på två rum och kök. I Helsingborg skulle 
det bli en ökning på 24 procent. Självklart får 
det konsekvenser för de boende.

Den direkta följden av sådana hyreshöj-
ningar är att hushåll i miljontals lägenheter 

får minskat konsumtionsutrymme, 

något som skulle bli kännbart för hela sam-
hällsekonomin. 

Så är det i dag: 
I dag förhandlas hyran mellan parterna på 
hyresmarknaden. Hyran ska vara lika för lika 
lägenhet och den ska bygga på bruksvärdet, 
det vill säga den standard och kvalitet som 
finns i lägenheten, fastigheten och i området. 

I Helsingborg skulle hyrorna öka med 24 procent om marknadshyror blev verklighet. 
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Analys Text: Sofia Hillborg
Illustration: Julia Nordh

YGGBOLAGEN ANAR vart vin
den blåser och kalkylerar kallt med 
radikalt fallande bostadsbyggande. 

Lennart Weiss på byggbolaget Veidekke har 
berättat att företaget sålde 75 procent färre 
bostäder under första kvartalet 2018 jäm
fört med samma period ett år tidigare. Han 
räknar med att bostadsbyggandet kommer 
att minska med 25–30 procent under det 
kommande året.

Under en lång period har hyresrätter om
vandlats till bostadsrätter. Från år 2000 till 
2016 försvann på det sättet 180 000 lägen
heter från hyresmarknaden. Därför ligger 
det en djup ironi i att utvecklingen nu har 
börjat gå åt andra hållet och att allt 
fler ekonomiskt trängda bo
stadsbyggare börjar omvandla 
sina byggprojekt från bo
stadsrätter till hyresrätter. 

– Det ligger ett stort 
symbolvärde i att man nu 
börjar omvandla bo
stadsrätter till hyresrätter, 
säger Erik Elmgren. 

Wallenstam, Stena fastig
heter, Tobin Properties och Småa är 

några av de fastighetsutvecklare som på se
nare tid har annonserat att de omvandlar 
bostadsrättsprojekt till hyresrätter.  

– Vi har erfarenhet från tidigare fastig
hetskris och har av försiktighetsskäl jobbat 
på det viset, säger Susann Linde, finanschef 
på fastighetsutvecklaren Wallenstam, som 
var först ut med att börja omvandla bostads
rättsprojekt till hyresrätter. 

Varför ses då omvandling från bostads-
rätt till hyresrätt som räddningen av allt 
fler bostadsbyggare? 

– Hyresrätten är en långsiktig boende
form. Tack vare att vi har ett förhandlings
system är den stabil genom både hög och 

lågkonjunktur, säger Erik Elmgren.  
Samtidigt som byggandet av bo

stadsrätter bromsar in, ökar just nu 
byggandet av hyresrätter. Tidigare 
har det varit en ganska jämn för
delning mellan bostadsrätter och 
hyresrätter. Men för nästa år är 
Boverkets prognos att det kom
mer att byggas 30 000 hyresrätter 

mot 25 000 bostadsrätter. 
Men om konjunkturen är på väg att 

sakta in kan det drabba bostadsbyggandet to

talt sett. Till följd av prisfallet på bostäder har 
bostadsutvecklare börjat dra sig ur avtal och 
lämna tillbaka mark. Andra skjuter upp bygg
starter. 

– Det finns en risk att bostadsbyggandet 
bromsar in om konjunkturen vänder och 
räntekostnaderna går upp. Då måste staten 
gå in och ta ett större ansvar. 

De senaste åren har bostadsbyggandet 
kommit igång, men de flesta nya bostäder 
motsvarar inte vad marknaden efterfrågar. 
Många har velat bygga påkostat, gärna i ex
klusiva lägen, där man har kunnat ta ut höga 
priser. Betydligt färre har varit intresserade 
av att bygga rationellt och genomtänkt för 
människor med lägre inkomster.  Arkitekten 
Göran Cars har uttryckt det så här: ”Vi har 
byggt för en välbeställd medelklass och den 
börjar ta slut”. 

I DAG HAR byggpriserna drivits upp så högt 
att många vanliga löntagare inte längre har 
råd att efterfråga nyproducerade lägenheter, 
vare sig bostadsrätter eller hyresrätter. 

– Bara 54 procent har till exempel råd att 
efterfråga en nyproducerad hyrestvåa på 60 
kvadratmeter. Och när efterfrågan nu avtar, 
har vi den konstiga situationen att vi har 
tomma bostäder och bostadsbrist på samma 
gång. För övriga bostadsmarknaden ser vi 
samma tendens. Priserna har bromsat in, 
framför allt inom nyproduktionen, och bo
städerna tar allt längre tid att förmedla, sä
ger Erik Elmgren. 

