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Integrationsverket har i uppdrag av regeringen att
lämna en årlig rapport om tillståndet och utvecklingen inom olika samhällssektorer när det gäller
situationen för invånare med utländsk bakgrund. I
Rapport Integration 2003 analyseras utvecklingen på
arbetsmarknaden, inom utbildningsväsendet och
barns och ungdomars uppväxtvillkor samt utvecklingen av det segregerade boendet. Rapporten beaktar
särskilt förekomsten av diskriminering.
Ett antal forskare har fått uppdrag av Integrationsverket att bidra med underlag som vi här publicerar
som expertbilagor.. Samtliga forskare ansvarar själva
för innehållet i sina bidrag och Integrationsverket tar
inte ställning till innehållet. En förteckning över bilagorna återfinns på sidan 2.

De forskare som bidragit med expertbilagor till
Rapport Integration 2003 är: Jan Ekberg & Dan Olof
Rooth, Lena Nekby, Ali Ahmed, Wuokko Knocke och
Saeid Abbasian som lämnat rapportbilagor till arbetsmarknadsdelen, Roger Andersson och Åsa Bråmå till
boendedelen samt Nihad Bunar, Mathias Blob och
Sabine Gruber som författat underlag till skoldelen.
Norrköping februari 2004
Abdullahi Aress
Avdelningschef

utvecklingen av boendesegregationen i
mellanstora städer under 1990-talet
Inledning
Boendesegregationen har länge varit ett uppmärksammat problem i samhällsdebatten och politiken.
Boendesegregation, som fenomen betraktat, förekommer i snart sagt alla typer av städer och samhällen. Trots detta har mycket av fokus i den svenska
debatten kommit att riktas mot de tre storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö. Resurser
för att bekämpa segregationen har också i första hand
gått till storstäderna, genom insatser riktade speciellt
till de ekonomiskt och socialt mest utsatta bostadsområdena där. Det innebär också att kunskapen om
förhållandena i storstäderna är förhållandevis god.
Betydligt mindre är däremot känt om boendesegregationen, som process och tillstånd, i andra städer i
Sverige. I denna uppsats uppmärksammas därför ett
urval städer (eller egentligen kommuner) i storleksklassen under storstäderna: Uppsala, Västerås, Norrköping, Jönköping och Umeå. I alla dessa städer har
andelen utlandsfödda ökat tydligt under 1990-talet,
framför allt genom att de tagit emot många nyanlända flyktingar.
Huvudtemat för uppsatsen är alltså den etniska
dimensionen av boendesegregationen. Termen »etnisk«
boendesegregation är egentligen missvisande i det
svenska sammanhanget, eftersom den leder tankarna
till etniska kolonier eller enklaver, dvs. bostadsområden dominerade av en enskild etnisk grupp.1 Det som
kännetecknar den svenska situationen är snarast att
inrikes födda svenskar bor geografisk åtskilt från de
flesta andra etniska grupper. Att det förhåller sig så
behöver givetvis inte vara ett problem, så länge särboendet är självvalt av båda parter, men mycket tyder
på att det inte är så. Den forskning som på senare år

ägnats åt invandrade personers boendekarriärer visar
relativt entydigt att dessa generellt sett har svårare att
avancera på bostadsmarknaden än inrikes födda. Av
olika skäl tvingas de ofta »ta det som blir över«, och
särskilt svår verkar situationen vara för nyanlända
flyktingar.2
Resultat från pågående forskning om uppkomsten
av svenskglesa bostadsområden visar också att en viktig faktor för segregationsutvecklingen under 1990talet har varit de stora flyktinggrupper som anlände
till landet under första halvan av decenniet från bl.a.
forna Jugoslavien och Irak. I vissa avseenden framstår detta som den viktigaste enskilda händelsen vad
gäller fördjupad segregation i redan »invandrartäta«
bostadsområden, och koncentration av utrikes födda
till bostadsområden där den andelen tidigare inte var
särskilt hög.
Vid sidan av segregationsutvecklingen för hela
kategorin utrikes födda kommer därför en specifik
nationalitetskategori3 att studeras, nämligen personer
födda i Bosnien-Hercegovina. Bosnierna lämpar sig
särskilt väl som exempel på en nyanländ flyktingkategori, dels därför att de utgör en av de största under
1990-talet, men också därför att nästan alla bosnier
kommit till Sverige från och med 1993 och framåt
(särskilt åren 1993–1995). De kan därmed sägas
utgöra en och samma invandringskohort.4
Även den socioekonomiska segregationen berörs,
om än mycket kortfattat. Det brukar ofta, på teoretisk
grund, hävdas att segregationsproblemen är värre
i storstäderna än i små och medelstora städer. Den
stora ansamlingen av människor i storstäderna ger i
sig en grundval för starkare koncentration och polarisering, vilket innebär att socialt och ekonomiskt
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utsatta människor kan dominera hela bostadsområden eller rentav stadsdelar. Som kommer att framgå
av framställningen är andelen utrikes födda i de mellanstora städernas svenskglesa bostadsområden inte
tillnärmelsevis lika hög som i storstädernas svenskglesa bostadsområden. Även om boendesegregationen
fördjupats även i mindre städer är det fortfarande
svårt att hitta bostadsområden utanför storstäderna
där andelen inrikes födda svenskar understiger 50
procent. I och med att det inte heller rör sig om så
stora, geografiskt sammanhängande områden blir
effekten av det segregerade boendet mindre, t.ex. för
sammansättningen av elever i grundskolan. Att bondesegregationen generellt sett inte får lika genomgripande effekter i små och medelstora städer behöver
dock inte betyda att det inte finns socialt och ekonomiskt utsatta individer även i denna typ av miljöer.
Detta kommer kortfattat att belysas senare i uppsatsen.
Underlaget i den kvantitativa delen av studien
kommer från GeoSweden, som är en longitudinell
individdatabas med demografiska och socioekonomiska uppgifter om samtliga personer som bott i
Sverige under perioden 1990–2000. För individerna
finns årliga uppgifter om vilket bostadsområde5 de
var skrivna i, vilket möjliggör de områdesvisa beräkningar av befolkningssammansättningen som bland
annat ligger till grund för beräkningar av segregationsindex.
Men siffror ger bara en bild av situationen. För att

också förmedla något av hur situationen uppfattas
lokalt och hur man arbetar med frågor som gäller
boendesegregation specifikt och integration i allmänhet, så har även ett antal lokala företrädare intervjuats. Uppsatsens andra del ägnas åt vad som framkommit ur dessa intervjuer.

Segregationsutvecklingen i siffror
Andelen utrikes födda varierar relativt mycket mellan städerna i undersökningen (se Tabell 1). Högst
är andelen i Västerås, med 14,8 procent år 2000,
och lägst är den i Umeå, med 7,7 procent. Andelen
har ökat under 1990-talet i alla undersökningskommunerna, men den inbördes ordningen har
bibehållits. Störst, i relativa termer, har ökningen
varit i Norrköping, där andelen utrikes födda 1990
var 9,5 procent. Minst har ökningen varit i Umeå,
både i absoluta och relativa termer. Folkmängden har
också ökat totalt sett i alla kommunerna. Norrköping
är i detta avseende något av ett särfall, då befolkningsökningen varit förhållandevis liten. Under några år i
mitten på 1990-talet hade Norrköping faktiskt negativ befolkningstillväxt; åren 1995–1998 minskade
befolkningen med drygt 1 800 personer. Därefter har
det skett en viss återhämtning. Norrköping är också
den enda av undersökningskommunerna där antalet
inrikes födda svenskar minskat under 1990-talet.
Som framgår av tabell 1 har det också skett en del
förändringar i de olika nationalitetskategorierna.

