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Boendet speglar  
de ekonomiska klyftorna
Den etniska och socioekonomiska boendesegregatio-
nen i Sveriges städer är i stor utsträckning en spegel 
av de ekonomiska klyftor mellan olika befolknings-
grupper som präglar vårt samhälle. Det segregerade 
boendet är följaktligen känsligt för förändringar i den 
ekonomiska konjunkturen. Med den ekonomiska kris 
som präglade utvecklingen i Sverige under -talet 
ökade också de ekonomiska klyftorna i samhället, 
mellan inrikes och utrikes födda och mellan boende 
i städernas mer välmående och fattigare stadsdelar. 
Det sena -talets ekonomiska återhämtning med 
stigande sysselsättning har sannolikt bidragit till att 
segregationen minskat i vissa avseenden. I det inle-
dande avsnittet i detta kapitel presenterar vi ett par 
övergripande mått på segregation som i någon mån 
bekräftar detta. En mer närgången undersökning av 
faktorerna bakom segregationsprocesserna visar dock 
att avståndet växer mellan de välmående och de eko-
nomiskt utsatta stadsdelarna. Vi har tittat närmare 
på utvecklingen i Göteborgs stad. Stadens bostads-
struktur, inflyttning och omflyttning inom staden 
samt bostadsbyggandet under det senaste decenniet 
är några faktorer som är avgörande för hur boende-
segregationen förändras. En av de mer oroväckande 
tendenserna i utvecklingen är att boendesegregatio-
nens etniska dimension blir allt tydligare. Inslaget av 
utrikes födda bland de boende i ekonomiskt utsatta 
områden tycks bara öka, oavsett den ekonomiska 
konjunkturen.

Diskriminering på 
bostadsmarknaden
Bostadsmarknaden i de flesta svenska städer är inte 
bara etniskt segregerad, den är dessutom etniskt seg-
menterad. Det innebär exempelvis att personer med 
utländsk bakgrund i stor utsträckning bor i områ-
den som domineras av hyresrätter, medan villaområ-
den i regel har en överrepresentation av boende med 
svensk bakgrund. Denna uppdelning av boendet efter 
etniska skiljelinjer är väl känd och dokumenterad i 
tidigare studier. Däremot har inte segregationen inom 
de olika bostadssegmenten undersökts närmare. Av 
kapitlets andra avsnitt framgår det att det finns en 
tydlig etnisk segregation inom exempelvis hyresrätts-
marknaden i både Stockholm och Uppsala. Denna 
flerdimensionella segregation inom boendet är bara 
ett av flera tecken på att det finns restriktioner eller 
diskriminerande strukturer på den svenska bostads-
marknaden som förhindrar eller försvårar för perso-
ner med utländsk bakgrund att göra boendekarriär. 
 Ett sätt att undersöka förekomsten av diskrimine-
ring och andra faktorer som kan tänkas missgynna 
personer med utländsk bakgrund på bostadsmark-
naden är att studera hur fördelningen av bostäder 
går till. I det andra avsnittet presenterar vi en studie 
där några aspekter av hur bostäder fördelas på Stock-
holms och Uppsalas bostadsmarknader analyseras. 
Studien bygger på intervjuer av representanter för 
privata och allmännyttiga bostadsföretag i Stockholm 
och Uppsala. Också representanter för bostadsför-
medlingen i Stockholm och för en bank har inter-
vjuats. Här presenteras dessutom en del av resultaten 
från en studie av bostadsmäklarnas roll i detta sam-
manhang.

inledning
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 En slutsats som kan dras av intervjustudien är att 
den kommunala bostadsförmedlingen har en svag 
position gentemot de fastighetsbolag som väljer att 
samarbeta. Det sker exempelvis ingen kontroll över 
vilka delar av det privata beståndet som förmedlas via 
Stockholms stads bostadsförmedling. Förmedlingen 
sker i flertalet fall utan krav på öppen redovisning av 
vem som får vilken lägenhet och på vilka grunder. Det 
är också relativt ovanligt med internkontroller och 
medbedömning av förmedlingsärenden. Dessutom 
lider både Uppsala och Stockholm av bostadsbrist. 
Det är med andra ord fastighetsbolagens marknad 
och det är lätt att få lägenheter uthyrda, vilket innebär 
att man kan ställa höga krav på hyresgästerna. Flera 
saker tyder på att detta medverkar till etnisk sorte-
ring.

Ökad insyn i förmedlingen  
av bostäder behövs
Ett sätt att förebygga diskriminering på bostadsmark-
naden skulle kunna vara att öka den offentliga insy-
nen i hur bostäder inom de olika bostadssegmenten 
fördelas. Bättre statistik över vilka bostadsobjekt som 
privata hyresvärdar släpper till bostadsförmedlingen, 
och vilka man hanterar på egen hand, skulle exem-
pelvis förbättra möjligheten att analysera sorterings-
processer på bostadsmarknaden. På kommunal nivå 
skulle inflytandet över de allmännyttiga bostadsfö-
retagen kunna användas som ett instrument för att 

förebygga diskriminering. Kommunen kan här med 
direktiv och mål styra en viktig del av bostadsmark-
naden, inklusive segregationen inom allmännyttan. 

Ett brett grepp krävs  
för att bryta segregationen
Boendekapitlet avslutas med ett avsnitt om möjlighe-
terna att med politiska medel påverka utvecklingen 
mot en minskad boendesegregation. För snart ett 
decennium sedan formulerades bl.a. målet att »bryta 
segregationen« inom ramen för den nya storstadspo-
litiken. Kort därefter sjösattes det hittills mest ambi-
tiösa utvecklingsprogrammet i syfte att motverka de 
negativa konsekvenserna av etnisk och socioekono-
misk segregation i våra tre storstadsregioner, den s.k. 
Storstadssatsningen. I anslutning till Storstadssats-
ningen har en lång rad utvärderingar och andra stu-
dier genomförts som analyserat storstadspolitikens 
mål och resultat.  
 I detta kapitels sista avsnitt lyfter vi fram några 
av de viktigaste slutsatserna om möjligheterna att 
uppfylla det övergripande målet att bryta segrega-
tionen. Ett sammanfattande intryck av dessa utvär-
deringar och övriga studier är att storstadspolitiken 
måste utvecklas så att målet att bryta segregationen 
blir en del av bredare politikområden. Detta mål 
måste exempelvis vara vägledande vid  satsningar på 
bostadsbyggande och andra infrastrukturella aspekter 
av stadens planering och utveckling.
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Inledning
Boendesegregationen i Sverige har beskrivits som ett 
problem som främst handlar om växande sociala och 
ekonomiska klyftor mellan olika befolkningsgrupper. 
När personer med låga inkomster och svag förankring 
på arbetsmarknaden samlas i vissa bostadsområden 
och när medel- och höginkomsttagare söker sig till 
helt andra områden växer inte bara avstånden mellan 
människor i social och ekonomisk mening, utan även 
rent fysiskt. I den s.k. storstadspropositionen målas 
en hotfull bild av vad ett samhälle med växande klyf-
tor av detta slag kan leda till.
 Samhällsmedborgarnas känsla för ansvar för varan-
dra hotar att undergrävas samtidigt som vissa grup-
pers utanförskap leder till ökade sociala spänningar, 
otrygghet och kriminalitet. (proposition /:)
 Uppfattningen att boendesegregation i första hand 
grundar sig på samhällets socioekonomiska klyftor 
ter sig logisk med tanke på att människors möjlighe-
ter att välja bostad i stor utsträckning beror på den 
enskildes ekonomiska förutsättningar. Det gäller inte 
minst i större städer med snabbt stigande priser på 
bostadsrättslägenheter och småhus i attraktiva lägen. 
Och med koncentrationer av hyresrätter i den ena 
delen av staden och villor och radhus den andra blir 
ett uppdelat boende efter socioekonomiska skiljelin-
jer redan ett resultat av stadens geografiska bostads-
struktur. 
 Integrationsverket har tidigare uppmärksammat 
den etniska dimensionen av boendesegregationen. 
(Integrationsverket,  och ) Man skulle kunna 
argumentera för att Sverige saknar etnisk boendese-
gregation om man därmed avser en koncentration av 
enskilda etniska grupper till vissa bostadsområden, 

exempelvis den typ av Chinatowns och andra etniska 
distrikt som finns i flera nordamerikanska storstä-
der. Men det vi avser med etnisk boendesegregation 
i svenska städer är i stället det förhållandet att vissa 
av städernas områden i allt större utsträckning får en 
etniskt heterogen befolkning med ursprung i många 
olika länder. Eftersom dessa stadsdelar i regel hör till 
städernas mest utsatta i socioekonomisk mening kan 
vi trots allt tala om en boendesegregation med både 
socioekonomiska och etniska skiljelinjer. Det må 
vara så att den senare dimensionen är underordnad 
den förra, men vi kan i detta avsnitt spegla en utveck-
ling där den invandrade befolkningens andel blir allt 
större i de stadsdelar som räknas till de resurssvaga. 
 Under den ekonomiska kris som präglade utveck-
lingen i Sverige under -talet ökade de ekono-
miska klyftorna mellan inrikes och utrikes födda och 
mellan boende i städernas mer välmående och fatti-
gare stadsdelar. I kombination med en ökad invand-
ring under denna period skärptes både den etniska 
och socioekonomiska boendesegregationen. Det sena 
-talets ekonomiska återhämtning med stigande 
sysselsättning medförde dock en positiv utveckling 
för de boende i städernas s.k. utsatta områden. Under 
de senaste åren har denna positiva utveckling av sys-
selsättningen mattats av (se arbetsmarknadskapitlet).  
 Syftet med följande avsnitt är att beskriva och 
analysera utvecklingen av den etniska och socioeko-
nomiska boendesegregationen i landet som helhet, i 
storstadsregionerna samt i ett antal mellanstora stä-
der sedan slutet av -talet. Med Göteborgs stad 
som exempel ges en mer detaljerad beskrivning och 
analys av segregationsmönster och tendenser till för-
ändring. Detta lokala exempel gör det möjligt att uti-
från en mer detaljerad beskrivning av flyttmönster 

boendesegregation –
utvecklingen –
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och stadens bostadsstruktur ge en förklarande analys 
av hur det segregerade boendet etableras och föränd-
ras över tid.

Utvecklingen i storstäder och 
mellanstora kommuner 
Ett vanligt sätt att mäta boendesegregation är att göra 
beräkningar av segregationsindex1. Segregationsindex 
är ett mått på skillnaden i bosättningsmönster mellan 
en befolkningskategori, i detta fall utrikes födda, och 
befolkningen i sin helhet. Indexet kan variera mellan 
 och , där indextalet  representerar en situation 
med total frånvaro av boendesegregation medan  
representerar maximal boendesegregation. Utveck-
lingen enligt detta segregationsindex redovisas för 
landets tre storstäder i diagram  och för ett antal 
mellanstora kommuner i diagram . Detta sätt att 
beräkna boendesegregationen lämpar sig bäst för att 
beskriva utvecklingen över tid. Däremot ska nivåskill-
naderna mellan kommunerna i diagram  och  tol-
kas med försiktighet eftersom indexet är känsligt för 
skillnader i fråga om storleken på delområdena i res-
pektive kommun.
 Bilden av utvecklingen under perioden  och 
 är inte entydig. I storstadskommunen Malmö 
har segregationen minskat under de senare åren 
medan Stockholm uppvisar en trend med skärpt 
boendesegregation (diagram ). Även bland medel-
stora kommuner går utvecklingen åt olika håll även 
om segregationen i flertalet kommuner tycks öka 
(diagram ). En vanlig uppfattning är att en ökad 
andel utrikes födda i en kommun också medför en 
ökad etnisk boendesegregation. En jämförelse av 
exempelvis den minskande segregationen i Malmö 
(diagram ) med den ökande andelen utrikes födda 
i samma kommun (diagram ) visar dock att så 
inte alltid är fallet. I Malmö var en av fyra invånare 
född utomlands år , jämfört med lite drygt var 
femte år . En förklaring till att segregationen 
enligt detta mått minskat under perioden kan vara 
att de utrikes födda som flyttat till staden under 
senare år bosatt sig med en jämnare fördelning över 
olika stadsdelar jämfört med dem som kommit tidi-
gare. En annan förklaring kan vara att spridningen 

ökat genom omflyttning mellan olika stadsdelar och 
bostadsområden. Det finns dock ingenting som tyder 
på några mer omfattande flyttströmmar från stadens 
mest  »invandrartäta« områden till områden med en 
i stort sett  »svenskt« homogen befolkning. Tidigare 
undersökningar visar att flyttarna i stor utsträckning 
rör sig mellan områden av liknande karaktär. Utri-
kes födda flyttar exempelvis, i större utsträckning 
än inrikes födda, mellan områden med i huvudsak 
hyresrätter och en förhållandevis hög andel invand-
rad befolkning (Integrationsverket, ). Motsva-
rande flyttmönster präglar sannolikt flera av landets 
större städer. Ytterligare en förklaring till Malmös 

: Integrationsverkets databas STATIV.
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sjunkande segregationsindex ligger förmodligen i den 
naturliga befolkningsutvecklingen. Tillskottet av inri-
kes födda i de mest »svenskglesa« områdena består i 
stor utsträckning av barn till utrikes födda. Segrega-
tionsindex för befolkningen med utländsk bakgrund 
(utrikes födda och inrikes födda med två utrikes 
födda föräldrar) har inte heller minskat nämnvärt i 
Malmö under den aktuella mätperioden. 

Segregation som resultat av  
en segmenterad bostadsmarknad
Den etniska boendesegregationen kan delvis förkla-
ras av skillnader i fråga om bondeformer, dvs. i vil-
ken utsträckning inrikes och utrikes födda bor i olika 
hustyper och upplåtelseformer. Bostadsområden där 
utrikes födda är överrepresenterade är i regel områ-
den som också domineras av bostäder med hyresrätt. 
Diagram  och  visar på stora skillnader mellan inri-
kes och utrikes födda i fråga om boendeform. Skillna-
derna avtar något med lång vistelsetid i Sverige, men 
fortfarande efter – år i Sverige är hyresrätten den 
dominerande boendeformen för utrikes födda. Sam-
bandet mellan den segmenterade bostadsmarknaden 
och etnisk boendesegregation undersöks närmare 
i det efterföljande avsnittet om diskriminering och 
sortering på bostadsmarknaden. 

