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I de fall Integrationsverket har uppmärksammat 
boendet ur ett integrationsperspektiv är det i första 
hand storstadsregionerna som stått i fokus. I Rapport 
Integration 2002 konstaterade vi bl.a. att utvecklingen 
i storstadsregionernas s.k. utsatta bostadsområden 
går åt rätt håll ifråga om sysselsättning och egen-
försörjning. Trots denna positiva utveckling, ökade 
ändå de ekonomiska klyftorna mellan stadsdelarna 
i exempelvis Stockholm. En slutsats var att förutsätt-
ningarna för att bryta boendesegregationen därmed 
knappast förbättrats. 
 En fråga vi ställer oss i årets Rapport Integration 
är om boendesegregation i första hand är ett stor-
stadsfenomen – eller kan vi observera samma typ 
av uppdelat boende även i andra delar av landet? 
För att komplettera bilden av hur boendesegre-
gationen utvecklas i övriga delar av landet inleds 
denna del med en studie av fem städer utanför de 
tre storstadsregionerna – Uppsala, Västerås, Norrkö-
ping, Jönköping och Umeå. Den etniska och socio-
ekonomiska boendesegregationens utveckling under 
1990-talet beskrivs och analyseras i detta avsnitt. 
Dessutom redovisas resultatet av ett antal intervjuer 
med lokala företrädare om det lokala arbetet med 
boendesegregation och integration. Studien visar på 
en utveckling i de medelstora städerna som vi kän-
ner igen från storstadsregionerna med ett allt mer 
uppdelat boende efter socioekonomiska och etniska 
skiljelinjer. Situationen ifråga om sysselsättning och 
egenförsörjning i de medelstora städernas mer utsatta 
områden är också jämförbar eller i vissa fall sämre 
än i några av Stockholms motsvarande stadsdelar. 
Ändå, menar många, är de negativa effekterna av 
segregationen mer omfattande i storstadsregionerna 
än i andra delar av landet. Särskilt allvarliga kan dessa 

negativa konsekvenser tyckas vara om segregationen i 
sig försämrar människors möjligheter – t.ex. att man 
löper större risk att bli fattig i ett bostadsområde med 
många låginkomsttagare än om man bor i ett mer 
välmående område. I det andra avsnittet presenteras 
en undersökning av Stockholmsregionen som pekar 
på att människors möjligheter på arbetsmarknaden 
kan vara beroende av bl.a. i vilken utsträckning gran-
narna i den närmaste omgivningen har ett arbete. 
 Koncentrationen av nyanlända flyktingar till stor-
stadsregionernas s.k. invandrartäta bostadsområden 
diskuteras i många sammanhang som ett problem. 
En jämnare fördelning av flyktingarna bland fler av 
landets kommuner framställs ibland som en lösning. 
Frågan är om »en bättre spridning« också är en bättre 
lösning ur ett integrationsperspektiv. I avsnitt 3 ställs 
frågan om vägen in i det svenska samhället underlät-
tas av att man flyttar från storstaden till ett boende i 
någon av landets mindre kommuner.
  Alldeles oavsett vad som är bäst för integratio-
nen bor fortfarande en mycket stor andel av landets 
nyanlända flyktingar i någon av de tre storstads-
regionerna. Flyttströmmarna till dessa regioner är 
dessutom betydligt större än åt det andra hållet. Att 
boendesegregationen i första hand betecknas som 
ett storstadsproblem bekräftas också av senare års 
områdesinriktade statliga utvecklingsprogram som 
har koncentrerats till ett antal områden i Stockholm, 
Göteborg och Malmö. Är storstadssatsningen som 
antisegregationspolitik en effektiv åtgärd för att bryta 
segregationens negativa konsekvenser? I det avslu-
tande avsnittet belyser vi frågan genom en internatio-
nell jämförelse med liknande urbana utvecklingspro-
gram i ett antal europeiska länder. 