Frågan är vad det är som triggar inbroms
ningen? Erik Elmgren ser inga uppenbara 
externa händelser som kan förklara den. 

– Man undrar – om det här är en liten 

JUST NU SKER en dramatisk förändring på bostads-
marknaden. Boverket räknar med 11 procent färre 
påbörjade byggen i år än förra året. Samtidigt börjar 
allt fler ekonomiskt trängda bostadsbyggare förvandla 
bostadsrättsprojekt till hyresrätter, berättar Erik Elmgren, 
nationell förhandlingschef på Hyresgästföreningen.

inbromsning, vad väntar runt hörnet? Det 
som är farligt är att vi fortfarande har mi
nusränta nio år efter Lehman Brothers. Det 
betyder att centralbankernas möjligheter att 
stimulera ekonomin vid en nedgång är 
mycket begränsade.

 
VID 1990-TALETS bostadskris avstannade 
byggandet nästan helt. Det fick långvariga 
konsekvenser för samhällsekonomin. Men 
egentligen är det i lågkonjunktur man ska 
passa på att bygga. Och den underliggande 
bostadsbristen har ju inte förändrats.

– Nästan 90 procent av alla kommuner 
har bostadsbrist i dag och det skulle behöva 
byggas 70 000–80 000 nya bostäder om året 
under lång tid framöver. I en lågkonjunktur 
ökar incitamenten för byggföretagen att 
hålla ner kostnaderna. Det skulle kunna le
da till något positivt. 

I sin vårändringsbudget sköt regeringen 
inte till mer än 110 miljoner kronor för att 
möta bostadsbristens utmaningar, något 
som Erik Elmgren är kritisk till. 

– Det möter inte de utmaningar och be
hov som finns. Staten måste ta ett större an
svar i bostadsfrågan. På 90talet drog sig 
staten tillbaka från bostadsmarknaden, men 
marknaden har misslyckats med att förse 
konsumenterna med det de efterfrågar mest; 
rimligt prissatta hyresrätter. Nu måste sta
ten komma tillbaka in på bostadsmarkna
den. I grundlagen står det:  ”Det ska särskilt 
åligga det allmänna att trygga rätten till bo
stad”. I dag tycker jag inte längre att det all
männa tryggar den rätten. Jag skulle vilja 
uppmana alla politiska partier att ta det an
svaret. 

bo|stad  
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Renässans för hyresrätten?

hushåll är medlemmar  
i Hyresgästföreningen. 540 000



ANNONS
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[²bo:sta:d] ... Boverket de kommande åtta åren beräknar att det kommer 
att behöva byggas ungefär en halv miljon lägenheter? De 
närmaste tre åren är behovet 80 000 nya lägenheter per år.

Våga hjälpa grannen
Om det börjar brinna vet de flesta vad de ska göra. Men vad gör man 
om man misstänker att grannen far illa? Föreningen Huskurage vill få 
fler att våga knacka på hos grannen. Läs mer på huskurage.se

Forskning för en 
bättre bostadspolitik
HYRESGÄSTFÖRENINGEN HAR tagit initiativ till 
ett oberoende forskningsprojekt, delegationen Bostad 
2030. Delegationen tittar på allt från bostadsfinansiering 
och bostadsförsörjningsansvar, till hur man kan minska 
byggkostnader och få ett mer blandat boende.  

februari presenterades en rapport om 
bostadsfinansiering, skriven av Lars 
Fredrik Andersson, lektor i ekonomisk 

historia vid Umeå universitet,  och Sandro 
Scocco, chefsekonom på Arena Idé.

I september kommer forskarna att pre
sentera ett nytt förslag till finansiering av 
bostadsbyggandet. Det handlar om att ge 
möjlighet för institutionella investerare, ex
empelvis pensionsförvaltare, att via en ny 
form av bostadsobligation investera i byg
gande av nya hyresrätter. 

– Dagens skuldsättning för hushållen har 
blivit en nästan ohållbar situation. Det kan 
inte fortsätta så här. Därför skissar vi på en 
ny finansieringsform där pensionsbolag 
skulle kunna bli viktiga investerare, säger 
Lars Fredrik Andersson. 