Utvecklingen av  »utsatta bostadsområden« 
– områden med låg sysselsättningsgrad
Ett av de grundläggande kriterierna bakom definitio-
nen av s.k. utsatta bostadsområden har varit andelen 
sysselsatta i en stadsdel. Gemensamt för de  stads-

: Integrationsverkets databas STATIV.
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delar som kom att omfattas av storstadspolitikens 
lokala utvecklingsavtal är att de i förhållande till 
omgivande stadsdelar har en låg sysselsättningsgrad. 
I diagram  redovisas utvecklingen av antalet områ-
den med låg sysselsättning. Redovisningen bygger på 
ett datamaterial som omfattar drygt   mindre 
bostadsområden i landet (s.k. SAMS-områden). 
 Åren – omfattar en tidsperiod där utveck-
lingen på arbetsmarknaden präglades av en viss åter-
hämtning efter -talets djupa sysselsättningskris. 
År  utgjorde ett bottenår i detta avseende med en 
sysselsättning på , procent bland de utrikes födda 
och , procent bland de inrikes födda (se arbets-
marknadskapitlet). Mellan åren  och  ökade 
åter sysselsättningen, i synnerhet för utrikes födda, för 
att återigen minska något mellan åren  och . 
Denna generella utveckling i fråga om sysselsättning 
återspeglas i utvecklingen av sysselsättningssvaga 
områden. Antalet områden med låg sysselsättning 
minskade kraftigt under åren – i samband 
med att sysselsättningen generellt sett ökade. Även 
under åren efter år  fortsatte antalet områden av 
detta slag att minska samtidigt som förändringarna 
i sysselsättningsnivån var marginella. Det var först 
mellan åren  och  som den vikande generella 
sysselsättningen gav utslag i form av ett ökat antal 
områden med låg sysselsättning (se diagram ). 
 Antalet boende i de mest sysselsättningssvaga 
områdena (sysselsättning under  procent) mins-
kade under perioden –. Det gäller såväl inri-
kes som utrikes födda. Även i detta avseende ser vi en 
förändring i utvecklingen mellan åren  och . 
Då ökade i stället befolkningen i dessa områden. Även 
om både inrikes födda och utrikes födda minskade i 
antal under åren – så ökade ändå överrepre-
sentationen av de utrikes födda under hela perioden, 
oavsett hur konjunkturen utvecklades generellt. Detta 
trots att sysselsättningsgraden ökade något snabbare 
bland utrikes födda jämfört med inrikes födda under 
åren – (se kapitlet om arbetsmarknaden). 
Som tabell  visar var de utrikes födda under år  
för första gången i majoritet (drygt  procent) bland 
de boende i de mest utsatta områdena (sysselsättning 
lägre än  procent). I den flerdimensionella typ av 
boendesegregation (socioekonomisk i kombination 
med etnisk) som vuxit fram i landets städer under det 
senaste decenniet framträder alltså den etniska aspek-
ten av denna utveckling i allt tydligare dager. 

Utvecklingen i mellanstora städer
Begreppet utsatta bostadsområden har länge förknip-
pats med våra tre storstadsregioner. Integrationsver-
ket har tidigare uppmärksammat utvecklingen även i 
ett antal städer utanför storstadsregionerna (Integra-
tionsverket, ). Utvecklingen i dessa städer liknar 
i stor utsträckning den som storstäderna genomgått 
med en allt tydligare socioekonomisk och etnisk 
boendesegregation. 
 I diagram  redovisas förändringen av antalet 
områden där sysselsättningsgraden understiger , 
 respektive  procent mellan åren ,  och 
 i  mellanstora städer som alla ligger utanför 
storstadsregionerna. Utvecklingen i dessa städer sam-
mantaget är i stort sett densamma som för landet i 
sin helhet. Antalet områden med en särskilt utsatt 

: Integrationsverkets databas STATIV.
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  SAMS = Small Area Market Statistics. Enbart områden med 
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situation i fråga om sysselsättning minskade kraftigt 
mellan åren  och  men ökade något mellan 
 och . På samma sätt som i landet i sin hel-
het ökade andelen utrikes födda i dessa utsatta områ-
den – oavsett utvecklingen av antalet områden inom 
denna kategori (se tabell ). 

Befolknings- och segregations- 
utveckling i Göteborg –
I följande avsnitt kartläggs och analyseras utveck-
lingen i Göteborgs stad mer i detalj. Vi har valt att 
fokusera utvecklingen i sju av de befolkningsmässigt 
mest expansiva stadsdelarna under denna period (se 
tabell ). Segregationsprocesserna analyseras med ut-
gångspunkt i en beskrivning av olika flyttströmmar 
inom staden, mellan staden och övriga Sverige samt 
invandringen till de olika stadsdelarna. För att belysa 
den etniska dimensionen av detta är materialet inde-
lat i två befolkningsgrupper: . födda i Sverige och 
övriga västländer (Norden, EU samt USA, Kanada, 
Japan, Australien och Nya Zeeland), . födda i övriga 
världen. 
 Befolkningen ökade med nästan   personer 
under perioden – i Göteborg, vilket motsva-
rar en lite drygt -procentig ökning. Denna förhål-
landevis kraftiga befolkningstillväxt förklaras till allra 
största delen av inflyttning av utrikes födda utanför 
Västeuropa och övriga västvärlden. 
 Åsa Bråmå har analyserat hur den etniska boende-
segregationen utvecklats under perioden – i 
Göteborg (Bråmå, ). Hon utgår från ett datama-
terial baserat på betydligt mindre delområden (Sams-
områden) än stadsdelar och beskriver hur migra-
tionsströmmarna mellan olika typområden ständigt 
förändrar segregationsmönstret. I korthet bygger 
indelningen i olika typområden på dels den etniska 
sammansättningen av befolkningen i olika områden, 
dels den inrikes födda befolkningens storlek i för-
hållande till de utrikes födda. I fallet Göteborg kan 
fyra typer av områden identifieras. . områden med 
i huvudsak boende med svensk bakgrund, . områ-
den med ett tydligt inslag av invandrad befolkning, . 
etniskt blandade områden där de boende med svensk 
bakgrund utgör – procent av befolkningen samt 

: Integrationsverkets databas STATIV.
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Antal boende, – år, i områden där sysselsätt-
ning är lägre än  procent samt andel utrikes 

födda (bef. – år) i  mellanstora städer, , 
 och .

År Antal  Antal  Andel 
 inrikes  utrikes utrikes
 födda födda födda (%)
1997 62 175 33 600 35,1
2002 38 390 21 980 36,4
2003 44 570 28 220 38,8

: Integrationsverkets databas STATIV. 

 

 

Befolkningsutveckling i sju stadsdelar i Göteborg efter födelseland (världsdel), –.

 Sverige och  Övriga   Relativ förändring
 västländer världen Totalt  totalt  %
Gunnared -247 1 754 1 507 7,7
Lärjedalen 896 710 1 606 7,3
Bergsjön 179 1 189 1 368 10,4
Centrum 1 382 1 108 2 490 4,9
Torslanda 2 605 61 2 666 15,2
Lundby 3 107 1 088 4 195 13,2
Kärra-Rödbo 660 186 846 8,5

: Integrationsverkets databas STATIV 
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. områden där befolkningen med svensk bakgrund 
är i minoritet, mindre än  procent. 

Etnisk segregation men inga etniska enklaver
Vid en jämförelse med en studie av etnisk boendese-
gregation i ett antal engelska städer som utgår från 
motsvarande indelning av typområden kan man 
konstatera att Göteborgs invandrartäta områden 
har karaktären av etnisk mångfald. Områden med 
en dominerande invandrad etnisk kategori saknas i 
det svenska fallet. Däremot bor befolkningen med 
inhemsk bakgrund relativt avskilt från den invand-
rade befolkningen både i Göteborg och i de engelska 
städerna (Bråmå, ). 

Betydelsen av selektiv omflyttning
Genom att studera flyttströmmar till och från dessa 
olika områdestyper kan Bråmå identifiera en slags 
hierarki där en områdestyp högre upp i hierarkin har 
ett positivt flyttnetto i förhållande till områdestyper 
längre ner i hierarkin. I fallet Göteborg är det endast 
områden av typen  (enligt beskrivningen ovan) som 
inte förlorar på omflyttningen i förhållande till andra 
stadsdelar inom staden. Ju längre ner i hierarkin man 
kommer desto större betydelse har inflyttning utifrån 
– från andra delar av landet eller via invandring – för 
befolkningsutvecklingen. Lite förenklat skulle man 
kunna säga att de etniskt blandade områdena och 
områdena där de boende med svensk bakgrund är i 
minoritet tar emot  »nya göteborgare« i stor utsträck-
ning samtidigt som man förser Göteborgsområden 
högre upp i hierarkin med invånare som bott i staden 
ett tag. 
 Bråmå beskriver en utveckling i Göteborg där sta-
dens befolkning med utomeuropeisk bakgrund ökat 
över lag och där andelen av dessa som bor i de s.k. 
minoritetsområdena (områden där mindre än hälf-
ten av de boende har svensk bakgrund) blivit större 
under perioden –. Denna utveckling kan 
delvis förklaras av de flyttströmmar som beskrivs 
ovan med bl.a. en betydande invandring till dessa 
områden. En annan viktig förklaring är flyttmönster 
bland befolkningen med svensk bakgrund. I områden 
som redan i början av perioden hade en mycket låg 
andel boende med svensk bakgrund minskade denna 
befolkningskategori både genom omflyttning inom 
staden och i relation till övriga landet. 
 Även om underlaget för detta avsnitt är indelat på 
stadsdelar kan man identifiera motsvarande migra-
tionsmönster som Bråmås studie lyfter fram. Befolk-
ningsökningen i etniskt homogena stadsdelar som 
Torslanda med i huvudsak inrikes född befolkning 

härrör i stor utsträckning från inflyttning från andra 
stadsdelar i Göteborg och från övriga landet i någon 
mån. Befolkningstillväxten består i denna stadsdel 
nästan uteslutande av personer födda i Sverige eller 
övriga västländer (jmf. tabell  och ). Etniskt mer 
blandade stadsdelar som Gunnared har ett negativt 
flyttnetto i förhållande till den övriga staden och lan-
det som helhet, i fråga om inrikes födda och födda i 
övriga västländer. Här bidrar inflyttningen av utrikes 
födda (västländer undantaget) från övriga Sverige och 
framför allt invandringen under perioden efter  i 
stor utsträckning till den positiva befolkningsutveck-
lingen (se tabell  och ). 

Ekonomiska klyftor ökar boendesegregationen
Det är tydligt att boendesegregationen i Göteborg 
har både en socioekonomisk och etnisk dimension 
av det slag som vi redogjorde för inledningsvis. Dia-
gram  sammanfattar utvecklingen – i fråga 
om den ekonomiska segregationen. De stadsdelar där 
de boende i utgångsläget hade den lägsta ekonomiska 
standarden har också haft den sämsta utvecklingen i 
detta avseende under den aktuella perioden. Detta 
samtidigt som flera av de rikare stadsdelarna utveck-
lats bättre än genomsnittet för staden som helhet (se 
exempelvis Torslanda och Linnéstaden). De ekono-
miska klyftorna har alltså vuxit och den ekonomiska 
boendesegregationen har skärpts. 

Framtida utveckling  
– nyanländas förutsättningar avgör
Vad kan man då förvänta sig i fråga om den fram-
tida utvecklingen i fråga om boendesegregation efter 
etniska och socioekonomiska skiljelinjer. Med en 
bibehållen hierarki mellan bostadsområden av olika 
slag kan vi knappast förvänta oss att boende med 
svensk bakgrund i områden högre upp i hierarkin i 
någon betydande omfattning flyttar till områden där 
en majoritet av invånarna har utländsk bakgrund. 
Det är snarare den inflyttade (invandrade) befolk-
ningens förutsättningar att göra boendekarriär som 
avgör utvecklingen. Nyanlända invandrares ställning 
på arbetsmarknaden och ekonomiska förutsättningar 
är naturligtvis av stor betydelse i detta sammanhang. 

Bostadsstrukturens betydelse
Den första bostaden för unga eller nyinflyttade är 
inte sällan en hyresrätt. Eftersom bostadskarriären 
i många fall går från hyresrätt, ibland via bostads-
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rätt, till egna hem (villa eller radhus) är ett områdes 
bostadsstruktur avgörande för var i hierarkin som 
området ifråga placerar sig. Det är naturligtvis ingen 
slump att de områden i Göteborg som i regel kan 
erbjuda nykomlingar på bostadsmarknaden en för-
sta bostad också har en stor andel hyresrätter i sitt 
bostadsbestånd. I Gunnared, Lärjedalen, Bergsjön och 
Biskopsgården är i genomsnitt tre av fyra lägenheter 
en hyresrätt. Dessa fyra stadsdelar tog också emot 
nära  procent av de som invandrat under perioden 
–. Det omvända förhållandet råder i stads-
delar som Torslanda där drygt  procent av bostads-
beståndet består av egna hem och bostadsrätter. Hit 
flyttade knappt en procent av dem som invandrade 
under motsvarande period. (Jämför tabell  och dia-
gram ).