 
Utvecklingen för de större nationalitetsgrupperna (efter födelseland) i undersökningskommunerna under 1990-talet.
Uppsala
Antal
2000
Sverige
164 949
Finland
3 391
Iran
3 348
Irak
1 690
Jugoslavien
650
BosnienHercegovina
574
Turkiet
1 119
Chile
669
Tyskland
691
Norge
717
Syrien
474
Polen
628
Totalt
utrikesfödda 24 620
Total
befolkning
189 569

Västerås

Andel Skillnad
2000 1990–2000

Antal
2000

Norrköping

Andel Skillnad
2000 1990–2000

Antal
2000

Jönköping

Umeå

Antal
2000

Andel Skillnad
2000 1990–2000

Antal
2000

Andel Skillnad
2000 1990–2000

87,01
1,79
1,77
0,89
0,34

15 988
18
396
1 299
285

107 570
5 146
1 187
1 584
803

85,15
4,07
0,94
1,25
0,64

2 990
-633
386
1 371
365

107 283
2 576
548
343
1 295

87,79
2,11
0,45
0,28
1,06

-1 817
-400
-218
272
855

104 984
1 295
585
1 326
1 533

89,66
1,11
0,50
1,13
1,31

2 615
-175
14
1 115
357

96 444
2 413
893
292
91

92,28
2,31
0,85
0,28
0,09

10 935
122
-46
260
70

0,30
0,59
0,35
0,36
0,38
0,25
0,33

555
278
-66
102
-127
200
76

674
802
478
665
651
341
548

0,53
0,63
0,38
0,53
0,52
0,27
0,43

672
158
105
-38
-179
179
8

2 106
859
1 053
425
324
940
459

1,72
0,70
0,86
0,35
0,27
0,77
0,38

2 102
-20
-73
-20
-66
534
24

828
541
158
402
261
428
322

0,71
0,46
0,13
0,34
0,22
0,37
0,27

807
75
6
-23
-65
244
30

169
41
107
179
315
17
128

0,16
0,04
0,10
0,17
0,30
0,02
0,12

169
17
1
58
-33
11
61

12,99

6 077

18 758

14,85

3 580

14 916

12,21

3 499

12 111

10,34

2 994

8 068

7,72

2 320

100,00

22 065

126 328

100,00

6 570

122 199

100,00

1 682

117 095

100,00

5 609

104 512

100,00

13 255

: GeoSweden, Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala universitet.
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Andel Skillnad
2000 1990–2000
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Den immigrantkategorier som var störst i alla städer
1990, finländarna, har minskat i flera kommuner.
I Jönköping exempelvis, har kategorin födda i Finland passerats av såväl irakier som jugoslaver, i listan
över kommunens största nationalitetskategorier,
mellan 1990 och 2000. Det kan ses som typiskt för
utvecklingen i de undersökta städerna, alltså att det
är äldre, mera etablerade kategorier, ofta från vårt
närområde, som minskat i storlek, medan nyare kategorier ökat. Störst har ökningen varit i de kategorier
som totalt sett stått för den största invandringen till
Sverige under 1990-talet, nämligen personer födda
i Irak respektive forna Jugoslavien. Irakierna är den
kategori som står för den största ökningen i nästan
alla undersökningskommunerna. Även i detta fall är
Norrköping ett undantag. Den irakiska befolkningen
är relativt liten i kommunen (knappt 350 personer
år 2000). Den största ökningen har istället bosnierna
stått för, med netto 2 100 inflyttade mellan 1990 och
2000, vilket är den enskilt största ökningen av någon
immigrantgrupp i undersökningen. Eftersom andelen
sverigefödda minskat kraftigt under samma tid kan
man därför lite tillspetsat säga att det är inflyttningen
av bosnier som »räddat« Norrköping från en befolkningsminskning under 1990-talet. Toppåret 1996
bodde det mer än 2 400 personer födda i BosnienHercegovina i Norrköping. Därefter har antalet minskat något.
Inflyttningen av bosnier har varit stor även i de
andra städerna – bosnierna är den kategori som näst
efter irakierna ökat mest – men inte tillnärmelsevis
lika stor som i Norrköping. Andelen bosnier är i de
flesta fall mindre än en halv procent; i Norrköping
närmade sig andelen två procent i mitten av 1990talet. 1995 bodde ungefär 5 procent av alla bosnier
i Sverige i denna kommun – en kommun som alltså
detta år hyste knappt 1,5 procent av Sveriges befolkning.

bosättningsmönster som befolkningen i sin helhet.
Boendesegregationen har här mätts årsvis, dels för
hela kategorin utrikes födda, dels för personer födda
i Bosnien-Hercegovina, och grundar sig på befolkningens fördelning över samtliga bostadsområden
(SAMS-områden) i kommunen. Eftersom indexet är
känsligt för storleken på de ingående områdena,7 och
SAMS-områdenas storlek kan skilja relativt mycket
från kommun till kommun, så bör man vara försiktig
med att göra jämförelser mellan olika kommuner. Det
är dock en bra mätare på hur situationen förändrats
över tid i respektive kommun så länge områdesindelningen är densamma vilket den är i detta material.
Det första man kan konstatera (se Diagram 1–5
nästa sida) är att boendesegregationen för de utrikes
födda ökat under 1990-talet i alla städer utom Uppsala, där index var något högre i början av perioden
än de sista 3–4 åren. I alla städer utom Uppsala går
det också att se ett tydligt »hopp« i index från en lägre
nivå till en högre någon gång mellan 1991 och 1995,
vilket säkert hänger samman med den stora inflyttningen av utrikes födda dessa år. Uppsala har inte
heller haft samma markanta ökning av andelen utrikes födda just dessa år, utan en lugnare tillväxt, mera
jämnt fördelad över perioden. Flera städer hade dock
högre indexvärden i mitten av 1990-talet än i slutet,
vilket tyder på att de kategorier som kom före 1995
börjat spridas över fler bostadsområden, samtidigt
som inflödet av nya grupper minskat. Att det verkligen varit så går att utläsa av segregationsindexet för
de bosnienfödda, som överlag visar på minskad segregation under perioden. Index ligger dock generellt
sett högre, vilket bara är att förvänta sig i och med att
det rör sig om en nyanländ, relativt liten kategori.

Har boendesegregationen ökat eller minskat?