inledning
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Två begrepp
Svenskglesa områden
Bostadsområden och stadsdelar, där de boende i stor 
utsträckning består av invandrade personer, brukar 
lite slarvigt benämnas invandrartäta eller segregerade 
områden. Användningen av dessa begrepp är dock 
problematisk, eftersom de riskerar att leda tankarna fel 
ifråga om segregationens orsaker. Det döljer exempelvis 
det faktum att koncentration av en viss befolkningska-
tegori i en del av staden med nödvändighet innebär att 
samma kategori är underrepresenterad i andra delar av 
staden. De mest homogena delarna av våra städer är i 
regel stadsdelar som präglas av en i huvudsak inrikes 
född befolkning med förhållandevis höga inkomster 
och en underrepresentation av boende med utländsk 
bakgrund. Det är också viktigt att poängtera att det i 
första hand är de mer resursstarka befolkningsgrup-
perna som kan välja bostad och bostadsområde. Med 
begreppet »svenskglesa bostadsområden« istället för 

»invandrartäta bostadsområden« fäster man upp-
märksamheten på den inrikes födda befolkningens 
flyttningar och bostadsval i studier av hur den etniska 
boendesegregationen utvecklas. 

Storstadssatsningen
Storstadssatsningen brukar användas som samlande 
beteckning på de insatser som staten finansierat inom 
ramen för den nationella storstadspolitiken och de 
lokala utvecklingsavtalen. Sådana avtal har tecknats 
med sju kommuner och omfattar totalt 24 stads-
delar i storstadsregionerna Stockholm, Malmö och 
Göteborg. Benämningen »storstadssatsningen« kan 
ses som problematisk eftersom den mer leder tan-
karna till projekt än till det processtöd som insatsen 
avser. Eftersom storstadssatsningen varit ett vanligt 
förekommande uttryck har vi ändå valt att använda 
det utan att för den skull förknippa det med projekt-
tanken.
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Inledning1

Boendesegregation, som fenomen betraktat, före-
kommer i snart sagt alla typer av städer och samhäl-
len. Trots detta har mycket av fokus i den svenska 
debatten kommit att riktas mot de tre storstadsom-
rådena 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 bostads-
områdena där. Det innebär också att kunskapen om 
förhållandena i storstäderna är förhållandevis god. 
Betydligt mindre är däremot känt om boendesegre-
gationen, som process och tillstånd, i andra städer 
i Sverige. I detta avsnitt uppmärksammas därför ett 
urval städer (eller egentligen kommuner) i storleks-
klassen under storstäderna: Uppsala, Västerås, Norr-
köping, Jönköping och Umeå. I alla dessa städer har 
andelen utlandsfödda ökat tydligt under 1990-talet, 
framför allt genom att de tagit emot många nyan-
lända flyktingar. 
 Huvudtemat för detta avsnitt 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. bostadsområ-
den dominerade av en enskild etnisk grupp.2 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 sär-
boendet 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 (Murdie & Borgegård 1998  sid. 1869–1888; 
Abramsson et al. 2002, sid. 445–464; Magnusson & 
Özüekren, 2002 sid. 465–486).
 Resultat från pågående forskning om uppkomsten 
av svenskglesa bostadsområden visar också att en 
viktig faktor för segregationsutvecklingen under 1990-
talet har  varit de stora flyktinggrupper som anlände 
till landet under första halvan av decenniet från bl.a. 
forna Jugoslavien och Irak. I vissa avseenden fram-
står 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 

  
 

1  Följande avsnitt är en förkortad version av Åsa Bråmås 
underlagsrapport Utvecklingen av boendesegregationen 
i mellanstora städer under 1990-talet. Bilaga till Rapport 
Integration 2003.

2 För en begreppsdiskussion av tre dominerande typer av 
etniska kluster – koloni, enklav och getto – se t.ex. Knox, 
P. & Pinch, S. (2000)  kapitel 8. Av dessa ses de två först-
nämnda som frivilliga (kongregation) med skillnaden att 

enklaven kan uppvisa en reproduktion av klustret över 
generationsgränserna vilket koloniföreteelsen inte kan. 
Gettot ses som en ofrivillig klustring betingad av majori-
tetsbefolkningens diskriminering och rasism. Som Roger 
Andersson hävdar passar ingen av dessa beteckningar sär-
skilt bra in på den svenska segregationen, se Andersson, 
R. (2000a), sid. 261f.