Bostadsbyggande – och  
konsekvenser för boendesegregationen
Under perioden – byggdes totalt   
lägenheter, en dryg tredjedel i form av småhus och 
knappa två tredjedelar i form av flerbostadshus. I 

stadens nordöstra del och mer svenskglesa stadsde-
lar tillkom en mindre del av denna nyproduktion av 
bostäder. En viss utbyggnad av lägenhetsbeståndet i 
flerbostadshus har dock genomförts i Gunnared och 
Biskopsgården – totalt  lägenheter. Torslanda hör 
till stadens mest expansiva stadsdelar under denna 
period – även i fråga om bostadsproduktion. Här har 
drygt  småhus byggts. Även lägenheter i flerbo-
stadshus har byggts – totalt  lägenheter, flertalet i 
form av bostadsrätter. 
 Småhusbyggandet har generellt sett koncentrerats 
till redan villatäta stadsdelar – förutom Torslanda, 
även stadsdelar som Askim, Tynnered och Kärra-
Rödbo. Lägenheter i flerbostadshus har i första hand 
byggts i stadens mer centrala delar (Centrum, Linné-
staden och Majorna) samt i stadsdelen Lundby. I den 
senare stadsdelen har bl.a. de mer attraktiva lägena 
längs med älvstranden exploaterats. Detta har bidra-
git till en socioekonomisk uppdelning av stadsdelen, 
med å ena sidan de nya, attraktiva stadsdelarna samt 
å den andra sidan den gamla delen av Lundby, längre 
bort från älvstranden. 

Flyttströmmar mellan sju stadsdelar och övriga Göteborg samt övriga landet, befolkningen född i  
Sverige och övriga västländer, –.

 Övriga Göteborg Övriga Sverige
 Inflyttade  Utflyttade Flyttnetto Inflyttade Utflyttade Flyttnetto
Gunnared 1 245 1 764 -519 1 145 1 685 -540
Lärjedalen 1 428 1 625 -197 1 091 1 354 -263
Bergsjön 827 1 412 -585 1 404 1194 210
Centrum 6 938 7 463 -525 10 929 8 500 2 429
Torslanda 2 705 1 505 1 200 1 030 891 139
Lundby 5 745 4 581 1 164 5 485 3 337 2 148
Kärra-Rödbo 1 501 951 550 664 923 -259

: Integrationsverkets databas STATIV. 

 

           

Flyttströmmar mellan sju stadsdelar och övriga Göteborg samt övriga landet, befolkningen utrikes 
födda övriga världen, –.

 Övriga Göteborg Övriga Sverige
 Inflyttade  Utflyttade Flyttnetto Inflyttade Utflyttade Flyttnetto
Gunnared 971 905 66 789 392 397
Lärjedalen 775 1 241 -466 560 597 -37
Bergsjön 722 1 057 -335 713 514 199
Centrum 778 643 135 599 434 165
Torslanda 87 66 21 36 23 13
Lundby 1 366 961 405 491 314 177
Kärra-Rödbo 192 69 123 62 40 22

: Integrationsverkets databas STATIV.
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 Bostadsproduktionen under – har ur 
segregationssynpunkt två intressanta drag. Dels har 
produktionen av småhus koncentrerats till redan vil-
latäta stadsdelar, dels har bostadsbeståndet i de stads-
delar som domineras av hyresrätter byggda under 
miljonprogrammets årtionde (–) endast för-
nyats marginellt. En fortsatt nyproduktion av bostä-
der enligt detta mönster kommer knappast att bidra 
till att den etniska och socioekonomiska boendese-
gregationen som idag präglar Göteborg kommer att 
minska.

Avslutande diskussion
Boendesegregation präglar i varierande utsträckning 
samtliga städer i landet, men mekanismerna bakom 
utvecklingen och de möjliga förklaringarna blir först 
synliga om man studerar städerna, dess stadsdelar 
och bostadsområden mer i detalj. De övergripande 
mått på utvecklingen som presenterades inlednings-
vis i detta avsnitt ska därför tolkas med stor försik-
tighet. I vissa avseenden ser utvecklingen ut att gå åt 
rätt håll. Vi har kunnat redovisa en utveckling som 
tyder på en minskad etnisk boendesegregation i vissa 
städer. Jämfört med situationen , då sysselsätt-
ningskrisen var som djupast, ser situationen i flera 
avseenden bättre ut för många av de bostadsområden 
som drabbades hårdast av -talets lågkonjunktur. 
En mer detaljerad karläggning av faktorer som skapar 
och återskapar segregationen – selektiva flyttmöns-
ter, bostadsstruktur och byggande – visar dock på 
en fortsatt process med växande avstånd, geografiskt 
och ekonomiskt, mellan olika befolkningskategorier. 
I detta avsnitt har en mer närgången beskrivning av 
denna segregationsprocess presenterats i exemplet 
Göteborg. Staden Göteborg har naturligtvis sina spe-
cifika strukturella särdrag som på olika sätt är avgö-
rande för utvecklingen på bostadsmarknaden. De 

Invandring – per stadsdel efter 
födelseland (världsdel). 

 Västländer Övriga världen Totalt
Gunnared 181 1 751 1 932
Lärjedalen 113 1 811 1 924
Bergsjön 158 1 756 1 914
Centrum 980 1 326 2 306
Torslanda 99 57 156
Lundby 299 891 1 190
Kärra-Rödbo 40 64 104

: Integrationsverkets databas STATIV.
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  * Detta index beräknas på disponibel familjeinkomst i förhållande till skälig levnadsnivå. Index  betyder exempel-
vis att familjen har en disponibel inkomst som är  procent högre än den skäliga levnadsnivå som gäller för den 
familjens storlek och sammansättning.

: Integrationsverkets databas STATIV.
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Antal lägenheter efter upplåtelseform samt andel hyresrätter av det totala 
bostadsbeståndet per stadsdel i Göteborg . 

 Hyresrätter  Bostads- Småhus Övrigt Totalt Andel 
 i flerbostadshus rätter    hyresrätter i 
      procent
Gunnared 7 492 814 833 165 9 304 80,5
Lärjedalen 5 671 323 2 724 77 8 795 64,5
Bergsjön 5 398 889 409 0 6 696 80,6
Centrum 22 447 9 621 537 177 32 782 68,5
Torslanda 435 895 5 635 37 7 002 6,2
Biskopsgården 9 189 2 319 1 061 191 12 760 72,0
Lundby 12 144 4 435 3 535 115 20 229 60,0
Kärra-Rödbo 131 2 409 1 686 20 4 246 3,1
Göteborg totalt 140 210 55 670 47 118 1 683 244 681 57,3

: Göteborg stad.

 

faktorer som påverkar segregationen i Göteborg är 
dock inte på något sätt unika. De påverkar sannolikt 
utvecklingen i flertalet av våra större städer och kom-
muner.
 För tio år sedan beskrevs boendesegregationen 
som ett problem som i första hand är orsakat av väx-
ande socioekonomiska klyftor mellan mer välmående 
bostadsområden och fattigare områden. I dag är pro-
blemet delvis detsamma, men vilken del av världen 
man är född i tycks avgöra var och hur man bor i allt 

större utsträckning. Vad förklarar då denna utveck-
ling? Att andelen utrikes födda i de mest utsatta 
bostadsområdena tycks öka kontinuerligt, oavsett den 
generella utvecklingen på arbetsmarknaden, under-
stryker bara behovet av en förklarande analys av det 
uppdelade boendet efter etniska skiljelinjer. En del i 
denna analys bör omfatta en kartläggning av vilken 
roll diskriminering på bostadsmarknaden spelar i 
detta sammanhang. Följande avsnitt är ett försök att 
närma sig denna fråga.

 

Procentuella andelar av befolkningen totalt och utrikes födda*   samt invandring*  
 – i sju stadsdelar i Göteborg.

: Integrationsverkets databas STATIV.
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Inledning
Frågan om hur och varför etnisk boendesegregation 
utvecklas har behandlats utifrån ett antal olika för-
klaringsmodeller. Under en längre tid var det som 
betraktades som invandrares egna val, dvs. att utrikes 
födda i stor utsträckning sökte sig till landsmän vid 
valet av bostad, en av de dominerande uppfattning-
arna om vad som skapade s.k. invandrartäta bostads-
områden. En annan framträdande förklaringsmodell 
har varit att den etniskt segregerade staden är en spe-
gel av ett samhälle med också i övrigt ojämnt förde-
lade resurser. I denna modell är det inte individens 
val utan grundläggande samhällsstrukturer i fråga 
om klass och inkomster som förklarar det uppdelade 
boendet. En etniskt sorterad arbetsmarknad med 
genomsnittligt lägre löner för utrikes födda skapar i 
sig ojämlika förutsättningar på en bostadsmarknad 
där de ekonomiska förutsättningarna sätter ramarna 
för valet av bostadstyp och område. 
 Senare tids forskning har dock uppmärksammat 
brister i dessa förklaringsmodeller. Varken de utrikes 
föddas preferenser i fråga om boendet eller skillnader 
i inkomster och utbildning kan fullt ut förklara att 
majoritets- och minoritetsbefolkningen koncentreras 
till olika typer av bostadsområden i städerna. I stäl-
let har den infödda befolkningens attityder och val på 
bostadsmarknaden och institutionella aktörers roll i 
skapandet av det segregerade boendet lyfts fram som 
en viktig alternativ eller kompletterande förklarings-
modell (Molina, ). 
 Frågan om diskriminering på bostadsmarknaden 
har också hamnat i debattens fokus. Den har bl.a. 
uppmärksammats i TV :s reportage om kommu-
nala bostadsbolags och privata hyresvärdars agerande 

gentemot personer med varierande etnisk bakgrund. 
I den undersökning av drygt  bostadsbolag som 
ligger till grund för reportaget framträder ett tydligt 
mönster där presumtiva hyresgäster med svensk-
klingande namn behandlas betydligt vänligare än de 
med utländska namn. 

Underlag och syfte
Det är i rådande forskningsläge, kartlagt bl.a. i en ny 
statlig utredning (SOU :) samt delvis av Bover-
ket (Boverket, ), inte möjligt att bedöma i vilken 
utsträckning den etniska segregationen är orsakad av 
diskriminering, men att diskriminering faktiskt äger 
rum på bostadsmarknaden betvivlas i dag av få. 
 Syftet med följande avsnitt är att bättre försöka 
precisera de kunskapsluckor som finns härvidlag. Vi 
vill också identifiera kritiska aspekter av de system 
som ligger bakom fördelningen av bostäder och peka 
ut den färdriktning som både fortsatt forskning och 
politik bör orientera sig mot.
Avsnittet bygger i första hand på underlagsrapporten 
Bostadsmarknadens institutioner och grindvakter i den 
etniskt segmenterade staden – exemplen Stockholm och 
Uppsala författad av Roger Andersson, Åsa Bråmå 
och Dennis Solid. Denna rapport behandlar bl.a. vil-
ken roll regelsystem och institutionell praxis spelar i 
fråga om diskriminering och missgynnande av utri-
kes födda på bostadsmarknaden. De institutionella 
aktörerna representeras här i första hand av företrä-
dare för privata och allmännyttiga bostadsföretag i 
Stockholm och Uppsala. Problemområdets betydelse 
understryks bl.a. av den pågående utredningen om 
makt, integration och strukturell diskriminering. En 
av slutsatserna av ett antal intervjuer med fokusgrup-

diskriminering och sortering  
på bostadsmarknaden
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per bestående av boende i s.k. utsatta bostadsområden 
i Stockholm, Göteborg och Malmö var att »politiker 
och myndigheter måste öka insynen i bostadsbola-
gens hantering av hyresrätter« (SOU :).

Institutionell- och preferensdiskriminering
På bostadsmarknaden riskerar utrikes födda personer 
att utsättas för olika typer av diskriminering. I stort 
kan den indelas i två huvudtyper: institutionell dis-
kriminering och preferensdiskriminering.
 Institutionell diskriminering kan ha sitt ursprung 
dels i regelsystemen (regler för bolån, för att accep-
teras som bostadsrättsinnehavare, för kösystem), 
dels hos de institutionella systemens aktörer (hand-
läggare). Detta framgår av figur . Handläggarna är 
förvisso en del av den institutionella strukturen men 
deras agerande påverkas också av deras egna värde-
ringar och kan därmed studeras som ett fall också av 
preferensdiskriminering. 
 Preferensdiskriminering har i litteraturen om 
etnisk sortering på bostadsmarknaden studerats just 
med inriktning på s.k. grindvakter (t.ex. mäklare, kre-
ditgivare, bostadsförmedlare, handläggare i bostads-
företag [Palmer , Pahl ]) men också med 
utgångspunkt i olika befolkningsgruppers attityder 
till skilda befolkningskategorier (Galster  a, b, c, 
Yinger ; för en god översikt, se Massey och Den-
ton , kap. ). Man har t.ex. visat att såväl vita som 
svarta i USA gärna vill bo blandat men att respektive 
kategori har mycket olika syn på hur denna bland-
ning ska se ut. Vita accepterar t.ex. en betydligt min-
dre andel svarta än vad de svarta gör. Som Schelling 
visat kan relativt små skillnader i preferenser leda till 
omfattande etnisk segregation (Schelling , ). 
 För närvarande vet man mycket lite om hur den 
svenska majoritetsbefolkningen respektive de invand-
rade svenskarnas preferenser ser ut. En ny holländsk 
studie visar att nästan  procent av holländarna 

ogärna vill bo granne med en invandrare och att 
denna andel ökat från redan höga  procent under 
de senaste – åren (Social and Cultural Planning 
Office , s. ). Skulle nivån i svenska städer ligga 
ens i närheten av detta kan preferensdiskriminering 
genom undvikande av vissa områden, flykt från vissa 
områden och handlande som syftar till att förhin-
dra inflyttning av minoriteter till majoritetsområden 
(blockering) förmodas vara omfattande. 

Segregerat boende och 
segmenterad bostadsmarknad 
De flesta städer i Sverige präglas inte bara av etnisk 
boendesegregation utan också av en bostadsmarknad 
som är etniskt segmenterad. En etniskt segmenterad 
bostadsmarknad innebär att personer med utländsk 
bakgrund är överrepresenterade inom vissa bostads-
segment, exempelvis i områden som domineras av 
hyresrätter som ägs av allmännyttan, medan en stor 
del av de med svensk bakgrund bor i villaområden. 
Det betyder att det förutom en geografisk uppdelning 
också finns en uppdelning på bostädernas upplåtel-
seform, ägarkategori och hustyp. Infödda svenskar 
äger i större utsträckning sin bostad, medan personer 
med utländsk bakgrund hyr. Detta påverkar inte bara 
möjligheten till inflytande över bostaden och närmil-
jön, hushållens sparande och flyttningsbenägenhet. 
Segmenteringen i de svenska städerna tar sig också 
uttryck i en rumslig segregation.
 Det råder ett starkt samband mellan segregation 
och segmentation som har att göra med hur våra 
städer planerats och utformats. De flesta bostads-
områden är mycket homogena vad gäller hustyper 
och upplåtelseformer, vilket medför att en över- eller 
underrepresentation av en viss befolkningskategori i 
ett visst bostadssegment också visar sig geografiskt. 