Att de utrikes föddas boendesegregation, mätt i
termer av segregationsindex, fördjupats under 1990talet i de flesta av städerna indikerar att de utrikes
födda som flyttat in inte fördelats jämnt över stadsdelar och bostadsområden. Vilka bostadsområden
i respektive stad som fått en ökad respektive minskad andel utrikes födda framgår av Karta 1–5. När
det gäller utvecklingen i enskilda bostadsområden
går det att urskilja två utvecklingstendenser som
är gemensamma för alla de undersökta städerna.
Den första är en ökning av andelen utrikes födda i
bostadsområden som redan 1990 var förhållandevis
svenskglesa (typiskt mellan 25 och 40 procent utrikes

För att få en uppfattning om boendesegregationen
i undersökningskommunerna ökat eller minskat
under 1990-talet har det gängse sättet att mäta boendesegregation använts, nämligen beräkning av
segregationsindex. Indexet är ett mått på skillnaderna
i bosättningsmönster mellan en befolkningskategori
och hela befolkningen.6 Indexet antar värden mellan 0 och 100, där 0 står för frånvaro av segregation
och 100 betecknar fullständig segregation. Förenklat
kan man säga att indexet anger hur stor andel (i procent) av den undersökta befolkningskategorin som
skulle behöva flytta för att kategorin ska få samma

Utvecklingen i enskilda
bostadsområden

åsa bråmå: utvecklingen av boendesegregationen
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Förändringar i segregationsindex under 1990-talet.
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födda, i enstaka fall mer). Som exempel kan nämnas
Gottsunda i Uppsala, Råby, Hammarby och Vallby i
Västerås, Marielund och Navestad i Norrköping och
Råslätt i Jönköping. Umeå utgör i det avseendet ett
undantag, i och med att staden varken 1990 eller år
2000 hade något bostadsområde där andelen utrikes
födda översteg 25 procent. Som en variant av denna
utvecklingstrend har också områden som hade en
viss överrepresentation av utrikes födda 1990 blivit
svenskglesa genom stor inflyttning av utrikes födda.
Österängen och Öxnehaga i Jönköpings kommun är
ett par exempel. I Norrköping har andelen utrikes
födda också ökat markant i stadsdelarna i innerstaden, vilket är ganska ovanligt i svenskt perspektiv.
När det gäller denna första utvecklingstendens rör
det sig i de allra flesta fall om hyresrättsdominerade
bostadsområden där huvuddelen av bostadsbeståndet ägs och förvaltas av kommunens allmännyttiga
bostadsbolag. Ett undantag är dock Norrköpings
innerstad, där många nyanlända fått lägenhet hos
privata fastighetsägare.
Den andra stora utvecklingstendensen är att många

utrikes födda flyttat in i nybyggda bostadsområden,
som då direkt fått en högre andel utrikes födda än
kommungenomsnittet. Två områden i utkanten av
Uppsala, Stenhagen och (delar av) Sävja, har haft
denna utveckling – detta trots att man redan på planeringsstadiet försökt förebygga segregation genom
att blanda olika upplåtelseformer och hustyper.8
Även ett bostadsområde i Umeå, Ersboda, kan tjäna
som exempel. Området, som till stor del tillkommit
efter 1989, har haft relativt stor inflyttning av utrikes
födda, och var år 2000 Umeås mest svenskglesa, men
andelen utrikes födda var trots det fortfarande ganska
låg (23 procent).
Nyanlända kategorier, här exemplifierat med
bosnierna, har i mångt och mycket följt och bidragit
till ovannämnda utvecklingstendenser genom att de
bosatt sig i (eller placerats) i de bostadsområden där
andelen utrikes födda ökat mest. I Norrköping har
det fått tydliga effekter i enskilda bostadsområden.
I det bostadsområde där andelen utrikes födda var
högst år 2000 utgjorde bosnierna över 20 procent av
befolkningen.

 
Skillnad i andel utrikes födda 1990–2000 i Uppsala.

Källa: Data från GeoSweden.
Kartobjekt från SAMS-kartan och Röda Kartan.

Mer än 10%-enheter ökning
Mellan 5–10 %-enheter ökning
0–5 %-enheter ökning
0–5 %-enheter minskning
Mellan 5–10 %-enheter minskning
Mer än 10%-enheter minskning
Under 100 invånare
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Skillnad i andel utrikes födda 1990–2000 i Västerås överst och Norrköping nederst.

Källa: Data från GeoSweden.
Kartobjekt från SAMS-kartan och Röda Kartan.
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Mer än 10%-enheter ökning
Mellan 5–10 %-enheter ökning
0–5 %-enheter ökning
0–5 %-enheter minskning
Mellan 5–10 %-enheter minskning
Mer än 10%-enheter minskning
Under 100 invånare

   
Skillnad i andel utrikes födda 1990–2000 i Jönköping överst och Umeå, nederst.

Källa: Data från GeoSweden.
Kartobjekt från SAMS-kartan och Röda Kartan.

Mer än 10%-enheter ökning
Mellan 5–10 %-enheter ökning
0–5 %-enheter ökning
0–5 %-enheter minskning
Mellan 5–10 %-enheter minskning
Mer än 10%-enheter minskning
Under 100 invånare
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Samtidigt har bosnierna skiljt sig från det gängse
mönstret i ett viktigt avseende. Inledningsvis (1993–
95) flyttade många bosnier in i bostadsområden med
låg andel utrikes födda, ofta utanför centralorten,
som exempelvis Åby (Norrköpings kommun), Storvreta (Uppsala) och Skultuna (Västerås). För många
var det en tillfällig lösning, och de har senare sökt
sig till andra bostadsområden. Relativt många har
ändå blivit kvar i denna typ av områden, vilket inte
är typiskt för hur det brukar se ut; utrikes födda är
generellt sett underrepresenterade i mindre orter och
på landsbygden.
För att undersöka i vilken utsträckning bosnierna
bosatt sig i redan svenskglesa bostadsområden har
korrelationen (R) mellan den bosniska gruppens fördelning över olika bostadsområden 1995 och 2000,
och hela kategorin utrikes föddas fördelning 1990
beräknats.9 Resultatet (se Tabell 2) visar på R-värden
på mellan ca 0,4 (Västerås) och 0,8 (Jönköping).
Generellt sett är korrelationen aningen högre år 2000
än 1995, vilket kan tyckas märkligt, med tanke på att
segregationsindex för bosnierna sjunkit under samma
period. Det kan dock troligtvis förklaras med att det
skett en omflyttning från de mera svenskdominerade
områdena där många bosnier inledningsvis hamnade,
till traditionellt svenskglesa områden. Rent allmänt
kan man konstatera att de höga R-värdena i flera av
undersökningskommunerna ytterligare understryker det faktum att segregationsmönstren tenderar
att vara förvånansvärt stabila, trots att rörligheten
på individnivå ofta är mycket stor i de svenskglesa
bostadsområdena.10

Socioekonomisk utsatthet
I inledningen konstaterades att fokus när det gäller
boendesegregationen nästan helt kommit att ligga
på situationen i storstäderna. Staten har valt att satsa
huvuddelen av de resurser som avsatts för att motverka segregationen på satsningar riktade mot specifika bostadsområden i storstäderna, områden där
koncentrationen av socialt och ekonomiskt utsatta
individer är särskilt stor. På ett sätt är det givetvis förklarligt, i och med att det bara är i storstäderna som
man finner denna grad av geografiska koncentration.
Det gör, om inte annat, de problem som förknippas
med boendesegregationen mer synliga. Men det kan
också vara motiverat med områdesinriktade satsningar om det är så att det förekommer områdeseffekter, dvs. att man t.ex. löper större risk att bli fattig
om man är omgiven av fattiga än om man bor i ett
mer välmående grannskap.

 
Korrelation mellan utlandsföddas boendemönster
1990 och bosniernas boendemönster 1995 respektive 2000 i undersökningskommunerna. Samtliga
värden är signifikanta på 0,01-nivån.
Uppsala
Västerås
Norrköping
Jönköping
Umeå

1995
0,53
0,38
0,70
0,74
0,62

2000
0,58
0,41
0,77
0,73
0,75

Källa: GeoSweden, Institutet för bostads- och
urbanforskning, Uppsala Universitet.