3 Indelningen i nationalitetskategorier är grundad på födel-
seland (inte medborgarskap).
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födda i Bosnien-Hercegovina. Bosnierna lämpar sig 
särskilt väl som exempel på en nyanländ flyktingka-
tegori, 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 pola-
risering, vilket innebär att socialt och ekonomiskt 
utsatta människor kan dominera hela bostadsområ-
den eller rentav stadsdelar. Som kommer att framgå 
av framställningen är andelen utrikes födda i de mel-
lanstora städernas svenskglesa bostadsområden inte 
tillnärmelsevis lika hög som i storstädernas svensk-
glesa bostadsområden. Även om boendesegregatio-
nen 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 boen-
desegregationen generellt sett inte får lika genomgri-
pande effekter i små och medelstora städer behöver 
dock inte betyda att det inte finns socialt och ekono-
miskt utsatta individer även i denna typ av miljöer. 
Detta kommer kortfattat att belysas senare.
 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 allmän-
het, så har även ett antal lokala företrädare intervju-
ats. Avsnittets andra del ägnas åt vad som framkom-
mit i dessa intervjuer.

Segregationsutvecklingen i siffror
Andelen utrikes födda varierar relativt mycket mel-
lan 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 rela-
tiva 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 befolk-
ningstillväxt: 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. 
Den immigrantkategori som var störst i alla städer 
1990, finländarna, har minskat i flera kommuner. 
Det kan ses som typiskt för utvecklingen i de under-
sökta 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 undersöknings-
kommunerna. 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 immigrant-
grupp i undersökningen.  Eftersom andelen sveri-
gefödda minskat kraftigt under samma tid kan man 
därför lite tillspetsat säga att det är inflyttningen av 
bosnier som »räddat« Norrköping från en befolk-
ningsminskning under 1990-talet. Toppåret 1996 
bodde det mer än 2 400 personer födda i Bosnien-
Hercegovina i Norrköping. Därefter har antalet mins-
kat något. 

Har boendesegregationen ökat 
eller minskat?
För att få en uppfattning om boendesegregationen 
i undersökningskommunerna ökat eller minskat 
under 1990-talet har det gängse sättet att mäta boen-
desegregation använts, nämligen beräkning av seg-
regationsindex. Indexet är ett mått på skillnaderna 
i bosättningsmönster mellan en befolkningskategori 

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.
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: GeoSweden, Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala universitet.

 

Utvecklingen för de större nationalitetsgrupperna (efter födelseland) i undersökningskommunerna under 1990-talet.

och hela befolkningen.5 Indexet antar värden mel-
lan 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 pro-
cent) av den undersökta befolkningskategorin som 
skulle behöva flytta för att kategorin ska få samma 
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 befolk-
ningens fördelning över samtliga bostadsområden 
(SAMS-områden) i kommunen. Eftersom indexet är 
känsligt för storleken på de ingående områdena,6 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 områdesindel-
ningen är densamma vilket den är i detta material.

 Det första man kan konstatera (se Diagram 1–5) 
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 utri-
kes födda dessa år. Uppsala har inte heller haft samma 

5 Formeln för segregationsindex är  ∑���i����i *���
���������

 där p1
i
 = andelen av befolkningskategori 1 som bor i område 

i,
 p

i
   = andelen av hela befolkningen i som bor i område i,

 p1  = andelen av befolkningskategori 1 i hela kommunen.
6  Som en grundregel kan man säga att en uppdelning i få 

stora delområden alltid ger lägre indexvärde än en uppdel-
ning i flera mindre. Indexet är också känsligt för gruppstor-
lek. Om den grupp som undersöks är liten i förhållande till 
hela befolkningen blir indexvärdet högt.
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Förändringar i segregationsindex under 1990-talet 
för Uppsala kommun.