Institutionell diskriminering
1. Institutionella system        2. Institutionella aktörer        3.Boende/bostadskonsumenter
(Finansieringsprinciper,            (Handläggare, »gate-keepers«)      (Befolkningens attityder och
förmedlingsprinciper)              preferenser)

Preferensdiskriminering

 

En illustration av tänkbara faktorer till etnisk diskriminering och sortering på bostadsmarknaden
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En betydande del av den etniska boendesegregationen 
går alltså sannolikt att hänföra till segmentationen. 
 Men segmentationen är inte bara intressant som 
förklaringsfaktor till segregationen och betydelsefull 
vid planering för målet »allsidig hushållssamman-
sättning«. Den etniska segmentationen är i sig ett 
problem, eftersom den indikerar att det finns res-
triktioner på den svenska bostadsmarknaden som på 
olika sätt förhindrar och försvårar för personer med 
utländsk bakgrund att göra bostadskarriär.

Segmenteringen på bostadsmarknaderna i 
Uppsala och Stockholm
Personer med utländsk bakgrund bor betydligt oftare 
än infödda svenskar i hyreslägenheter. Detta gäller 
i synnerhet allmännyttans bostäder. Som ägare till 
bostadsrätter och småhus är de klart underrepresen-
terade. Samma mönster återfinns i både Uppsala och 
Stockholm.
 Andersson, Bråmå och Solid beskriver i sin rapport 
hur segementationen  ser ut i på bostadsmarknaderna 
i Stockholm och Uppsala. Dels jämför författarna 
segementationsmönstren i de båda städerna, dels 
belyser de frågan om relationen mellan segmentation 
och segregation.  
 Diagram  och  beskriver segmentationen totalt 
sett, alltså fördelningen mellan olika bostadsseg-
ment, för personer med svensk respektive utländsk 
bakgrund i Stockholm och Uppsala. Uppgifterna 
omfattar respektive kommun i sin helhet. Det första 
som kan konstateras är att det finns stora skillnader 
mellan segmentens relativa storlek i respektive kom-

mun. Stockholms bostadsmarknad domineras av 
hyresrätter och bostadsrätter, och bara  procent av 
invånarna bodde år  i egnahem. I Uppsala är de 
två ägandeformerna helt dominerande, totalt sett. År 
 bodde  procent av Uppsalaborna i egnahem 
och  procent i bostadsrätt. Skillnaderna städerna 
emellan beror förstås delvis på att Stockholms stad är 
en helt urbaniserad kommun, medan Uppsala kom-
mun rymmer orter av varierande storlek och omgi-
vande landsbygd. Stockholmsregionens mer bety-
dande egnahemsbebyggelse finns i huvudstadens 
grannkommuner.
 Trots dessa skillnader återfinns samma segmenta-
tionsmönster i båda städerna. Personer med utländsk 
bakgrund är generellt sett underrepresenterade i 
de båda ägarformerna, egnahem och bostadsrätter. 
Störst är skillnaderna för egnahem. År  var det 
mer än dubbelt så vanligt bland infödda svenskar 
som bland personer med utländsk bakgrund att bo i 
eget småhus. I Stockholm var skillnaden tydlig också 
inom bostadsrättssegmentet. Där var det ungefär en 
och en halv gång vanligare bland infödda svenskar att 
bo i bostadsrätt än bland personer med utländsk bak-
grund. I Uppsala var skillnaden mindre.
 Följaktligen är personer med utländsk bakgrund 
överrepresenterade i hyressektorn i båda städerna, 
och störst är överrepresentationen i den kommunala 
hyressektorn (allmännyttan). I Uppsala, där denna 
sektor står för en förhållandevis liten del av bostads-
marknaden, är detta extra tydligt. Där är det mer 
än tre gånger så vanligt att bo i allmännyttan bland 
personer med utländsk bakgrund. I Stockholm är 

  

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

: Geosweden, institutet för bostads- och urbanforsk-
ning, Uppsala universitet.

  

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

: Geosweden, institutet för bostads- och urbanforsk-
ning, Uppsala universitet.
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det ungefär dubbelt så vanligt. Och i båda städerna 
hade mer än en tredjedel av de boende i allmännyttan 
utländsk bakgrund. I Uppsala var skillnaderna stora 
också i den privata hyressektorn, medan andelen 
bland infödda svenskar bara var något lägre i Stock-
holm.

Segregation inom olika bostadssegment
Förutom en underrepresentation av personer med 
utländsk bakgrund i ägandesegmenten finns också en 
tydlig segregation inom varje enskilt segment. I båda 
städerna finns bostadsområden där andelen personer 
med utländsk bakgrund inom respektive segment är 
betydligt högre än i övriga områden. Likaså finns det 
områden med märkbart låg andel. De geografiska 
mönstren är också påfallande lika oavsett segment. 
Områdena med höga andelar boende med utländsk 
bakgrund är koncentrerade till vissa stadsdelar. I 
Stockholm är Järvafältet, och Skärholmen/Vårberg 
exempel på sådana stadsdelar. I Uppsala är mönstret 
kanske inte lika tydligt, men Gottsunda, Sävja och 
Stenhagen går att urskilja som områden med motsva-
rande koncentrationer (se  karta – i tabellbilaga). 

Slutsater 
Personer med utländsk bakgrund är underrepresen-
terade i egnahems- och bostadsrättssegmenten, och 
denna underrepresentation är tydligast för personer 
med utomeuropeisk bakgrund. Den bild av segmen-
tationen som framträder här stämmer förhållandevis 
väl med hur förhållandena beskrivits i tidigare stu-
dier. Det som dock inte undersökts i tidigare studier, 
men som framgår av detta avsnitt, är den tydliga seg-
regationen inom respektive segment. Även om det 
råder ett starkt samband mellan segregation och seg-
mentation, så kan alltså inte segmenteringen ensamt 
förklara de segregationsmönster som framträder.

Sambandet mellan bostads- 
segment och etnisk bakgrund
Ett sätt att försöka närma sig frågan om möjliga 
orsaker till segmenteringen är att på kvantitativ väg 
pröva olika variablers förklaringskraft. Hur mycket 
av skillnaden i boendemönster mellan personer med 
svensk och utländsk bakgrund beror på demogra-
fiska skillnader, skillnader i socioekonomiska resur-
ser, osv.? Om det fortfarande återstår skillnader som 
har att göra med etnisk bakgrund, trots att socioeko-
nomiska och demografiska skillnader kontrollerats, 
kan det vara ett tecken på att det finns andra typer 

av restriktioner på den svenska bostadsmarknaden 
som på olika sätt försvårar för personer med utländsk 
bakgrund att flytta från hyresrätt till bostadsrätt och 
egnahem.
 Andersson, Bråmå och Solid gör ett försök att 
pröva detta med hjälp av logistisk regression. Den 
grundläggande frågeställningen är: Vilka bor i vilket 
segment? Eller egentligen: Vilka egenskaper har de 
boende i egnahem respektive bostadsrätt, i jämförelse 
med de boende i hyresrätt? 

Resultat
Sammanfattningsvis visar analysen att överrepre-
sentationen av personer med utländsk bakgrund i 
hyresrättsbeståndet delvis kan förklaras med socio-
ekonomiska och demografiska skillnader. Men även 
då dessa skillnader beaktats, framstår särskilt perso-
ner med bakgrund i västra Asien och Nordafrika som 
underrepresenterade i bostadsrätter och villor. Jämför 
man en person med svensk bakgrund och en person 
med ursprung i denna region med i övrigt lika förut-
sättningar är alltså sannolikheten att finna den senare 
i en hyresrätt betydligt större. Det kvarstår alltså skill-
nader kopplade till etnisk bakgrund som inte täcks in 
av modellen. Frågan är vad det är för typ av skillna-
der? 
 För det första kan det givetvis röra sig om socio-
ekonomiska och demografiska variabler som inte 
ingår i modellen. Att konstruera en modell av detta 
slag innebär alltid en balansgång mellan att få med så 
många relevanta variabler som möjligt och att hålla 
nere antalet unika alternativ totalt sett, vilket krävs för 
att resultaten ska vara pålitliga. Förutom detta finns 
alltid risken för stark samvariation mellan ingående 
variabler. Man får alltså nöja sig med ett mindre urval 
variabler än vad som egentligen finns tillgängligt. 
Dessutom saknas i detta fall helt enkelt uppgift om 
vissa förhållanden som kan vara betydelsefulla, t.ex. 
tillgången på kapital eller möjligheter för föräldrar att 
stödja vuxna barns boendekarriärer. 
 Det kan givetvis också röra sig om skillnader i pre-
ferenser, alltså att personer med utländsk bakgrund i 
större utsträckning väljer att bo kvar i hyresrätt i stäl-
let för att göra en för svenska förhållanden sedvanlig 
bostadskarriär. Det har gjorts studier som visar att 
boendekonsumtion i Sverige är mindre prioriterad 
bland vissa etniska grupper än andra sätt att använda 
pengarna. Personerna kan föredra att i stället skaffa 
sig ett hus i ursprungslandet eller att satsa besparing-
arna på ett eget företag i Sverige (Pripp, ). Andra 

  Resultaten av regressionsanalyserna redovisas i tabell – i 
tabellbilaga.
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forskare hävdar dock att betydelsen av denna typ av 
skillnader har överdrivits och att även om det finns 
sådana exempel så utgör de undantag snarare än regel 
(Molina, ; Andersson, ).
 Den förklaring som återstår är alltså att det finns 
restriktioner på bostadsmarknaden för personer med 
utländsk bakgrund. Det kan röra sig om att regelsys-
tem eller institutionell praxis på olika sätt missgyn-
nar invandrade personer, liksom det kan handla om 
direkt diskriminering i lagens mening. 

Bostadsmarknadens  
institutioner och grindvakter 
Anmälningar av bostadsmarknadens aktörer
Irene Molina har för Integrationsverkets räkning 
sammanställt de inkomna ärenden, införda med dia-
rienummer hos DO, som kan hänföras till diskrimi-
nering i boendet under perioden – (Molina, 
). Totalt har  ärenden registrerats. En prelimi-
när sortering av dessa med avsikt att identifiera aktö-
rer och typer av diskriminerande handlingar ger föl-
jande utfall (tabell ).
 Molina konstaterar att etnisk diskriminering på 
bostadsmarknaden utgör ett svårt fält att ta itu med. 
Förloppen kan vara långvariga och svåra att urskönja. 
En misstanke om diskriminering räcker inte för att 
väcka åtal. Ibland dröjer till och med själva insikten 
om att man har blivit diskriminerad, eftersom den 
diskriminerande handlingen sällan sker på ett utta-
lat sätt. Få om ens någon säger »jag hyr inte ut till dig 

för att jag inte gillar invandrare«.  Oftast är det svårt 
att ens förstå att man blivit diskriminerad och man 
kan fråga sig hur mycket av detta som sker utan att 
själva offret för diskrimineringen ens kan sätta ord på 
det som hänt. Antalet inkomna ärenden till DO som 
redovisas i tabell  ger bara en bild av omfattningen 
av anmälda ärenden. Man kan utan tvivel utgå ifrån 
att det finns ett stort mörkertal med fall av diskrimi-
nering som aldrig anmäls eller på annat sätt kommer 
upp till ytan.
 De flesta anmälningarna gäller hyresvärdar, näm-
ligen hela  procent. En djupare analys av ärendena 
än den översikt som här presenteras behövs för att 
kunna veta mer om förhållandena bakom denna 
eventuella diskriminering. Av DO-anmälningarnas 
rubricering framgår att problemen gäller ett brett 
spektrum av situationer. De fall som anmäls rör sig 
om allt från diskriminering i urvalet av hyresgästerna 
till situationer av trakasserier och vräkning. En viktig 
aspekt bör också vara om hyresvärden är ett kommu-
nalt bolag, ett privat företag eller en enskild person. 
Detta framgår inte av rubriceringarna men är full-
komligt möjligt att granska vid en närmare genom-
gång av ärendena hos DO. 
 Flera studier som fokuserar dessa förhållanden 
behövs definitivt, konstaterar Molina avslutningsvis.

Privata och allmännyttiga bostads-
företag i Stockholm och Uppsala
Följande avsnitt sammanfattar resultat och slutsat-
ser av de intervjuer som Andersson, Bråmå och Solid 
genomförde med representanter för privata och all-
männyttiga bostadsföretag i Stockholm och Uppsala. 
Temat för intervjuerna har varit hur en bostadssö-
kande får en bostad, hur regler om köer, villkor för 
betalningsförmåga m.m. ser ut. Liknande frågor har 
ställts i intervjuer vid bostadsförmedlingen i Stock-
holm och till en bank (om finansiering av lån för 
bostads- och äganderätter). De intervjuade har också 
konfronterats med de kartor som redovisats ovan och 
ombetts att ge synpunkter på och förklaringar till 
rådande segregationsmönster.