Detta betyder dock inte att det bara är i storstädernas utsatta bostadsområden som det finns
socialt och ekonomiskt utsatta individer. I Rapport
Integration 2002 konstaterades till exempel att tre
fjärdedelar av storstadsregionernas fattigare befolkning bor utanför de bostadsområden som ingår i
storstadssatsningen. Frågan i detta sammanhang är
därför hur det förhåller sig med den sociala och ekonomiska utsattheten bland de utrikes födda som bor i
mellanstora städer.
För att kort belysa detta har en jämförelse gjorts av
några indikatorer för utsatthet hos den utrikes födda
delen av befolkningen i undersökningskommunerna
och i Stockholmsområdet år 2000. Resultatet visas i
Tabell 3. I tabellen jämförs också några av de kompositionella faktorer som brukar kunna påverka resultatet. Som framgår var det ingen större skillnad mellan
de olika kommunerna vad gäller genomsnittsålder,
könsfördelning och invandringsår. Den utrikes födda
befolkningen i Västerås hade generellt sett en längre
vistelsetid i Sverige, men bland de utrikes födda som
bor i kommunens mest svenskglesa bostadsområden
var vistelsetiden jämförbar med befolkningen i motsvarande områden i de andra kommunerna. När det
gäller den socioekonomiska jämförelsen framgår, för
det första, att utrikes födda boende i Stockholms län
generellt sett hade en bättre situation än utrikes födda
i de mellanstora städerna, med högre sysselsättningsgrad, lägre andel beroende av försörjningsstöd och
högre inkomstnivåer. Jönköping är den kommun
som kommer närmast Stockholms läns siffror vad
gäller sysselsättningsläge, och därmed arbetsinkomst,
men andelen försörningsstödsmottagare var ändå
förhållandevis hög. Svårast verkar situationen vara
för de utrikes födda i Norrköpings kommun. Här
var sysselsättningen lägst och bidragsberoendet högst

 
Jämförelse av några indikatorer för socioekonomisk utsatthet bland utlandsfödda, 18–64 år,
i undersökningskommunerna och i Stockholmsområdet år 2000.
Antal
personer
Uppsala kommun
Svenskglesa områden1
Västerås kommun
Svenskglesa områden1
Norrköpings kommun
Svenskglesa områden1
Jönköpings kommun
Svenskglesa områden1
Umeå kommun
Svenskglesa områden1
Stockholms län
Utsatta områden2

19 453
4 825
13 677
3 125
11 205
2 769
8 997
2 366
6 301
–
251 775
57 280

Andel
kvinnor

Ålder
(median)

Invandringsår
(median)

Andel
sysselsatta

50,5%
49,2%
51,1%
49,7%
49,6%
48,4%
50,9%
48,0%
50,2%
–
50,7%
48,7%

38
37
41
37
40
37
39
36
36
–
40
37

1988
1990
1983
1989
1987
1991
1987
1991
1989
–
1986
1989

53,3%
40,4%
52,6%
36,4%
45,8%
32,9%
56,5%
49,1%
52,1%
–
59,1%
48,4%

Andel
Arbets- Disponibel
socialbi- inkomst
inkomst
dragstagare (median) (median)
22,1%
41,7%
23,4%
46,0%
32,3%
52,8%
26,2%
41,5%
20,8%
–
16,6%
30,1%

64 700
10 900
66 800
0
31 300
0
75 000
36 000
60 200
–
102 400
42 100

112 700
100 300
120 400
104 500
110 400
98 700
117 800
103 600
108 900
–
123 300
106 000

1) Bostadsområden med 30 procent utlandsfödda eller mer.
2) Bostadsområden som ingår i Storstadssatsningen.
Källa: GeoSweden, Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala Universitet.

bland undersökningskommunerna. Även i jämförelse med situationen i Stockholmsområdets utsatta
bostadsområden visar Norrköpings siffror på hög
grad av utsatthet.
Inte heller när man jämför situationen för de utrikes födda som bor i de mest svenskglesa och/eller
utsatta bostadsområdena framstår läget i Stockholmsområdet som särskilt svårt. Tvärtom var bidragsberoendet lägre och inkomstnivåerna högre bland de
utrikes födda i de utsatta områdena i Stockholms
län än bland de som bodde i de mest svenskglesa
bostadsområdena i de mellanstora städerna.11 I tre av
städerna var även sysselsättningsgraden lägre än i de
utsatta områdena.
Denna genomgång kan knappast göra anspråk på
att ge mer än en ögonblicksbild av den genomsnittliga
situationen vad gäller några socioekonomiska indikatorer. En mera rättvis bild av situationen skulle kräva
en större och mer genomgripande undersökning än
vad som finns utrymme för här. Det är heller inte
självklart om resultaten ska tolkas som ett tecken på
att storstadssatsningen varit framgångsrik eller inte.
Trots detta väcker resultaten frågor om rättvisan i den
nuvarande antisegregationspolitiken. Uppenbarligen
bor det många människor som skulle ha behov av
extra stöd och resurser även utanför storstäderna.

Boendesegregationen från lokal
horisont
För att komplettera den bild av utvecklingen som
statistiken ger med kunskap om hur situationen uppfattas lokalt har även ett antal intervjuer genomförts
i undersökningskommunerna. Målsättningen var
att intervjua två personer per kommun, en person
verksam inom kommunens flyktingmottagning och
en representant för det kommunala bostadsbolaget.
Det har lyckats i de flesta fall, utom i Uppsala, där
vi inte fått till stånd en intervju med det kommunala
bostadsbolaget (Uppsalahem), och i Västerås, där
enbart en representant för Bostad Västerås intervjuats. Bostad Västerås är det företag som sedan en tid
tillbaka sköter förmedlingen av bostäder till nyanlända flyktingar. Syftet med intervjuerna var både att
inhämta fakta om förhållandena i kommunen och
att »känna av stämningen« lokalt. Frågorna berörde
bland annat den lokala bostadsmarknaden, flyktingmottagningen i kommunen, synen på boendesegregationens orsaker och effekter och vad som görs lokalt
för att motverka segregationen. Den följande redogörelsen är ett referat av vad jag uppfattat som det mest
väsentliga som framkommit. Eftersom det fanns en
relativt stor samsyn mellan de intervjuade, har betoåsa bråmå: utvecklingen av boendesegregationen
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ningen kommit att ligga på det som är gemensamt.
Men i de fall där förhållanden eller synsätt skiljer sig
mellan de olika städerna, eller mellan olika intervjupersoner, har jag försökt att också tydliggöra dessa
skillnader.