PENSIONSFÖRVALTARNA HAR i dag 
svårt att hitta säkra, långsiktiga investerings
former med rimlig avkastning – något som 
på sikt drabbar spararna i form av lägre pen
sioner. Det finns anledning att tro att pen
sionsbranschen skulle ta emot en sådan möj
lighet med öppna armar. Alecta, Sveriges 
största pensionsförvaltare, vars vd sitter i 
Bostad 2030:s styrelse, har pekat på behovet. 

– Institutionella investerare skulle kunna 
köpa bostadsobligationer och på det viset 
långsiktigt finansiera byggande av hyresrät
ter. I och med att bostadspriserna är så höga 
är det extra viktigt. Staten skulle kunna gå 
in med någon form av räntegaranti för att 
sänka finansieringskostnaden. 

BOVERKET HAR räknat på ett bostadsbe
hov under de kommande åtta åren på unge

fär en halv miljon lägenheter och de kom
mande tre åren på 80 000 per år. 

– I dagsläget kommer vi inte riktigt upp 
till det, fast vi bygger mer än vi har gjort 
sedan 60talet. Om byggkonjunkturen fort
sätter ner lär bostadsbyggandet bromsa in 
kraftigt. 

För en samhällsekonom är det uppenbart 
att det istället borde vara tvärtom. Det är 
just i sämre tider som man borde passa på 
att bygga till stöd för aktiviteten i ekonomin 
och för att möta behoven. 

– Det finns anledning att tro att det skulle 
kunna leda till lägre byggkostnader. När 
byggbranschen drabbas av en stor nedgång 
och måste dra ner kraftigt och sedan ska 
klättra upp igen, innebär det en kraftig för
dyring och problem att få tag på kompetens. 
Istället borde man jobba långsiktigt. Då 
skulle man kunna få till en mer effektiv 
bransch. 

DE ESKALERANDE PRISERNA på bo
stadsrätter och villor har inneburit att hus
hållens belåning har ökat kraftigt. Av de 
hushåll som hade bolån låg den genomsnitt
liga skuldkvoten på 338 procent i septem
ber 2017, en ökning med 47 procentenheter 
jämfört med 2010. Men hela belåningsök
ningen går inte att förklara med ökade bo
stadspriser. 

– När vi granskade kreditexpansionen vi
sade det sig att när vi hade räknat in överlå
telser, ombildningar och nyproduktion åter
stod 30 procent som var helt oförklarat. Det 
var något av en chock för mig. De pengarna 
har använts till något annat. En stor del kan
ske har gått åt i renoveringsvågen, men de 

kan också ha lagts på kapitalvaror och se
mesterresor eller vad som helst. Det är i alla 
fall så att en stor del av kreditexpansionen 
inte har gått till fler lägenheter. 

LÅNEÖKNINGEN ÄR en fara för sam
hällsekonomin. Och det är skälet till att 
Finans inspektionen har infört ganska 
stränga nya regler för bolånetagare. 

– Nu är vägen till bostadsfinansiering via 
bankerna i praktiken stängd för många. Då 
måste man tänka på andra finansieringsal
ternativ om man vill bygga. 

Staten måste stå för någon slags statlig 
garanti när det gäller räntan på obligatio

nerna, men det behövs också starka kon
trollfunktioner när det gäller kvaliteten. På 
det sättet skulle kanske bostadsbyggandet 
kunna få sundare drivkrafter än i dag. 

– Man måste hitta spelregler så att aktö
rerna vaktar varandra. Det finns inte i dag. 
Bankerna underblåser kreditexpansionen 
för att de tjänar på den ökande kreditvoly
men. Byggbolagen uppnår högst lönsamhet 
i högprissegmentet. Kommunerna gör goda 
vinster på dyr tomtmark. Därför skapar da
gens spelregler en osund press uppåt, mot 
allt dyrare byggande. Alla driver på varan
dra åt fel håll. 

Forskning Text: Sofia Hillborg
Foto: iStockphoto

Samhällsbygge. Behöver staten ta ett större ansvar i framtidens bostadsbyggande? 

Kan regioner ta över bostadsansvaret? 
›› Har befolkningsförändringarna i Sverige sprungit ifrån samhällets bostadsplane-
ring? Det hävdar en rapport om urbanisering, stadsregioner och bostadsplanering av 
professor Anders Lidström från Bostad 2030. I rapporten föreslår forskaren att en del 
av bostadsförsörjningen borde ligga på regional nivå som kan ta över en del av kom-
munernas ansvar för bostadsförsörjningen. 

Dagens arbetsmarknad ser annorlunda ut än för 30 år sedan och logiken i att 
enskilda kommuner ska ha planmonopol blir allt ihåligare. Stockholms arbetsmarknad 
består till exempel av fyra län, med betydande inpendling från olika orter. 