Hyresmarknaderna skiljer sig åt
Förmedlingen av lägenheter skiljer sig mellan Stock-
holm och Uppsala, där Stockholm tillhör den lilla 
minoritet kommuner som ännu har en kommu-
nal bostadsförmedling. Nu förmedlar Stockholms 
bostadsförmedling ett hyggligt antal lägenheter (ca 

 

Inkomna ärenden till DO – sorterade 
efter »diskriminerande aktörer« 

Diskriminerande aktör Antal  %
 ärenden 
Hyresvärdar (kommunala 
och privata) 172 52,0
Bostadsrättsföreningar 42 12,7
Kommunen 
(bostadsförmedlingar m.m.; 
ej kommunala bostadsbolag) 24 7,3
Bostadsföretag 23 6,9
Grannar 15 4,5
Mäklare 10 3,0
Privata bostadsförmedlare 9 2,7
Okänt 36 10,9
Totalt inkomna ärenden 
1992–2003 331 100

: DO:s register; författarens bearbetning.
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 enligt förmedlingen själv). Under senare år har 
inte bara volymen ökat, utan det geografiska områ-
det har också utvidgats till att omfatta kranskom-
munerna. Emellertid är det viktigt att ha perspektiv 
på volymerna. Det finns ca   bostäder bara 
i Stockholms stad. Med en genomsnittlig »öppen« 
flyttningsfrekvens på ca  procent skulle således 
kanske en tiondel av alla bostadsbyten ske genom 
stadens bostadsförmedling (förutsatt att allt som för-
medlades låg inom Stockholms stad, vilket det inte 
gör). En väl grundad gissning är att denna begrän-
sade andel består dels av mindre attraktiva delar 
av de privata fastighetsägarnas bestånd, dels av all-
männyttans lägenheter (två av tre lediga lägenheter 
inom allmännyttan lämnas till förmedlingen), dels 
av de svåruthyrda lägenheterna med hög hyra i t.ex. 
nyproduktionen. De senare kan omfatta både privata 
bostadsbolags och allmännyttans nyproduktion. 
 Stockholms stads bostadsförmedling:

Det enda krav vi kan ställa på en privat fastighetsägare 
är att dina krav för att ta emot en hyresgäst får inte vara 
diskriminerande. 
 Jag skulle vilja påstå att det är ingen hyresvärd av 
betydelse i Stockholm som inte lämnar sina lägenhe-
ter till oss. Sen skulle man ju kunna tänka sig, och det 
är ju baksidan av det här, att om jag vore fastighetsä-
gare och var lite smart och ville ha goda relationer med 
samhället så skulle jag ge bostadsförmedlingen ett antal 
lägenheter. Så när pressen ringer och frågar hur den här 
fastighetsägaren sköter sig så lämnar ju vi ut de uppgif-
terna, det är ett offentligt register. Man skulle ju kunna 
lämna lägenheter till oss för syns skull och sen kan man 
ju göra vad som helst med resten. 
 Men fortfarande vad gäller de privata så är det inget 
avtal utan en rekommendation. Och den innehåller 
mängder med undantag som jag kan använda för att 
låta bli att lämna en lägenhet. Så avtalet i sig är ganska 
meningslöst. (Stockholms stads bostadsförmedling, 
--)

Det sker ingen kontroll av vare sig hur stor andel som 
de privata hyresvärdarna lämnar till förmedlingen 
(avtalen säger oftast  procent) eller vilken del av 
utbudet som kanaliseras den vägen. Än mindre finns 

information om etnisk bakgrund på dem som får en 
lägenhet genom förmedlingen. Att i den situationen 
ha en klar mening om vilken roll förmedlingen spe-
lar är minst sagt besvärligt. Man kan förvisso också 
komma till slutsatsen att förmedlingen spelar en stor 
roll på marknaden, en synpunkt som framfördes i en 
intervju med en representant för det allmännyttiga 
bolaget Svenska Bostäder i Stockholm:

Om vi tar bostadsförmedlingens kö så tror jag att det 
står drygt   i den kön och det var   förra 
året som någon gång var inne och tittade på en lägen-
het. Och bostadsförmedlingen har gjort en grov upp-
skattning att ungefär   av dom är rejält intresse-
rade av en lägenhet. Och dom fick ju ändå drygt  
lägenheter att förmedla förra året så att i stort sett var 
tredje som verkligen behöver får en lägenhet i den kön.

I Uppsala saknas en kommunal bostadsförmedling 
och respektive hyresvärd administrerar sin egen kö 
eller arbetar på »spotmarknadspremisser« (anmä-
lan om intresse för varje ledig lägenhet). Så fungerar 
också privata hyresvärdar i Stockholm, utom för den 
del av de lediga lägenheterna som lämnas till Stock-
holms stads bostadsförmedling AB.
 Uppsalahem tillämpar ett mer klassiskt kösystem 
utöver de på marknaden normala förtursreglerna för 
interna byten:
 Tillvägagångssättet för en person som inte redan 
befinner sig i Uppsala Hems kösystem är helt enkelt 
att ställa sig i kön. Det är bara kötid som räknas. Om 
du bor i Uppsala eller i Haparanda spelar ingen roll.
 Internbyten är vanliga och Svenska Bostäders sys-
tem representerar ganska väl det normala på hyres-
marknaden.

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

Som framgår av en hel del av ovanstående citat gäller 
det att vara på hugget. Att vara alert, välinformerad 
och Internetkunnig blir allt viktigare förutsättningar 
att få en bostad.

 I Stockholmsregionen gällde att den genomsnittliga årliga 
utflyttningsfrekvensen från regionens SAMS-områden låg 
på , procent under -talet (, procent i s.k. utsatta 
områden) (Databasen GeoSweden, Institutet för bostads- 
och urbanforskning). Taget i beaktande att siffran inte 
inkluderar bostadsbyten inom bostadsområden är upp-
skattningen att  procent av bostäderna årligen omsätts 
inte exakt men väl rimlig.
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En lägenhet som blir ledig lägger vi ut i vårat talsvar 
och det syns också på internet. Och sen är det upp till 
hyresgästerna att under den vecka, eller tre till sju dagar, 
som den ligger uppe anmäla intresse. Och det är bara 
dom som anmält intresse som turordningen står emel-
lan. (Svenska bostäder, Stockholm)

Krav på hyresgästerna
Som Boverket påpekar i en aktuell rapport om 
bostadsmarknaden finns en lång rad krav på vem eller 
vilka som kan accepteras som hyresgäst. Intervjuerna 
bekräftar Boverkets lista, som omfattar följande krite-
rier (Boverket , s. )
• Inga hyresskulder eller andra betalningsanmärk-

ningar accepteras
• Fast eller varaktig anställning krävs (arbetsgivarin-

tyg kan krävas)
• Socialbidragstagare accepteras inte
• Inkomsten ska vara  gånger årshyran
• Inkomsten ska vara  gånger årshyran
• Krav på hushållsstorleken
• Krav på maximalt antal barn i hushållet
• Tillräcklig inkomst för att kunna betala hyran 

(intyg krävs)
• Tidigare skötsamhet
• Vid betalningsanmärkningar krävs borgenär
• Hyresgästen måste vara minst  år
• Hyggligt regelbunden inkomst i form av förvärvs-

arbete eller a-kassa.

Med godkännande menar jag, det är tre stora saker vi 
tittar på: vi tar en kreditupplysning, och det står också 
när man anmäler sig att vi kommer göra detta. Sen 
tittar vi på var dom bor nu – har dom skött sig. Så vi 
ringer hemskt mycket. Jag pratar med hela Sverige. Och 
det tredje är att man ska ha en fast inkomst av något 
slag sex månader ifrån inflyttningsdagen. (forts.)
 (forts.) Har man betalningsanmärkningar eller 
skuldsaldo hos kronofogden då får man inget eget 
avtal om man inte kan ordna med en borgenär. En del 
ordnar en privat borgenär men då är det ju regler där 
också. Den ska tjäna minst   kr/år, inte själv ha 
några betalningsanmärkningar och heller inte vara bor-
genär åt någon annan. Sen har vi ju vår snälla kommun 
som ofta går i kommunal borgen. Det kan vara att kun-
derna har både betalningsanmärkningar och lever på 
socialbidrag. Socialbidrag räknas inte som fast inkomst 
eftersom det kan ändras från månad till månad. Så där 
kräver vi då en kommunal borgen.
 Det finns inga krav på inkomstnivå utan det handlar 
mer om en fast inkomst. Men det är klart att jag tittar 
lite närmare på det om det är någon som tackar ja till 
en lägenhet med hyra på   och som har en pen-

sion på  . Då ringer jag upp och undrar hur dom 
hade tänkt att lösa det. Det ska i alla fall vara så att 
pengarna dom får in täcker hyran tycker jag. Vad dom 
äter och lever på är ju egentligen deras problem och sen 
kanske det är så att dom får bostadsbidrag men det tar 
vi aldrig hänsyn till för det vet vi aldrig när vi godkän-
ner personen som hyresgäst. (Uppsalahem)

En i sammanhanget känslig fråga handlar om det 
vanligt förekommande referenssystemet. Att ta refe-
renser är som bekant standardprocedur inte bara på 
bostadsmarknaden utan också när man söker arbete. 
Den information som lagras och förmedlas på detta 
sätt kan av många upplevas som godtyckligt insam-
lad och selektiv. Den balanseras till skillnad från i 
arbetsmarknadssammanhang sällan av att individen 
själv ber om skriftliga referenser. Bristen på öppenhet 
skapar utan tvekan rättsosäkerhet, något som nyligen 
belysts genom MKB:s (det kommunala bostadsbola-
get i Malmö) i medierna uppmärksammade och nu 
av rättsprocessen granskade interna informationssys-
tem.
Andersson, Bråmå och Solid gör bedömningen att 
allmännyttan vanligen har haft en mer liberal syn 
på vilka hyresgäster som kan godkännas. Detta har 
dock förvisso varierat från tid till annan och med 
skillnader mellan kommunerna till följd av de lokala 
politiska direktiv de verkar under, Den tiden förefal-
ler emellertid vara förbi på många håll (se t.ex. Upp-
salahem ovan), även om Svenska Bostäder kan få 
representera ett bolag som åtminstone officiellt stäl-
ler mindre hårda krav, främst vad avser socialbidraget 
som inkomstkälla.

Den etniska dimensionen
Det finns inget specifikt i de officiella kraven som 
skulle antyda att de explicit riktar in sig på etnicitet. 
Dock behöver det knappast påpekas att i en situation 
där socialbidraget är en relativt vanlig försörjning, 
särskilt för nyanlända flyktingar, så kommer kraven 
i praktiken att verka sorterande och medverka till att 
många utrikes födda får svårt att få en hyreslägenhet.

Hyresmarknaden – sammanfattande slutsatser
Sammanfattningsvis konstaterar Andersson, Bråmå 
och Solid att frågan om huruvida hyresmarknadens 
grindvakter medverkar till etnisk sortering inte går 
att belysa genom att fråga dem själva men att ett 
antal faktorer tyder på att så kan vara fallet. 
 För det första tycks förmedlingen i flertalet fall 
ske utan att det öppet redovisas vem som får vilken 
lägenhet och på vilka grunder. 



boendesegregation 201

 För det andra tycks huvuddelen av all förmedling 
handläggas objekt för objekt och med få inblandade. 
Internkontroller eller medbedömning av ärenden hör 
t.ex. inte till standardrutinerna. 
 För det tredje gäller i båda de studerade städerna 
att bostadsmarknaden är trång. Det är fastighetsbola-
gens marknad och det är lätt att få lägenheter uthyrda. 
Det senare är ju också ett av skälen till att kraven på 
hyresgästerna kan ställas högt, uthyrt får man ändå. 
Som representanten för ett av de privata fastighetsbo-
lagen uttryckte det: 

Vi söker en hyresgäst till en tom lägenhet. Får vi det så 
har ju vi fått det vi vill ha till vår produkt. Så ett kösys-
tem behövs inte, vi får ju en kund ändå. 

Man kan konstatera att handläggares utrymme att 
påverka urvalet är stort och risken därmed betydande 
att deras preferenser kan styra en hel del inom ramen 
för de krav som existerar och som i sig verkar etniskt 
sorterande. Andersson, Bråmå och Solid lyfter särskilt 
fram socialbidragets betydelse men påpekar också att 
krav på antal hushållsmedlemmar, antal barn etc. i 
praktiken har en liknande effekt för personer med en 
utländsk bakgrund från vissa delar av världen. 

Bostadsrätter och egna hem
Under en intervju med en högt uppsatt bankman 
i Uppsala påpekade han det för banken långsiktigt 
och marknadsmässigt orimliga i att undvika en bety-
dande kundkategori: invandrare. Banken vill ju ha så 
många kunder som möjligt och bostadsfinansiering 
är både volymmässigt och förtroendemässigt den 
viktigaste uppgiften för flertalet banker. Volymmäs-
sigt därför att kanske  procent av all utlåning består 
av bostadslån, förtroendemässigt genom att lånet för 
många kunder innebär den första reella bankkontak-
ten och att man där skapar generationsvisa och t.o.m. 
generationsövergripande förbindelser mellan bank 
och hushåll. Tankarna gick till arbetsmarknaden, där 
liknande argument ibland kan höras: varför skulle 
vi inte vilja ha den mest kompetenta och produktiva 
arbetskraften?
 Som bankmannen mycket riktigt klargjorde kan 
ingen i ledande ställning ändå garantera att alla i 
organisationen ser saken på samma sätt.

Jag menar att det inte finns något i systemet som egent-
ligen skulle möjliggöra olika behandling av en person 
bara för att den är invandrare. Men då måste jag ju för-
tydliga att jag pratar utifrån min personliga syn som 

jag representerar och bedriver i det ansvarsområde jag 
har. Men vi är ändå människor som gör bedömningar, 
det är ju många som är med och fattar kreditbeslut. 
Och det finns säkert människor som har förutfattade 
meningar.

Andersson, Bråmå och Solid konstaterar att det finns 
skillnader mellan bankernas mer kliniska och oper-
sonliga roll som långivare och arbetsgivarnas roll och 
personalansvar, men de bedömer ändå att det är mer 
troligt att en eventuell diskriminering i finansierings-
ledet av en bostadsaffär beror på existerande regelsys-
tem för kreditgivning och på tolkningen av vem eller 
vilka som är betrodda än på att banken är ovillig att 
utöka kundkretsen med personer som invandrat till 
Sverige.