Boendesegregation som
begrepp och problem
Begreppet boendesegregation var inte främmande
för någon av de intervjuade. Tvärtom fanns i de allra
flesta fall en medvetenhet om att den egna staden var
segregerad och att detta medför problem. Det problem som de flesta nämnde var detta att det segregerade boendet skapar ett avstånd mellan personer med
svensk och utländsk bakgrund. Avståndet innebär att
kontaktytorna blir få, vilket medför att fördomar har
lätt att få fäste. För de invandrades del kan det koncentrerade boendet också innebära att integrationen
fördröjs, eftersom man hittar vägar att klara sitt liv
där t.ex. kunskaper i svenska språket inte är nödvändiga.
Flera av de intervjuade ville dock poängtera att
boendesegregationen i deras stad inte var jämförbar
med hur det ser ut i de tre storstäderna. Ett par av
de intervjuade ville skilja på boendesegregation som
fenomen och boendesegregation som problem. Själva
begreppet segregation associeras ofta med begränsad
valfrihet och ofrivillig inlåsning i vissa bostadsområden, men så länge särboendet är självvalt har det
också positiva sidor. Det kan också vara ett problem
i sig att segregation alltid associeras med problem,
i och med att begreppet ofta förknippas med de
bostadsområden (och individer) som uppfattas som
»segregerade«, vilket i regel är områdena längst ner i
bostadsområdeshierarkin.

Föreställningar om »invandrartäta«
bostadsområden
I alla städerna finns det bostadsområden som har
rykte om sig att vara »invandrartäta«.12 Att det inte
alltid är en rättvisande beteckning, varken vad gäller
andelen utrikes födda eller den geografiska utsträckningen, framgår av flera intervjuer. I Uppsala menar
man att en hel stadsdel kan få rykte om sig att vara
»segregerad«, trots att det bara är en mindre del av
stadsdelen som har en överrepresentation av utrikes födda. Samtidigt finns det bostadsområden där
andelen personer med utländsk bakgrund är hög,
men som inte brukar uppfattas som »invandrartäta«
därför att det varit så en längre tid. I Norrköping är
16

rapport integration 2003: bilaga

det framför allt stadens miljonprogramsområden
som har rykte om sig att vara »invandrartäta«. Det
stämmer i och för sig att andelen utrikes födda är hög
i dessa områden, men det finns också andra områden
med hög andel utrikes födda som inte alls förknippas med begreppet. Det gäller dels innerstaden, dels
ett relativt nytt bostadsområde med ett mer blandat
bostadsbestånd och gott rykte.
Detta att ett bostadsområde har en hög andel utrikes födda verkar alltså signalera problem för många
svenskar, i alla fall för dem som bor i andra delar
av staden och sällan har anledning att besöka dessa
områden. I nästan alla städerna berättas om att de
»segregerade« områdena, och de människor som
bor där, associeras med kriminalitet, gängbildning
och våld. Just trygghetsaspekten är ett återkommande tema i intervjuerna. Områdena uppfattas som
otrygga platser att vistas på, och därmed olämpliga
som boendemiljöer – ett rykte som oftast stämmer
dåligt med verkligheten.
I flera av städerna menar man att media bidragit
till att skapa detta rykte genom att fokusera på problemen och inte tillräckligt uppmärksamma det som
är positivt. I Norrköping upplevde det kommunala
bostadsbolaget Hyresbostäder detta som så problematiskt att finansierade en egen annonskampanj i
början på 1990-talet, för att gå ut med budskapet att
brottsligheten faktiskt var lägre i ett utpekat miljonprogramsområde än i stadens mest välbärgade villaområde. Man såg detta som enda möjligheten att nå
ut med budskapet, då lokalpressen inte visade något
intresse av att ta upp frågan.
Det fanns även ett exempel, också det från Norrköping, på att media överför föreställningar kopplade
till storstädernas miljonprogramsområden till de
lokala motsvarigheterna, utan hänsyn till skilda förutsättningar: I efterdyningarna av Stureplansmorden
1994 var det en allmän debatt i Sverige om miljonprogramsområden som uppväxtmiljö, med anledning
av att förövarna kom från ett av Stockholmsområdets
miljonprogramsområden. Lokalpressen deltog i
debatten och valde att illustrera en artikel med bilder
från ett av Norrköpings miljonprogramsområden. En
bild föreställde ett litet barn i en sandlåda, omgiven
av höga hus, och texten till bilden var »Är det här
framtidens mördare?«.
I två av undersökningskommunerna delar man
dock inte uppfattningen att media bidragit till de
»segregerade« bostadsområdenas rykte. I både Uppsala och Västerås menar de intervjuade att media försöker ge en nyanserad bild av områdena.

Uppfattningar om orsaker till
boendesegregationen
När det gäller synen på orsakerna till boendesegregationen rådde ganska stor samsyn mellan de intervjuade. Den dominerande förklaring som gavs i intervjuerna var att boendesegregationen beror på ett samspel
av situationsberoende och strukturella faktorer. På en
nivå har det att göra med vilka bostäder som finns
tillgängliga när flyktingar och andra nyanlända kommit till kommunen och varit i behov av bostad. På en
annan nivå har det att göra hur det byggs och byggts i
kommunen, och särskilt då fördelningen av bostäder
med olika upplåtelseform över bostadsområdena.

Situationen när nyanlända kommer till
kommunen
Återkommande i nästan alla städerna är uppfattningen att segregationen till stor del uppkommit
därför att flyktingar och andra utrikes födda som
kommit till kommunen hänvisats till de bostäder som
för tillfället varit lediga, och att dessa varit geografisk
koncentrerade till vissa bostadsområden. Ibland har
det gällt nybyggda bostadsområden, ibland har det
varit miljonprogramsområdena, eller andra områden
med låg attraktivitet. Segregationsmönstren har särskilt påverkats av bostadssituationen vid tillfällen då
många flyktingar anlänt på kort tid, som t.ex. under
första halvan av 1990-talet. I Uppsala, där många av
de nyanlända flyttat till nybyggda områden under
1990-talet, ses detta bara som det senaste exemplet på
en allmän tendens, nämligen att nyanlända hamnar
i nybyggda områden. Flera av de bostadsområden
i kommunen som länge haft en hög andel utrikes
födda anses en gång i tiden ha fått det på detta sätt.
I alla kommunerna avskaffades bostadsförmedlingen för hyresrätter i början av 1990-talet. Numera
har de olika fastighetsägarna sina egna förmedlingssystem där den bostadssökande själv får anmäla
intresse. Varje fastighetsägare har sedan sitt eget
kösystem och sina egna kvalificeringsregler. De kommunala bostadsbolagen har lite olika policy för fördelning av lägenheter. Oftast är det kötid som gäller som
turordningskriterium. Alla kommunala bostadsbolag
gör viss kontroll av presumtiva hyresgästers ekonomi.
Det gäller framför allt om personen har skulder sedan
tidigare, och om vederbörande har klagomål från sitt
tidigare boende. I Jönköping har man numera också
en regel om att enbart personer med egen inkomst ska
få bostad hos det kommunala bostadsbolaget, vilket
innebär att personer som lever på försörjningsstöd
inte kvalificerar sig som hyresgäster.