Tanken är att bostadsförsörjningen behöver samordnas med den faktiska arbets-
marknadsregionen så att inte vissa kommuner tar stort bostadsförsörjningsansvar 

medan andra smiter undan. Anders Lidström föreslår 
”stadsregioner istället för dagens länsstyrelser och län, en 
starkare regional nivå som kan ta över en del av kommuner-
nas ansvar för bostadsförsörjningen”. 

Bostadsbyggande skulle också i större utsträckning kunna 
kopplas till statliga investeringar i infrastruktur, på liknande sätt som har gjorts under 
Sverigeförhandlingen. Staten skulle kunna spela en större roll för bostadsförsörjningen 
genom att utse en förhandlingsman för att förhandla fram satsningar på bostads-
byggande respektive infrastruktur. Efter riksdagsbeslut skulle staten sedan kunna  
ge länsstyrelserna i uppdrag att möta bostadsbehovet regionalt. 
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[²bo:sta:d] ... 213 000 unga bor kvar hemma hos 
sina föräldrar fast de helst skulle vilja 
flytta hemifrån?

Valdeltagandet minskar i utsatta områden
Det svenska valdeltagandet är högt. Men i utsatta områden är det lågt och minskar  
dessutom, enligt en undersökning som Hyresgästföreningens medlemstidning  
Hem & Hyra har gjort. I 27 valdistrikt röstade färre än hälften i det senaste valet. 

Text: Sofia Hillborg
Foto: Colourbox, Ikea, Natur&Kultur & MostphotoInspiration

Solcellsbelysning på balkongen

På den soliga balkongen trivs 
exempelvis medelhavsväxter som 
lavendel, citrus och kryddväxter 
som timjan, citronmeliss och  
oregano. Också pelargoner och 
stäppsaliva är bra val. Tänk på  
att det snabbt kan bli mycket 
varmt och torrt för växterna på  
den soliga balkongen så plantera  
i rejält stora krukor. Välj gärna  
krukor i lättviktsmaterial som 
också är frosttåliga. Med en  
blomvagn under krukan slipper  
du lyfta den tunga krukan när du 
behöver flytta på den. Tänk också 
på att en balkong inte tål hur 
tunga krukor som helst. 

Mer än blommor

Fika i  skuggan

Tomater är krävande men fungerar på  
en solig balkong. Chili och paprika är  

också trevligt. Och drömmer du om egen sallad  
– satsa på ruccola (på fröpåsarna kallas den  

senapskål). Växer som ogräs. Men tänk på att köpa 
riktigt bra planteringsjord för att undvika ohyra.  
Ekologisk jord är bäst. Eller varför inte plantera  
en egen bärbuske? Svartvinbärsbuskar är tåliga  
och ger snabbt härlig grönska. Dessutom doftar  

de gott och bladen kan användas i te. Välj  
gärna en extra härdig variant som Öjebyn  

så kan den överleva många år på  
din balkong. 

Soldränkta dofter

Ett enkelt sätt att få balkongen att kännas som ett inbjudande uterum 
även på kvällarna är belysning. Nuförtiden finns solcellsdrivna lampor 
för utebruk som bara är att hänga upp – inget eluttag behövs utomhus, 
perfekt för den som bor i hyresrätt!

Drömmer du om  
en semester i hängmattan?  
Inte alls omöjligt. Bind bara fast hängmattan i balkongräcket.

ÄVEN NÅGRA KVADRATMETER BALKONG eller en odlingslott  
i stan kan ge den oslagbara lyckan och stoltheten  

över egenodlade tomater eller örter. 

SENASTE TRENDEN

Boken Urban odling av Ulrika 
Flodin Furås och Mattias 

Gustafsson (Natur&Kultur) 
kanske kan vara första steget  
att förvandla odlingsdrömmar 

till verklighet.

Boktips!

Har du gröna fingrar men varken 
balkong eller egen täppa? Många 
hyresvärdar erbjuder sina hyres-
gäster möjligheten att odla på 
gården. Fråga! För vem kan bli 
sur över att rabatterna får lite 
extra kärlek? Bor du bokstavligt 
talat mitt i betongen kan du prova 
på gerillaodling. Enkelt uttryckt  
– hitta oälskade utrymmen och 
fyll dem med grönska. 

Odla på gården

Köp en hopfällbar strandstol och 
ställ ut en pall för tekoppen. 

Perfekt för att avnjuta en  
spännande deckare! 

Foto: Colourbox
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