Mäklarnas roll
Erfarenheterna av och åsikterna om huruvida det för-
kommer etnisk diskriminering i bostadsaffärer går 
isär. Mäklare kan dock ibland ha svårt att förhålla sig 
så neutrala mellan säljare och köpare.
 Andersson, Bråmå och Solid refererar till en studie 
av Tony Walter (Walter, ) som har studerat mäk-
lare i Uppsala. Denne har även intervjuat represen-
tanter för branschorganisationen, Mäklarsamfundet, 
en jurist vid Fastighetsmäklarnämnden (den statliga 
myndighet som registrerar och utövar tillsyn över 
fastighetsmäklare) och en jurist vid DO med ansvar 
för individärenden. 
 Både DO och representanten för Fastighetsmäklar-
nämnden uttrycker förvåning över den lilla mängden 
ärenden om diskriminering på bostadsmarknaden. 
Bägge tror att mörkertalen är höga och menar att de 
utredningstekniska problemen är omfattande (bland 
annat till följd av bristen på skriftlig dokumentation 
i budgivningen). Också branschorganisationens före-
trädare tror att diskriminering förekommer: 

Det kan även vara svårt att veta att man verkligen bli-
vit diskriminerad, man blir bara bortdribblad, man har 
en känsla av att man blev diskriminerad men man kan 
inte konkret bevisa eller ta på det…. 

Han säger att mycket handlar om transparens, »det är 
väldigt svårt att förstå vad som händer i och med att 
det är så högt tempo i en bostadsaffär.« (Walter, , 
s. ).
 DO ger uttryck för en uppfattning som återgavs i 
flera intervjuer, nämligen att det kan vara vanligt att 
säljaren, som alltid i sista hand själv kan avgöra till 
vem man säljer, med hänsyn till förväntningar från 
grannar kan välja bort t.ex. en invandrare, även om 
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budet från denne skulle vara högre. Säljaren kan 
också signalera sådana uppfattningar till mäklaren.
 Ett problem som särskilt diskuteras i Walters 
intervjuer med DO och de två övriga organisatio-
nerna är det faktum att den nya diskrimineringsla-
gen (:) dels inte ställer krav på förebyggande 
arbete hos dem som yrkesmässigt bedriver närings-
verksamhet, dels, och väl så viktigt, inte alls reglerar 
privatpersoners göranden och låtanden. 

En annan aspekt som försvårar arbetet mot diskrimine-
ring är att privatpersoner inte omfattas av lagen och att 
det skulle underlätta om de gjorde det i vissa fall. Detta 
gäller exempelvis när man annonserar ut en bostad till 
uthyrning eller försäljning. Det finns dock ett förslag 
och en utredning där man tittar på om man ska utvidga 
lagen till att omfatta privatpersoner. Även Lars (Mäk-
larsamfundet) anser det vara ett problem att privatper-
soner inte omfattas av den nuvarande diskriminerings-
lagstiftningen. Det riskerar även att fastighetsmäklaren 
används som ett verktyg på så sätt att säljarna urskuldar 
sig själva och intalar sig själva att de inte har någon del i 
diskrimineringen trots att de i grunden utgör motorn i 
det hela. (Walter, , s. )

Intervjuerna med mäklarna visade att det i normal-
fallet var högstbjudande som fick köpa det aktuella 
objektet men att det också fanns undantag från denna 
regel:

Dock finns det undantag från detta. Det som de flesta 
ger som den vanligaste förklaringen till att man inte 
väljer den som lagt det högsta budet är rent praktiska 
angelägenheter. En mäklare menar att det rent krasst är 
oerhört betydelsefullt för de flesta att ha en affär som 
flyter på smidigt. Ett flertal som medverkar i intervju-
erna gör även gällande att det kan bero på motsätt-
ningar mellan säljare och köpare. En mäklare påtalar 
det faktum att det finns spekulanter som har väldigt 
mycket synpunkter som blir besvärande och då väljer 
man istället person nummer två. (ibid. s. )

Ytterligare en mäklare beskriver detta på ett annat 
sätt: 

Det kan vara så att personkemin inte fungerar… man 
vill absolut inte sälja till dom här… eller tycker att den 
här familjen den gillar vi, den får köpa. 
 En annan mäklare beskriver hur det kan förekomma 
köpare som har en översittarattityd, kliver på säljaren 
och lever om och när de väl har skrämt bort de andra 
spekulanterna och vunnit budgivningen börjar de pruta 

på nytt. En mäklare menar att han har full förståelse för 
att man inte vill sälja till vissa personer. Kommer det 
någon som klankar ner på ditt hem och det du har, vill 
man kanske hitta en annan köpare. (ibid.)

Walters intervjuer ger vid handen att erfarenheterna 
av och åsikterna om förekomsten av etnisk diskrimi-
nering i bostadsaffärer går isär. Särskilt en mäklare, 
som också refererar en undersökning som gjordes 
av en tidning för några år sedan, har en mycket klar 
uppfattning: 

Det finns mer mörker än vad du tror, det låter så fint 
alltihopa när de vet vad som gäller, men om man verk-
ligen får höra en synpunkt så finns det mycket konstiga 
åsikter, segregation och helt enkelt rasism.(Citat i Wal-
ter, , s. )

Walter refererar också en mäklare som nämner ett 
exempel på vad säljare har haft för önskemål. Denne 
menar att det var något år sedan han hörde att en säl-
jare ringde in till dem och sa att »jag ska sälja men du 
får inte sälja till en zigenare eller en invandrare«, men 
det var inte han själv som var med om det. Denne 
mäklare funderar på om det kan vara skillnad mel-
lan bostadsrättssidan och villasidan, »bor man i villa 
så kanske man inte vill ha in vem som helst i sitt fina 
kvarter.« (ibid. s. –)

En mäklare menar att den diskriminering som före-
kommer främst kommer från bankernas sida som ska 
bevilja lån, för »har du klart med lån så visst sjutton 
får du köpa av mig«. Bankerna kanske ser lite strängare 
och kan vara lite hårdare, för kommer de från ett annat 
land så är de väl rädda att de ska sticka tillbaka. »Som 
invandrare måste du vara lite bättre och lite duktigare 
för att få samma villkor som en svensk va, det är inget 
som bara har med fastighetsmarknaden att gör…« Värt 
att nämna är dock att alla som har den uppfattningen 
att det visst kan förekomma diskriminering alla är av 
den uppfattningen att det är frågan om undantag och 
att det inte är något som inträffar särskilt ofta. (ibid. s. 
).

Andersson, Bråmå och Solid gör den sammanfat-
tande bedömningen att kombinationen av underläge 
för köparen och mäklares behov av att ha gott rykte 
på en konkurrensutsatt marknad gör att risken för att 
minoritetskategorier inte likabehandlas av mäklare 
blir påtaglig om det i säljarnas grannskap finns en 
utbredd misstro mot minoriteter. Mäklarens position 
som neutral mellan säljare och köpare kan då knap-
past upprätthållas. Men även om så skulle vara fallet 
har säljaren sista ordet.
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Avslutande diskussion 
Både diskriminering och missgynnande
Forskningsmässigt är frågan om etnisk diskrimine-
ring på bostadsmarknaden besvärlig och Anders-
son, Bråmå och Solid argumenterar i sin studie för 
vikten av att analysen inte omedelbart fokuseras på, 
eller begränsas till, diskriminering i lagens mening. 
Väl så viktigt är att ställa frågan vilka regelsystem, 
vilka institutioner och vilken praxis som tenderar att 
missgynna utrikes födda på bostadsmarknaden. En 
del av detta missgynnande är säkert möjligt att klassa 
som t.ex. institutionell diskriminering. Att de utrikes 
födda uppfattar det så styrks av bl.a. Langes studier 
(Lange, ). 
 Men det finns åtminstone hypotetiskt en stor möj-
lighet att missgynnandet bottnar i relativt allmänna 
och allmänt accepterade system för hur bostäder 
ska fördelas. Regeringens utredare av strukturell dis-
kriminering, juristen Paul Lappalainen, väljer att i 
enlighet med utredningens direktiv benämna sådant 
missgynnande för just strukturell diskriminering 
(SOU : , s. ). För att nämna endast ett exem-
pel så innebär alla kösystem (»först till kvarn får först 
mala«) att nykomlingar får vänta på sin tur och att de 
har mindre att välja på. Etniskt sorterande fungerar 
också principen sist in – först ut på arbetsmarknaden 
(nyanlända invandrare  har i genomsnitt arbetat kor-
tare tid på arbetsplatserna) och så fungerar en kom-
munalt administrerad bostadskö. Det kan diskuteras 
huruvida detta exempel faller under beteckningen 
strukturell diskriminering, men enligt Andersson, 
Bråmå och Solid är det relevant att närma sig frågan 
om fördelningen av bostäder med ett vidare missgyn-
nandebegrepp.

Hyresmarknad utan insyn
I en sammanfattande genomgång av bostadsmark-
nadens olika institutioner och aktörer konstaterar 
Andersson, Bråmå och Solid till att börja med att 
en kommunal bostadsförmedling tycks underlätta 
minoriteternas tillträde till hyresrättsboende. För-
medlingen har dock en svag position gentemot de 
fastighetsbolag som väljer att samarbeta. Ingen kon-
troll sker av vilka delar av det privata beståndet som 
förmedlas via Stockholms stads bostadsförmedling 
och något inflytande över vilka krav som ställs på bli-
vande hyresgäster finns inte. 
 Huruvida hyresmarknadens grindvakter medver-
kar till etnisk sortering går inte att belysa genom att 
fråga dem.. Flera saker tyder dock på att så kan vara 
fallet. För det första tycks förmedlingen i flertalet fall 
ske utan krav på öppen redovisning av vem som får 

vilken lägenhet och på vilka grunder. För det andra 
tycks huvuddelen av all förmedling handläggas objekt 
för objekt och med få inblandade. Internkontroller 
eller medbedömning av ärenden tillhör inte stan-
dardrutinerna. För det tredje gäller i både Uppsala 
och Stockholm att bostadsmarknaden är trång. Det 
är fastighetsbolagens marknad och det är lätt att få 
lägenheter uthyrda. Det senare är ju också ett av skä-
len till att kraven på hyresgästerna kan ställas högt, 
uthyrt får man ändå. 

Marknaden för bostadsrätter och  
äganderätter – öppen eller blockerad?
När det gäller de två marknadsformerna (bostadsrät-
ter och äganderätter) bedömer Andersson, Bråmå och 
Solid att kombinationen av underläge för köparen 
och mäklares behov av att ha gott rykte på en konkur-
rensutsatt marknad gör att risken för att minoritets-
kategorier inte likabehandlas av mäklare blir påtaglig 
om det i säljarnas grannskap finns en utbredd miss-
tro mot minoriteter. Mäklarens position som neutral 
mellan säljare och köpare kan då knappast upprätt-
hållas. Men även om så skulle vara fallet har säljaren 
sista ordet.  
 Bankerna fungerar i ett avseende på samma sätt 
som privata fastighetsägare: de ställer ekonomiska 
krav på låntagarna. Huruvida kreditprövningen där-
utöver i praktiken särskilt missgynnar utrikes födda 
är svårt att ha en uppfattning om. Kreditprövningen 
förefaller möjligen vara mer standardiserad, baserad 
på nyckeltal etc., medan uthyrningspolicyn upprätt-
hålls av enskilda tjänstemän och med färre personer 
inblandade. Det innebär emellertid inte att inte kra-
ven ibland kan ställas högre på en blivande lånta-
gare med utländsk bakgrund, men den mer kliniska 
relationen mellan bank och låntagare bör innebära 
mindre risk för diskriminering. En bankkund vet 
inte vilka de övriga bankkunderna är och träffar dem 
knappast heller. Skillnaden gentemot boende och 
grannskap är i detta avseende betydande.

Kunskapsutveckling och åtgärdsförslag
Det är fortsättningsvis angeläget att aktivt söka kun-
skap om diskriminering på bostadsmarknaden såväl 
genom långsiktigt upplagd forskning som gran-
skande undersökningar. Det bör ske både genom 
olika typer av praktikprövningar och genom fler 
studier av majoritetsrelaterat beteende. Andersson, 
Bråmå och Solid lyfter särskilt fram hur viktigt det 
är att mer systematiskt studera förekomsten av flykt-, 
undvikande och blockerande beteende. Blockerande 
strategier är i detta sammanhang de som ligger när-
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mast diskriminering, eftersom de handlar om hur 
majoritetsbefolkning och olika institutioner kan styra 
bort minoriteter från majoritetsdominerade arenor, 
som svensktäta villaområden och bostads- och hyres-
rättsområden i innerstäderna. 
 Vi måste också ställa större krav på utbildningen 
inom de många områden där bostadsmarknadens 
grindvakter är verksamma, exempelvis banksektorn 
och mäklare. Skyldigheterna att arbeta förebyggande 
mot diskriminering på bostadsmarknaden skulle 
kunna poängteras tydligare i lagen. 
 I fråga om bostadsrätter och egna hem är det för-
visso svårt att tänka sig ett system där säljaren tvingas 
sälja till högstbjudande eller själv inte får avgöra vem 
den slutgiltige köparen blir, men en mer offentlig 
budgivning skulle åtminstone bättre tydliggöra de val 
och bortval som sker. På motsvarande sätt skulle en 
bättre statistik över vilka objekt som privata hyres-
värdar släpper till bostadsförmedlingen och vilka de 
hanterar på egen hand förbättra möjligheten att ana-
lysera pågående sorteringsprocesser. 
 Eftersom förmedlingen av bostäder ofta sker med 
få inblandade ställer detta höga krav på den enskilde 