I Västerås hade man också systemet med separata
köer tidigare, men sedan en tid tillbaka sköts förmedlingen av bostäder gemensamt av det privata företaget
Bostad Västerås. Det är också Bostad Västerås som, på
uppdrag av Västerås kommun, ser till att de flyktingar
som kommer till kommunen får bostäder. Uppdraget
gäller också individer och familjer som av sociala
skäl behöver hjälp att få bostad. Bostad Västerås har
sedan i sin tur slutit avtal med såväl det kommunala
bostadsbolaget som med privata fastighetsägare.
Utgångspunkten för fördelningen av bostäder till
flyktingar är det avtal som Västerås kommun sluter
årsvis med Integrationsverket, som anger hur många
flyktingar kommunen totalt ska ta emot (genom
kommunplacering). Detta behov fördelas ut mellan
de anslutna fastighetsägarna grundat på bostadsbeståndets storlek. Kommunens flyktingenhet avgör
vilka familjer som ska placeras i vilka lägenheter, när
lägenheterna väl finns tillgängliga.
I Umeå ser man bostadsfrågan som det i särklass
största problemet i flyktingmottagningen. Kommuns
flyktingmottagning har tillgång till ett tiotal genomgångslägenheter, där man kan placera flyktingar
som kommer med kort varsel. Därefter söker Flyktingmottagningen lägenhet för flyktingens räkning,
främst hos det kommunala bostadsbolaget Bostaden,
och man konkurrerar då med alla andra som söker
bostad. Det man upplever som det stora problemet
är att man inte har någon möjlighet att påverka vilka
lägenheter som kan bli aktuella för flyktingarna. Man
är helt beroende av dem som tillhandahåller lägenheter. För närvarande, med den svåra bostadsbrist som
råder i kommunen, får Flyktingmottagningen bara
lägenheter från det kommunala bostadsbolaget, och
det nästan bara i ett bostadsområde, Ersboda. Att det
är just detta område vill man förklara med att inrikes
födda svenskar väljer bort området eftersom det har
en negativ stämpel.
Norrköping och Jönköping har numera ingen
flyktingmottagning utan tar bara emot personer som
kommer från eget tidigare boende (EBO-flyktingar).
Dessa får söka bostad på egen hand, på samma sätt
som övriga bostadssökande.

De privata fastighetsägarnas roll
Flera intervjuade anser också att de privata fastighetsägarna har varit dåliga på att ta sin del av ansvaret i
samband med att nyanlända flyktingar varit i behov
av bostad, och att detta också bidragit till koncentrationen till vissa bostadsområden. Medan allmännyttan har ett socialt ansvar att erbjuda lägenhet även till
ekonomiskt svaga bostadssökande har många privata
åsa bråmå: utvecklingen av boendesegregationen
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fastighetsägare stränga regler och kräver ekonomisk
garanti från presumtiva hyresgäster. En nyanländ
flykting kan sällan lämna den ekonomiska garantin,
och är därmed utesluten från boende hos den fastighetsägaren.
I Norrköping har man dock märkt något av ett
trendbrott vad gäller detta, i och med att många
nyanlända fått lägenhet hos privata fastighetsägare i
innerstaden. Denna förändring, som började märkas
i mitten på 1990-talet, förklaras av flera samverkande
faktorer. För det första var det väldiga problem på
bostadsmarknaden i Norrköping under denna tid,
i och med att staden var i kris. Många företag hade
dragit ner på verksamheten och folkmängden minskade i kommunen. Även de privata fastighetsägarna
stod helt plötsligt med många vakanta lägenheter
som behövde fyllas. Samtidigt hade många flyktingar
från forna Jugoslavien, som kommit till Invandrarverkets flyktingförläggning i staden, fått uppehållstillstånd och var i behov av en egen bostad. Det fanns
redan en stor grupp från f d Jugoslavien i Norrköping
som var etablerad, och många av dessa hade kontakter med privata fastighetsägare. De kunde då ordna
lägenheter åt sina släktingar och bekanta. Nu när
utvecklingen varit mera positiv i staden under några
år, och efterfrågan på bostäder ökat, verkar det tyvärr
ha blivit svårare igen för invandrade personer. Det
återstår dock att se om inbrytningen på den privata
marknaden var en tillfällig trend eller om de privata
värdarna nu fått en annan inställning till att hyra ut
till personer med utländsk bakgrund.
De höga ekonomiska krav som många privata
fastighetsägare ställer på presumtiva hyresgäster
uppfattades av flera av de intervjuade som en form
av indirekt diskriminering. Det enda dokumenterade
fall av diskriminering som nämndes i intervjuerna
gällde dock en privat fastighetsägare i Norrköping
som åtalats för att ha nekat en familj med utländsk
bakgrund att flytta in i en lägenhet, eftersom värden
ansåg att andelen personer med utländsk bakgrund
var för hög i den delen av beståndet. På Norrköpings
kommun ansåg man att den formen av styrning var
relativt vanlig, men att det i regel skedde på ett sätt
som gjorde att det inte gick att påvisa att det rörde sig
om diskriminering. Där fanns också exempel på motsatt form av styrning, alltså att fastighetsägare önskat
samla hyresgäster med utländsk bakgrund till vissa
fastigheter.
Som tidigare nämnts är det företaget Bostad Västerås som sköter förmedlingen av bostäder till nyanlända flyktingar i Västerås. Detta sätt att arbeta infördes därför att man upplevde att flyktingar tenderade
att bli utestängda från vissa delar av marknaden och
18
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vissa bostadsområden. Grundtanken med systemet
är alltså att åstadkomma en bättre spridning, eller
fördelning, av dessa grupper mellan olika bostadsområden, mellan olika fastighetsägare och mellan olika
upplåtelseformer. Långt ifrån alla privata fastighetsägare är anslutna till systemet, men man arbetar aktivt
för att fler ska ansluta sig.

De nyanländas preferenser
Samtidigt som marknadskrafterna verkar driva
nyanlända till de delar av allmännyttans bestånd där
det finns vakanser, vilket ofta är i de »segregerade«
bostadsområden som har dåligt rykte bland många
svenskar, så verkar många nyanlända föredra att
bosätta sig i den typen av områden, åtminstone inledningsvis. Som nyinflyttad till ett land vill man ofta bo
nära andra som har samma bakgrund som man själv,
eftersom det i inledningsskedet ger en viss trygghet.
Det fungerar också ofta så att de områden där andra
med samma bakgrund bor är de enda områden som
man känner till något om. Resten av staden har man
ingen kunskap om som nyanländ. Så marknaden
och de nyanländas preferenser sammanfaller ofta i
inledningsskedet.

Den fysiska planeringen
Men koncentrationen till vissa upplåtelseformer och
fastighetsägare skulle i sig inte behöva innebära geografisk koncentration. Att det ändå blir så beror på
den fysiska planeringen av staden. För ett problem
som verkar prägla i stort sett alla undersökningskommunerna är att bostadsbeståndet är segmenterat,
vilket betyder att de olika upplåtelseformerna är koncentrerade till olika bostadsområden eller stadsdelar.
I praktiken innebär det ofta att vissa bostadsområden
domineras av allmännyttans hyresbestånd, medan
andra uteslutande består av egnahemsbebyggelse.

Svårigheter att avancera på bostadsmarknaden
Men förklaringar som är inriktade på hur det förhåller sig i inledningsskedet behöver kompletteras med
andra förklaringar, som kan belysa varför många
fortsätter bo segregerat även efter lång tid i Sverige.
Bara i ett par fall lyftes diskussionen till att gälla även
detta. I Norrköping såg man situationen på arbetsmarknaden som den helt avgörande orsaken till att
många personer med utländsk bakgrund har svårigheter att avancera på bostadsmarknaden. Många
utrikes födda i kommunen har haft svårt att få arbete
under 1990-talet. Många har ändå lyckats etablera
sig på arbetsmarknaden, men då ofta i låglöneyrken
som inte medger att man avancerar från hyresrätt till

bostadsrätt eller villa, även om det skulle ge ett billigare boende på lång sikt. I Umeå menade man också
att det kan finnas ett motstånd hos en del invandrade
personer mot att etablera sig i svenskdominerade
områden, även om man skulle ha ekonomiska möjligheter, eftersom man inte känner sig välkommen.