handläggaren. I syfte att minska risken för att man 
gör sig skyldig till missgynnande eller diskrimine-
rande behandling av bostadssökande bör fastighets-
bolagen ha tydliga antidiskrimineringsrutiner för 
sina anställda. 
 På kommunal nivå finns flera instrument som kan 
övervägas. Det gäller inte bara frågan om kommunen 
ska ha en bostadsförmedling, vilket enligt Anders-
son, Bråmå och Solid i normalfallet stärker minori-
teters och andra svaga gruppers möjlighet att få en 
bostad och på ett sätt som är mer öppet. Det gäller 
också kommunernas inflytande över de allmän-
nyttiga bostadsföretagen. Kommunen kan här med 
direktiv och mål styra en viktig del av bostadsmark-
naden, inklusive segregationsutvecklingen inom all-
männyttan. Självfallet kan kommunen också med sitt 
stadsplanearbete och i fysisk planering, i översikts- 
och detaljplaner, kräva integrationskonsekvensana-
lyser. Man kan därmed påverka stadens långsiktiga 
utveckling och olika områdens attraktivitet och ser-
vice. Sådana frågor har en direkt koppling både till 
de bostadspolitiska målen om ett gott boende för alla 
och goda levnadsvillkor och med frågan om struktu-
rell diskriminering (SOU :). 
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Inledning
Under de senaste decennierna har en rad program 
för att komma till rätta med de negativa konsekven-
serna av den sociala och etniska boendesegregatio-
nen avlöst varandra, på både statligt och kommunalt 
initiativ. Sedan mitten av -talet har tre nationella 
program sjösatts. Den så kallade Blommansatsningen 
avlöstes av Nationella exempel, som i sin tur följdes av 
de lokala utvecklingsavtalen, eller Storstadssatsningen 
som den allmänt kallas för. Dessa program växte fram 
i kölvattnet på -talets djupa sysselsättningskris 
– en kris som medförde växande sociala och ekono-
miska klyftor i samhället. 
 I Storstadskommitténs slutbetänkande (SOU 
:) och storstadspropositionen (prop. 
/:) beskrivs dessa växande klyftor som sär-
skilt allvarliga när de resulterar i boendesegregation. 
Segregationen lyfts fram som en ödesfråga för Sve-
rige med ett framväxande klassamhälle med en etnisk 
dimension, där klyftorna växer inte bara mellan rika 
och fattiga utan också mellan den inrikes och den 
utrikes födda befolkningen. Propositionen uttrycker 
också en oro för att segregationen leder till alltmer 
ojämna levnadsvillkor med framtida negativa konse-
kvenser för de barn och ungdomar som växer upp i 
städernas fattigare stadsdelar. (prop. /: s. )
 Det är mot bakgrund av denna utveckling och 
problembeskrivning som storstadspolitikens över-
gripande mål formuleras. Vid sidan av ett tillväxtmål 
för de svenska storstäderna lyfter propositionen fram 
ett antisegregationsmål som tar sikte på att bryta den 
sociala och etniska segregationen i storstadsregio-
nerna och verka för jämlika levnadsvillkor för stor-
städernas invånare. 

 Det senaste i raden av utvecklingsprogram, den 
s.k. Storstadssatsningen, är nu avslutat i sin första fas, 
den med statlig medfinansiering av det lokala utveck-
lingsarbetet. Få insatser har utvärderats så noggrant 
som Storstadssatsningen. Helene Lahti Edmark hade 
som särskild utredare uppdraget att utvärdera de 
utvärderingsrapporter som producerats inom ramen 
för Storstadssatsningen. Som utgångspunkt för detta 
uppdrag hade hon inte mindre än  utvärderings-
rapporter. Vilka lösningar på segregationsproblemen i 
våra storstäder har då storstadspolitiken hittills bidra-
git till? 
 Integrationsverket lämnade redan  sin slutrap-
port som en del av den nationella utvärderingen av de 
lokala utvecklingsavtalen. På många sätt var det vid 
denna tidpunkt för tidigt att uttala sig om insatsens 
resultat och eventuella måluppfyllelse. En slutsats var 
ändå att satsningens övergripande mål att bryta den 
sociala och etniska segregationen inte är realistisk i 
förhållande till de planerade insatserna på lokal nivå. 
I dag, nästan fyra år senare, har frågan om storstads-
satsningens mål och resultat utretts och analyserats 
inom både utvärderingsuppdrag och forskningspro-
jekt. Jämfört med tidigare utvecklingsprogram har 
det inom Storstadssatsningen genomförts en mycket 
ambitiös utvärderingsinsats. 
 Kunskapsläget i fråga om insatser för att utveckla 
s.k. utsatta bostadsområden i syfte att bryta segrega-
tionen har nog aldrig varit bättre.   
 Syftet med detta avsnitt är att lyfta fram de vikti-
gaste slutsatserna av några av de helhetsutvärderingar 
och övriga studier som genomförts i anslutning till 
Storstadssatsningen. Efter en kort beskrivning av 
Storstadssatsningen följer ett avsnitt om hur utvär-
deringen av insatserna organiserades och något om 

storstadspolitik -  
antisegregationspolitik
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dess resultat med exempel från Göteborg. Denna del 
baseras på ett underlag författat av Evert Vedung för 
Integrationsverkets räkning. (Vedung, ) Avsnit-
tet avslutas med några framåtsyftande slutsatser 
med förslag på hur en utvecklad och mer verksam 
storstadspolitik med sikte på att bryta segregationen 
skulle kunna utformas. 

Storstadssatsningen
Storstadssatsningen skulle kunna beskrivas som en 
av de mest ambitiösa och resursmässigt omfattande 
insatserna för att råda bot på den etniska och socio-
ekonomiska boendesegregationen. Men syftet att 
vända utvecklingen framgår i första hand av politi-
kens övergripande mål, medan dess konkreta utform-
ning och genomförande ger en bild av en betydligt 
mer mångfasetterad ambition. Satsningen har träf-
fande kallats för ett multiprojekt. 
 Den är områdesorienterad och är riktad mot lan-
dets tre storstadsregioner, Stockholmsregionen, Göte-
borgsregionen och Malmöregionen, och mer specifikt 
mot  stadsdelar i Stockholm, Botkyrka, Haninge, 
Huddinge och Södertälje samt i Göteborgs stad och 
Malmö stad. Den utspelar sig på sex vertikala nivåer: 
) riket, ) kommunen centralt, ) stadsdelen centralt, 
) organisationen för det utsatta bostadsområdet, ) 
projekt i det utsatta bostadsområdet samt ) intres-
senter och boende i det utsatta området. 
 Storstadssatsningen är sammantaget ett mycket 
omfattande projekt med sammanlagt omkring   
samtidigt pågående mindre projekt på områdesnivå. 
(Bak m.fl. :). Styrsystemet kännetecknas av 
mål- och resultatstyrning med åtföljande utvärdering. 
Men samtidigt finns betydande inslag av nätverks-
styrning genom samverkansperspektivet och brukar-
styrning genom underifrånperspektivet. 
 Karaktären av multiprojekt understryks även av 
storstadspolitikens två övergripande mål och åtta del-
mål, som tillsammans spänner över en rad olika sam-
hälls- och politikområden. 

Storstadspolitikens övergripande nationella mål 
och delmål
A)ge storstadsregionerna goda förutsättningar för 

långsiktigt hållbar tillväxt och därmed kunna bidra 
till att nya arbetstillfällen skapas såväl inom stor-
stadsregionerna som i övriga delar av landet 

B)bryta den sociala, etniska och diskriminerande seg-
regationen i storstadsregionerna och verka för jäm-
lika och jämställda levnadsvillkor för storstädernas 
invånare.

Det övergripande målet om att bryta segregationen är 
i sin tur nedbrutet i följande delmål:
) Sysselsättningsgraden i de socialt utsatta bostads-

områdena bör höjas för både män och kvinnor.
) Socialbidragsberoendet bör minskas.
) Svenska språkets ställning bör stärkas, såväl bland 

barn och ungdomar som i den vuxna befolk-
ningen.

) Alla elever bör ges förutsättningar att nå målen i 
grundskolan. Det är särskilt viktigt att ingen elev 
lämnar grundskolan utan tillräckliga kunskaper i 
svenska eller svenska som andraspråk, engelska och 
matematik.

) Utbildningsnivån i den vuxna befolkningen bör 
höjas. De som saknar utbildning motsvarande 
svensk gymnasiekompetens bör erbjudas detta.

) Alla stadsdelar i storstäderna bör uppfattas som 
attraktiva och trygga av dess invånare och utgöra 
goda och hälsosamma livsmiljöer.

) Folkhälsoläget, både i form av ohälsotal och själv-
upplevd hälsa, bör förbättras. 

) Det demokratiska deltagandet och delaktigheten 
bör öka i de utsatta bostadsområdena. (Proposition 
/:, bet./: AU)

Utvärderingar –  
deras roll och resultat
Storstadssatsningens karaktär av multiprojekt märks 
också på de många utvärderingar som genomförts 
av insatserna. Flertalet av utvärderingarna gjordes 
på uppdrag av de sju kommuner som omfattades 
de lokala utvecklingsavtalen. I flertalet fall anlitade 
kommunerna universitet och högskolor för de lokala 
utvärderingarna av insatserna i de olika stadsdelarna. 
 Den lokala utvärderingen i Göteborg genomför-
des som ett samarbete mellan Göteborgs stad, Göte-
borgs universitet och Chalmers tekniska högskola. 
I det ramavtal som slöts mellan parterna finns en 
överenskommelse som omfattar betydligt mer är 
utvärderingar av de enskilda projekt som kom att 
genomföras med stöd av Storstadssatsningens pengar. 
Överenskommelsen syftar bl.a. till ett mer långsiktigt 
och fördjupat samarbete kring storstadsfrågor – sär-
skilt frågor som rör tillväxt och segregation och sam-
banden dem emellan. Ett syfte med det fördjupade 
samarbetet är att få forskarvärlden att medverka i 
analyser av underliggande förklaringar till segregatio-
nens orsaker. Överenskommelsen omfattar dessutom 
ambitioner som går utöver själva utvärderingen i bred 
mening och som tangerar storstadspolitikens delmål 
om höjd utbildningsnivå. Ett delsyfte är nämligen att 
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skapa jämlika förutsättningar för stadens invånare att 
studera på universitet och högskolor och bredda den 
sociala och etniska rekryteringen. 

Storstadssatsningens övergripande resultat – vad 
säger utvärderingarna?
Allt har blivit bättre men de nationella målen har 
inte uppnåtts. Detta kan sägas vara utvärderingarnas 
huvudsakliga slutsats vad gäller utvecklingen i de fyra 
bostadsområdena i Göteborg. Så här formulerar Kihl-
ström och Simonson denna iakttagelse i Samverkan 
för sysselsättning och egenförsörjning (Kihlström och 
Simonson, , s. ): 

Storstadssatsningen i Göteborg har inte kunnat upp-
fylla den mycket högt ställda förväntningen i regering-
ens förslag, att de samlade åtgärderna under program-
met skulle leda till att segregationen skulle brytas i de 
bostadsområden, som omfattades av satsningen. Syssel-
sättningen är fortsatt lägre, arbetslösheten och bidrags-
beroendet är större i dessa områden än i ett genomsnitt 
för Göteborg och för Sverige … Det är ingen överdrift 
att påstå att målsättningen från statens sida om att 
bryta segregationen var orealistisk. 

I vissa avseenden har ändå Storstadssatsningen givit 
resultat som ligger i linje med målsättningen.

I vissa av projekten ser vi påtagligt positiva resultat 
beträffande jobbanskaffning åt personer som kun-
nat lämna sitt bidragsberoende eller minska detta och 
övergå till att få en ordnad inkomst. Utan tvekan har 
satsningen inom målområdet också gynnat många 
av de personer som deltagit i projekten utan att få ett 
arbete. De har stärkts i sin övertygelse om att det är 
möjligt för dem att få ett jobb och de har utvecklats i 
sina färdigheter vad gäller att skriva ansökningar och 
att bli föremål för anställningsintervjuer. 

Enligt Kihlström och Simonsson har Storstadssats-
ningen också lett till flera andra positiva resultat. 
Samverkan mellan verksamheter inom den kom-
munala sektorn och andra myndigheter har stärkts, 
kontakterna mellan kommunala verksamheter och 
näringslivet samt den offentliga sektorns arbetsgivare 
har ökat. Dessutom har Storstadssatsningen bidra-
git till en omfattande metodutveckling och befräm-
jat försök av mera icke-traditionellt slag att bryta de 
dåliga trenderna i områdena. 
 Samma slutsats formuleras i rapporten Storstads-
satsningen i ett områdesperspektiv av Anders Törn-
quist (Törnqvist, ). Vad gäller utvecklingen i de 

fyra områdena i Göteborg drar Törnquist slutsatsen 
att allt har blivit bättre men att de nationella målen 
inte har uppnåtts. Så här lyder hans resonemang: 

Under storstadssatsningens år har det skett påtagliga 
förändringar i de fyra områden som omfattas i Göte-
borg[;] det har på många sätt blivit bättre, vackrare, 
mer praktiskt, mera arbete, högre inkomster, mer infly-
tande, bättre organiserat, bättre skolor, bättre under-
visning osv. Däremot har de övergripande målen om 
minskad segregation och tillväxt inte uppnåtts. (Törn-
quist, , s. )

Samma slutsats dras i slutrapporten från utvär-
deringen av Storstadssatningen i Stockholm. Där 
uttrycks det tvetydiga resultatet redan i titeln: »Det 
går bra, men det ser fortsatt dåligt ut« (Bunar, ) 
En av rapportens slutsatser känns igen från en rad 
andra utvärderingar: Det utvecklingsarbete som 
bedrivits inom ramen för Storstadssatsningen har 
förmått lindra delar av segregationens negativa kon-
sekvenser, men det övergripande målet att bryta seg-
regationen har inte uppnåtts. Det områdesbaserade 
perspektivet var för detta syfte allt för snävt. 
 Förutom påtagliga förändringar pekar Törnquist 
på två ytterligare övergripande resultat. Storstads-
satsningen handlar i bästa fall om en metodutveck-
ling som det förhoppningsvis finns möjlighet att ta 
till vara i stadsdelarna och i kommunen i sin helhet. 
Storstadssatsningen handlar också om en kunskapsut-
veckling, där satsningen och de slutsatser man kunnat 
dra av den påtagligt har ökat insikterna om t.ex. seg-
regationens ansikte i Sverige och vilka möjligheter det 
finns att göra förändringar. »Kanske är just en mer 
spridd insikt om problemens storlek och komplexi-
tet det viktigaste resultatet,« sammanfattar Törnquist 
(, s. ).