Insatser mot boendesegregationen
Boendesegregation är alltså ett välkänt fenomen i
alla undersökningskommunerna. Det verkar finnas
en medvetenhet på lokal nivå i stort om att staden är
etniskt segregerad och att detta är ett problem som
man behöver göra något åt – åtminstone så länge det
inte är självvalt. I de flesta kommuner är detta inte
en ny insikt, men i några städer märks en tendens
till ökad aktualitet de senaste åren. Både Västerås
och Uppsala kommun har på senare år antagit integrationsprogram eller –policys. I Uppsala har kommunen också anställt en så kallad mångfaldsstrateg,
som har i uppgift att följa upp att integrationspolicyn
genomförs, dvs. att integrationsfrågorna blir vägledande inom alla verksamheter. Men detta är relativt
nytt och har ännu inte riktigt slagit igenom inom
organisationen.
I Norrköping har man de senaste åren arbetat med
flera områdesbaserade åtgärder. Det största och mest
kända projektet är ombyggnaden av Navestad. Med
hjälp av statligt stöd har hela bostadsområdet renoverats och kretsloppsanpassats. Förutom en genomgripande yttre renovering har också antalet lägenheter
reducerats, genom att de ringformade husen brutits
upp till mindre enheter och att de översta våningarna
tagit bort från de högsta husen. Samtidigt har man
arbetat på det sociala planet med att olika åtgärder
i syfte att förstärka gemenskapen bland de boende i
området. Renoveringsprojektet inleddes 1997 och är
nu (hösten 2003) i stort sett avslutat. Efter nyinvigningen har området också fått ett nytt namn, Ringdansen. Ett viktigt syfte med projektet har givetvis
varit att förändra områdets rykte, och att därmed få
människor som tidigare inte kunde tänka sig att flytta
till Navestad att bosätta sig i Ringdansen.
I Jönköping har man också satsat på att förbättra
situationen i de minst attraktiva områdena, bland
annat genom att satsa extra på skolverksamheten.
Där menar man också att de hårdare krav som ställs
på presumtiva hyresgäster, dvs. att inte acceptera
socialbidragstagare, på sikt kan hjälpa till att förbättra
områdenas rykte. Det har också varit uppskattat av de
boende.
I Norrköping har det kommunala bostadsbolaget

också länge haft som princip att försöka sprida personer med utländsk bakgrund till fler bostadsområden
och fastigheter. Riktlinjen har varit att försöka få »en
invandrare i varje trapphus«. Man försöker hålla på
principen, trots att det har ibland väckt motstånd hos
grannar och andra boende i området, särskilt i områden där det bor många äldre. Man efterlyste också en
lagstadgad möjlighet till positiv särbehandling av personer med utländsk bakgrund på bostadsmarknaden,
som ett sätt att motverka segregationen.
På flera håll menar man att viljan att motverka
boendesegregationen finns, men att det ändå inte
blir så mycket gjort, dels för att man inte riktigt vet
hur man ska komma tillrätta med problemen, dels
för att man saknar de rätta verktygen. Synen på vad
som skulle behöva göras för att motverka segregationen följer tydligt av vad man uppfattar som de
mest avgörande orsakerna. I Norrköping, där läget
på arbetsmarknaden ansågs som en viktig orsak till
det segregerade boendet, ansåg man följaktligen att
lösningarna i mångt och mycket låg bortom bostadsmarknaden. I de städer där dålig planering upplevs
som källan till problemet (särskilt Jönköping och
Umeå) efterlyser man en mer aktiv styrning från
politikernas sida, för att motverka områdenas ensidighet. Samtidigt är det svårt att göra något åt den
här typen av problem, i och med att produktionen av
nya bostäder är så liten. Tre av kommunerna präglas
idag av svår bostadsbrist (Uppsala, Jönköping och
Umeå), vilket i sin tur har inneburit stigande priser
på bostadsrätter och villor. Trots detta är nyproduktionen mycket liten. Den nybyggnation som förekommer består i flertalet kommuner mest av relativt
exklusiva bostadsrätter i attraktiva lägen. I Västerås
uppger man att segregationsfrågan har diskuterats i
samband med nyproduktion, men att dagens höga
byggkostnader gör det svårt att få ekonomi i hyresrättsbyggande.

Sammanfattande diskussion
Det är sedan tidigare känt och uppmärksammat att
den etniska boendesegregationen skärpts i Stockholm, Göteborg och Malmö under 1990-talet. Men
det är inte bara storstäderna som haft denna utveckling. Även flertalet av de mellanstora städer som
undersökts i denna uppsats, alltså Uppsala, Västerås,
Norrköping, Jönköping och Umeå, har haft en liknande utveckling. Boendesegregationen av utrikes
födda, mätt i termer av segregationsindex, visar på
ökande segregation under åren 1990–2000, för alla
städerna utom Uppsala. I alla städerna utom Uppsala
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går det också att se ett tydligt »hopp« i segregationsindex från en lägre nivå till en högre under åren 19911995, i samband med att inflyttningen av nyanlända
var särskilt stor. Det indikerar att de utrikes födda
som flyttat in inte fördelats jämnt över stadsdelar och
bostadsområden. Den kvantitativa delen av undersökningen visar också att det främst är två typer av
bostadsområden som fått en ökad andel utrikes födda
under 1990-talet, dels områden som redan 1990 hade
en överrepresentation av utrikes födda, dels nybyggda
bostadsområden.
Det är också den bild som framkommer av de
intervjuer som gjorts med kommunala tjänstemän
och företrädare för de kommunägda bostadsbolagen.
Flyktingar och andra nyanlända hänvisas, direkt eller
indirekt, till de bostäder som för tillfället är lediga,
och dessa tenderar att vara geografisk koncentrerade
till vissa bostadsområden. Ofta rör det sig om de
minst attraktiva delarna av allmännyttans bestånd.
De privata fastighetsägarna är i regel mindre benägna
att erbjuda bostad till nyanlända. Många har stränga
regler och kräver ekonomisk garanti från presumtiva
hyresgäster, vilket en nyanländ flykting sällan kan
lämna. I Västerås har man genom den centraliserade
bostadsförmedlingen i Bostad Västerås regi försökt
sprida ansvaret bättre. Systemet är dock relativt nytt,
så det är för tidigt att se några effekter av det i den
statistik som använts här.
De bostäder som finns att tillgå för nyanlända
återfinns ofta i de »invandrartäta« bostadsområden
som har dåligt rykte bland många svenskar. Bostadsområden med hög andel personer med utländsk
bakgrund har rykte om sig att vara problemområden
i många svenskars ögon, i alla fall bland dem som bor
i andra delar av staden och sällan har anledning att
besöka dessa områden, vilket ofta är en stor del av
den inrikes födda befolkningen. Områdena, och de
människor som bor där, associeras med kriminalitet,
gängbildning och våld – ett rykte som i de allra flesta
fall stämmer dåligt med verkligheten. Boendesegregationen har därför också en tendens att bli självförstärkande. Avståndet mellan olika befolkningskategorier gör att kontaktytorna blir få, vilket medför
att fördomar får lättare att få fäste. I flera av städerna
menar man att media bidragit till områdenas rykte
genom att fokusera på problemen och inte tillräckligt uppmärksamma det som är positivt i områdena,
exempelvis att de allra flesta som bor där trivs bra i
sitt område.
Samtidigt som marknaden verkar driva de nyanlända till de minst attraktiva delarna av allmännyttans bestånd, så kan nyanlända ibland också föredra
att bosätta sig i den typen av områden, åtminstone
20
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inledningsvis, eftersom det i inledningsskedet ger
en viss trygghet att bo i närheten av personer med
samma bakgrund som man själv. Som nyanländ har
man också begränsade kunskaper om den lokala
bostadsmarknaden, och de enda områden man känner till är ofta de områden där släktingar eller bekanta
redan bor.
Men det som inledningsvis delvis kan vara självvalt riskerar med tiden att bli en ofrivillig inlåsning,
om man samtidigt har svårigheter att etablera sig på
arbetsmarknaden, och därför inte har samma möjlighet som de flesta inrikes födda svenskar att göra
boendekarriär. Och det segregerade boendet kan
inverka även i detta avseende, både genom att kontaktytorna med det svenska samhället blir mindre
än de annars skulle vara, och genom att en adress i
ett område med dåligt rykte i sig kan vara stigmatiserande.
Det bör dock återigen poängteras att boendesegregationen i de här undersökta städerna inte alls
når samma nivåer som i storstäderna. Även om tendenserna är desamma, och mekanismerna av allt att
döma också har stora likheter, så är uppdelningen
mellan olika befolkningsgrupper helt enkelt inte lika
långt driven i de mellanstora städerna, varken då det
gäller nivåer eller när det handlar om geografiska
avstånd. Effekterna av det segregerade boendet är
därför rimligen inte heller helt jämförbara. I och med
att mycket av segregationsdebatten varit fokuserad
på storstäderna, finns det en tendens till att själva
begreppet boendesegregation, och besläktade begrepp
som »invandrartäta« bostadsområden, direkt för
tankarna till storstädernas problembild. När begreppet sedan diskuteras i en annan kontext, som i detta
fall de något mindre städerna, finns därför risken att
storstädernas problembild direkt appliceras på lokala
förhållanden, och därmed bidrar till att skapa eller
förstärka rykten och föreställningar om de bostadsområden som mest liknar de delar av storstäderna
som ofta pekas ut i debatten. Och det kan i så fall
försvåra en seriös debatt och en strävan att uppmärksamma och göra något åt de problem som ändå kan
finnas.

Noter
1

För en begreppsdiskussion av tre dominerande typer av
etniska kluster –koloni, enklav och getto– se t.ex. Knox, P
& Pinch, S (2000) Urban Social Geography. An Introduction,
Harlow: Prentice Hall, kapitel 8. Av dessa ses de två förstnämnda som frivilliga (kongregation) med skillnaden att
enklaven kan uppvisa en reproduktion av klustret över
generationsgränserna vilket koloniföreteelsen inte kan.

2

3

Gettot ses som en ofrivillig klustring betingad av majoritetsbefolkningens diskriminering och rasism. Som Roger
Andersson hävdar passar ingen av dessa beteckningar särskilt bra in på den svenska segregationen, se Andersson, R
(2000) Etnisk och socio-ekonomisk segregation i Sverige
1990-1998. I. SOU 2000:37, Välfärdens förutsättningar.
Arbetsmarknad, demografi och segregation, Stockholm: Fritzes, s. 261f.
Se exemplevis Murdie, R A & Borgegård, L-E (1998)

»Integration, Spatial Segregation and Housing Segmentation of Immigrants in Metropolitan Stockholm,
1960-95«, Urban Studies, vol. 35, no. 10, s 1869-1888;
Abramsson, M, Borgegård, L-E & Fransson, U (2002)
»Housing Careers: Immigrants in Local Swedish
Housing Markets«, Housing Studies, vol. 17, no. 3, s
445-464; Magnusson, L & Özüekren, S (2002) »The
Housing Careers of Turkish Households in Middlesized Swedish Municipalities«, Housing Studies, vol.
17, no. 3, s 465-486.

Indelningen i nationalitetskategorier är i uppsatsen grundad
på födelseland (inte medborgarskap).
4
Detta gäller personer som är registrerade som födda i
Bosnien-Hercegovina. De som invandrat från denna del
av forna Jugoslavien före 1990 är i regel registrerade som
födda i Jugoslavien.
5
Indelningen i bostadsområden baseras på s.k. SAMS-områden (SAMS = Small Area Market Statistics).
6
Formeln för segregationsindex är

där
p1i = andelen av befolkningskategori 1 som bor i
område i,
pi = andelen av hela befolkningen i som bor i område i,
p1 = andelen av befolkningskategori 1 i hela kommunen.
7

Som en grundregel kan man säga att en uppdelning i få stora
delområden alltid ger lägre indexvärde än en uppdelning
i flera mindre. Indexet är också känsligt för gruppstorlek.
Om den grupp som undersöks är liten i förhållande till hela
befolkningen blir indexvärdet högt.
8
Se även Gunnarsson, L (1994) Segregationsprocesser och
integrationsproblem i ett mångkulturellt bostadsområde. En
studie av stadsdelen Stenhagen i Uppsala kommun, Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet, Arbetsrapport
nr 58, och Holmqvist, E (2002) Segregationsprocesser i Sävja
– en studie av selektiva flyttningsrörelser, Kulturgeografiska
institutionen, Uppsala universitet, Arbetsrapport nr 453.
9
Korrelationskoefficienten (R) antar värden mellan –1
(negativ korrelation) och 1 (positiv korrelation), ju högre
absolutvärde desto starkare samband. För att undvika
att bostadsområden med mycket få invånare inverkar för
mycket på resultatet har enbart bostadsområden med minst
100 invånare 1990, 1995 och 2000 inkluderats i beräkningarna.
10
Se även Andersson, R & Bråmå, Å (kommande) »Selective
migration in Swedish distressed neighbourhoods: Can area-

based urban policies counteract segregation processes?«
Housing Studies.
11
Umeå ingick inte i denna del av jämförelsen eftersom staden
inte hade något bostadsområde som uppfyllde kriterierna
för svenskgleshet (minst 30 procent utrikes födda ).
12
Jag har valt att inte namnge enskilda bostadsområden i
det här sammanhanget eftersom det i sig kan påverka hur
områdena uppfattas.
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Databas
GeoSweden är en omfattande longitudinell individdatabas avseende samtliga personer som bott i landet
under perioden 1990-2000 (drygt 10 milj. individer).
Uppgifterna är hämtade från Register över totalbefolkningen (RTB), Louise, Utbildningsregistret, Inoch utvandringsregistret, Dödsregistret, Föräldraregistret och Fastighetsdataregistret. Samtliga individer
är geokodade (län, kommun, församling, samsom-
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råde, 100m-koordinater) med avseende på bostad
samt eventuell arbetsställeadress, och uppgifterna är
årliga med undantag för fastighetsdata som finns för
årsskiftena 1990/91, 1995/96 och 2000/01.
Kartorna utnyttjar bland annat Samsgränskoordinater som köpts av SCB, samt element ur Röda
Kartan, som publiceras med tillstånd från Lantmäteriverket 1997: GSD Röda kartan dnr 507-97-4457.