Svårt att utvärdera storstadssatsningens effekter
En kärnfråga är om Storstadssatsningen varit tillräck-
lig för att vända utvecklingen i de  utpekade stads-
bygderna. Annorlunda uttryckt: är det satsningarna 
som producerat de konsekvenser som kan konstate-
ras ute i stadsbygderna eller är de orsakade av något 
annat? 
 För Göteborgs del har många faktorer verkat åt 
samma positiva håll som Storstadssatsningen under 
några av de år som satsningen pågick, menar Törn-
quist. Satsningen, inklusive de medföljande kommu-
nala satsningarna på ombyggnader, renoveringar, torg 
och yttre miljö, har alltså större delen av tiden verkat 
under relativt goda yttre betingelser, i varje fall om 
man jämför med utgångsläget på -talet. Det ver-
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kar likaledes tryggt att påstå att det gjorts mycket bra 
arbete i stadsdelarna, även om en del självklart varit 
mindre bra. Det är emellertid i praktiken omöjligt att 
reda ut precis vilken faktor som betytt vad, påpekar 
Törnquist vidare. Han drar slutsatsen att konjunk-
turerna, förändringarna på arbetsmarknaden och 
bostadsmarknaden troligen varit mest utslagsgivande. 
(Törnquist, )

Den områdesbaserad  
strategins möjligheter
Camilla Palander har i sin avhandling om den svenska 
storstadspolitiken sammanställt sådant som kan iden-
tifieras som möjligheter respektive begränsningar 
med en urban områdesbaserad politik. Dessa möj-
ligheter och begränsningar har kunnat identifieras 
genom dels en genomgång av forskning inom områ-
det, dels intervjuer med tjänstemän som på olika sätt 
varit engagerade i Storstadssatsningen. 
 Med en områdesbaserad politik blir det till att 
börja med lättare att anlägga en helhetssyn på situa-
tionen i ett bostadsområde. Detta underlättar i sin tur 
förståelsen av hur olika faktorer i ett lokalsamhälle 
och sambanden dem emellan påverkar ett områdes 
och de boendes utveckling. Insatser som fokuserar ett 
avgränsat område kan också ge invånarna något att 
samlas kring som berör deras närmiljö. Därmed ökar 
förutsättningarna för sociala kontakter i ett område 
och stärkt social sammanhållning. 
 Det områdesbaserade arbetet kan också bidra till 
en utvecklad samverkan mellan tjänstemän, lokalt 
förankrade föreningar och boende och därmed ökad 
delaktighet i arbetet. Om detta i sin tur kan leda till 
förbättringar av den lokala situationen, som exem-
pelvis gör området mer attraktivt och tryggt, så skulle 
det i slutändan kunna leda till att ett områdes att-
raktivitet ökar, vilket i sig kan förbättra situationen i 
relation till andra områden. (Palander, )
 Flera utvärderingar betonar nödvändigheten av 
att vissa bostadsområden och stadsdelar på olika sätt 
kompenseras för en utsatt situation. Områdesbase-
rade insatser kan exempelvis leda till förbättringar av 
boendemiljön i enskilda bostadsområden och av de 
boendes levnadsförhållanden. Palander lyfter fram 
fysisk upprustning, trygghet i boendet, folkhälsa, 
utbildning och deltagande som områden som av 
flera bedömare anses passa för det områdesbaserade 
arbetssättet. Samtidigt betonar man i regel mycket 
tydligt att dessa områdesinriktade insatser måste 
kompletteras med strukturella insatser som tar sikte 
på staden i sin helhet samt dess bostadsområden eller 
stadsdelar och deras inbördes relationer.

Satsning på den fysiska miljön
En kritik som riktats mot Storstadssatsningens områ-
desbaserade strategi har att göra med att insatserna 
i regel inte bidrar till någon utveckling av områdena 
som sådana, dvs. i fysisk mening. Insatserna är i första 
hand individinriktade, dvs. de är i första hand inrik-
tade på att förbättra levnadsförhållandena för de indi-
vider som för tillfället är bosatta i de aktuella områ-
dena. Ett undantag är de omfattande resurser som 
satsats på att utveckla den fysiska miljön i de stadsde-
lar som ingick i storstadssatsningen i Göteborg. 
 Vilken betydelse den fysiska miljön haft för stor-
stadssatsningens genomförande har utvärderats av 
en forskargrupp på arkitektursektionen vid Chalmers 
tekniska högskola i Göteborg Huvuddelen av insat-
serna för att utveckla den fysiska miljön genomfördes 
inte i projektform med de statliga pengar som kom 
de fyra stadsdelarna i Göteborg till del genom Stor-
stadssatsningen. Genom det kommunala bostads-
bolaget AB Framtiden satsades drygt  miljoner 
på den fysiska miljön under perioden –. I 
detta belopp är inte det som betraktas som normalt 
underhåll i de fyra områdena inräknat. Förutom inre 
och yttre upprustning av fastigheter har man sat-
sat pengar på förändringar av miljön i övrigt i dessa 
bostadsområden, i synnerhet torgen. (Schulz, m.fl., 
)
 Utvärderarna lyfter fram förtätning av stadsdelarna 
som en viktig fråga. Förbättring av bebyggelsemiljöer 
är ett sätt att möjliggöra boendekarriär i stadsdelen, 
samtidigt som tryggheten kan öka då mellanrum som 
upplevs som otrygga bebyggs. 
 När utvärderarna i sitt slutord ser framåt och dis-
kuterar vilka de stora frågorna för integration kan 
vara, pekar de på vikten av att de studerade stads-
delarna integreras i den omgivande staden i fysisk 
mening. Det är brister i det avseendet som de lyf-
ter fram. Förtätning genom ny bebyggelse i form av 
bostäder, service, arbetsplatser samt i synnerhet för-
bättrade kommunikationer mellan stadsdelarna och 
resten av staden betraktas som grundläggande för den 
fortsatta förnyelsen av stadsdelarna. (Schulz, m.fl., 
, s. )

Områdesstrategins begränsningar
Den mest grundläggande begränsningen med en 
områdesbaserad politik när den ställs inför målet att 
bryta segregationen är att denna strategi sätter boen-
desegregationens relationella karaktär i bakgrunden. 
Detta har både tjänstemän, utvärderare och forskare 
framfört i olika sammanhang. Och det är viktigt, 
eftersom boendesegregationen uppstår i relationen 
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mellan exempelvis fattigare och rikare stadsdelar 
eller bostadsområden eller områden med hög andel 
utrikes födda och områden med i huvudsak inrikes 
född befolkning. Varje enskilt område är inte seg-
regerat i sig utan det är staden som helhet som kan 
vara segregerad, beroende på hur dess olika områden 
kan relateras till varandra. Segregationen är därmed 
inte bara en angelägenhet för de områden som pekas 
ut av en områdesbaserad strategi. Inte heller utgår 
politiken från segregationen som en process där det 
segregerade boendet ständigt förändras och förnyas. 
Hur denna segregationsprocess i praktiken går till har 
vi redovisat med exempel från Göteborg i det inle-
dande avsnittet om boendesegregationens utveckling. 
I såväl de nationella som de lokala utvärderingarna av 
Storstadssatsningen har detta faktum lyfts fram som 
en orsak till att enskilda insatser kan vara framgångs-
rika samtidigt som segregationsutvecklingen går åt fel 
håll.
 Med en bibehållen ambition att bryta segregatio-
nen och vända utvecklingen mot en mer blandad 
befolkning i storstadsregionernas kommuner och 
städernas olika bostadsområden måste insatserna 
för att åstadkomma detta involvera samtliga delar i 
denna helhet. De lokala utvecklingsavtalen pekar ut 
 områden i sju kommuner. För storstadsregioner-
nas del beror boendesegregationen inte bara på rela-
tionen mellan fattiga och rika stads- eller kommun-
delar utan även på relationen mellan kommunerna i 
respektive region. 
 Ett annat sätt att uttrycka bristen i fråga om förhål-
landet till segregationens relationella karaktär ligger i 
den kritik som handlar om att den områdesbaserade 
strategin inte angriper orsakerna bakom de identi-
fierade problemen. Nihad Bunar konstaterar att de 
positiva effekter som man uppnått genom Storstads-
satsningen inte är tillräckliga för att uppväga segrega-
tionsdrivande krafter på andra arenor än de utpekade 
områdena. Diskriminering inom arbetsmarknaden 
ges som exempel. (Bunar, , s. , se även Integra-
tionsverket, , SOU : s.  och Törnqvist s. 
)
 När relationerna mellan stadens samtliga stads-
delar hamnar i bakgrunden och segregationens pro-
blem i första hand hanteras genom att peka ut en 
handfull områden med särskilda problem, ökar också 
risken för stigmatisering av dessa områden. Eftersom 
åtgärderna mot segregation enbart riktas till vissa 
bostadsområden, riskerar dessa också att uppfattas 
som hela problemet, något som bara befäster områ-
denas underordning och som på sikt kan underblåsa 
de negativa segregationsprocesserna. (Palander,  
s. ) 

Sammanfattande slutsatser - mot en mer 
verksam antisegregationspolitik?
Vilka är då de mer framåtsyftande slutsatserna i 
utvärderingar och andra studier som på olika sätt 
berört storstadspolitiken och hur ser man på möj-
ligheterna att forma en mer verksam antisegrega-
tionspolitik? En fortsatt strategi där socioekonomiskt 
svaga områden kompenseras för sin utsatta situation 
är i många avseende bräcklig. Ett samhälle med socio-
ekonomisk och geografisk segregation är mer känsligt 
för förändringar. Påfrestningar i samband med låg-
konjunktur och fallande sysselsättning, förändringar 
i offentliga trygghetssystem och flyktingpolitik får ett 
särskilt genomslag i s.k. utsatta områden. Sådana för-
ändringar drabbar visserligen människor i en utsatt 
situation generellt sett, men får med ett uppdelat 
boende en tydligare geografisk dimension. (se t.ex. 
SOU :, s. –) 
 Roger Andersson föreslår en fortsatt politik som är 
förankrad inom en bred uppsättning politikområden: 
bostads-, social-, utbildnings- och arbetsmarknads-
områdena där den gemensamma stävan är att minska 
klassresursernas effekter på boendet. (Andersson, 
, s.) På det lokala planet skulle detta innebära 
att kommunernas samtliga förvaltningar arbetar uti-
från ett »integrationstänkande«, där exempelvis kon-
sekvenserna ur segregationssynpunkt övervägs i pla-
neringsarbete och viktigare beslut.
 Andersson lyfter fram en tanke om hur staten 
skulle kunna utveckla starkare incitament för att 
förmå storstadsregionerna och kommunerna att 
höja ambitionsnivån i fråga om hur man bygger med 
syfte att öka blandningen och minska segregationen. 
Han menar att incitamenten bör vara av ekonomisk 
natur för att de ska vara långsiktigt hållbara. Återigen 
lyfts argumentet fram att segregationen inte kan vara 
en angelägenhet för de enskilda stadsdelarna eller 
bostadsområdena som i detta sammanhang utpekas 
som problematiska. 

Till skillnad från de gångna årens storstadssatsning 
borde avtalen mindre handla om vad olika stadsdelar 
vill åstadkomma och mer handla om vad regionerna 
och kommunerna kan uträtta för att länka in utveck-
lingen på en väg som minskar barriärerna mellan 
stadsdelar, förbättrar flöden, tillgänglighet och attrak-
tiviteten i både närförort och ytterstaden. Självfallet 
måste översiktsplaner, planer på ny infrastruktur och 
bostadsplanering ingå i en sådan långsiktig planering. 
(Andersson, , s. )

Nihad Bunar är inne på motsvarande tankegångar. I 
sin slutrapport om utvärderingen av storstadssats-
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ningen i Stockholms stad framför han ståndpunkten 
att den nya storstadspolitiken står inför ett vägskäl. 
Han ser en fara i en fortsatt allt för snävt inriktad 
politik som enbart fokuseras på att hantera förorter-
nas specifika problem. En sådan politik kan endast 
hållas vid liv så länge staten bidrar med extraordinära 
resurser i form av pengar till kommunerna. Liksom 
flera andra utvärderare och forskare ser han nödvän-
digheten av en brett upplagd ansats som inkluderar 
stadsplanering och bostads-, utbildnings- och kultur-
politik. (Bunar, , s. )
 Bunar föreslår en tvådelad strategi som går ut på 
att dels stödja antisegregerande åtgärder riktade till 
vissa bostadsområden men utan bostadsområdets 
administrativa gränser, dels skapa »integrationsfräm-
jande« aktiviteter i hela staden (Bunar, , s. ).
 Lahti Edmark lyfter fram vikten av övergripande 
planering för att motverka ett segregerat boende-
mönster. Det hon kallar »lågtröskelboende« kom-
mer alltid att behövas, men koncentrationen av dessa 
boendeformer måste motverkas för att undvika iso-
lering och innestängning av det slag vi kan se i dag 
(SOU :, s. ). Vid sidan av omflyttningen 

inom kommunen är inflödet av nya kommuninvå-
nare från övriga landet och världen avgörande för hur 
segregationen utvecklas. 

Storstadspolitikens vägval 
En genomgång av de ovan refererade utvärderingarna 
och studierna ger det sammanfattande intrycket att 
storstadspolitiken står inför ett vägskäl: Antingen en 
fortsatt kompensatorisk politik, där åtgärderna i för-
sta hand ska mildra segregationens negativa effekter 
och därför är riktade till de områden där merparten 
av stadens ekonomiskt och socialt resurssvaga befolk-
ning bor. Eller en utvidgad politik, där målet om att 
bryta segregationen blir en del av bredare politik-
områden som omfattar exempelvis satsningar på 
bostadsbyggande och andra infrastrukturella aspekter 
av stadens planering och utveckling. Om ambitionen 
fortfarande är att bryta segregationen, i meningen 
angripa de processer som upprätthåller och fördjupar 
den etniska och socioekonomiska boendesegregatio-
nen, är den utvidgade politiken en grundläggande 
förutsättning för att vi ska närma oss detta viktiga 
mål.
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