 Uppsala Västerås Norrköping Jönköping Umeå  
 Antal  Andel  Skillnad  Antal  Andel  Skillnad  Antal  Andel  Skillnad Antal  Andel  Skillnad  Antal  Andel  Skillnad 
 2000 2000 1990–2000 2000 2000 1990–2000 2000 2000 1990–2000 2000 2000 1990–2000 2000 2000 1990–2000

Sverige 164 949 87,01 15 988 107 570 85,15 2 990 107 283 87,79 -1 817 104 984 89,66 2 615 96 444 92,28 10 935
Finland 3 391 1,79 18 5 146 4,07 -633 2 576 2,11 -400 1 295 1,11 -175 2 413 2,31 122
Iran 3 348 1,77 396 1 187 0,94 386 548 0,45 -218 585 0,50 14 893 0,85 -46
Irak 1 690 0,89 1 299 1 584 1,25 1 371 343 0,28 272 1 326 1,13 1 115 292 0,28 260
Jugoslavien 650 0,34 285 803 0,64 365 1 295 1,06 855 1 533 1,31 357 91 0,09 70
Bosnien-
 Hercegovina 574 0,30 555 674 0,53 672 2 106 1,72 2 102 828 0,71 807 169 0,16 169
Turkiet 1 119 0,59 278 802 0,63 158 859 0,70 -20 541 0,46 75 41 0,04 17
Chile 669 0,35 -66 478 0,38 105 1 053 0,86 -73 158 0,13 6 107 0,10 1
Tyskland 691 0,36 102 665 0,53 -38 425 0,35 -20 402 0,34 -23 179 0,17 58
Norge 717 0,38 -127 651 0,52 -179 324 0,27 -66 261 0,22 -65 315 0,30 -33
Syrien 474 0,25 200 341 0,27 179 940 0,77 534 428 0,37 244 17 0,02 11
Polen 628 0,33 76 548 0,43 8 459 0,38 24 322 0,27 30 128 0,12 61
Totalt 
 utrikesfödda 24 620 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
Total 
 befolkning 189 569 100,00 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
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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 grup-
per 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 för-
vänta sig i och med att det rör sig om en nyanländ, 
relativt liten kategori. 

Utvecklingen i enskilda bostadsområden
Att de utrikes föddas boendesegregation, mätt i ter-
mer av segregationsindex, fördjupats under 1990-talet 
i de flesta av städerna indikerar att de utrikes födda 
som flyttat in inte fördelats jämnt över stadsdelar 
och bostadsområden.7 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 

�

��

��

��

��

��

��

��

��

��

���
�

������������� �������

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

 ‒

�

��

��

��

��

��

��

��

��

��

���
�

������������� �������

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

�

��

��

��

��

��

��

��

��

��

���
�

������������� �������

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

7  För en mer detaljerad redovisning av utvecklingen av ande-
len utrikes födda i olika stadsdelar i respektive stad – se 
figur 1–5 i Bråmå 2004.

Förändringar i segregationsindex under 1990-talet.

Västerås kommun Norrköpings kommun

Jönköpings kommun Umeå kommun
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: GeoSweden, Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala universitet.
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1990 var förhållandevis svenskglesa (typiskt mellan 
25 och 40 procent utrikes 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 överrepresenta-
tion 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 undan-
tag är dock Norrköpings innerstad, där många nyan-
lända 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 pla-
neringsstadiet försökt förebygga segregation genom 
att blanda olika upplåtelseformer och hustyper (se 
även Gunnarsson, 1994, Holmqvist, 2002). 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 ande-
len utrikes födda var trots det fortfarande ganska låg 
(23 procent).

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 mot-
verka segregationen på satsningar riktade mot spe-
cifika 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 koncen-
tration. Det gör, om inte annat, de problem som för-
knippas med boendesegregationen mer synliga. Men 
det kan också vara motiverat med områdesinriktade 

satsningar om det är så att det förekommer områ-
deseffekter, 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. (Se avsnittet om stor-
stadspolitiken och avsnittet om områdeseffekter.)
 Detta betyder dock inte att det bara är i stor-
städernas utsatta bostadsområden som det finns soci-
alt och ekonomiskt utsatta individer. 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 2. I tabellen jämförs också några av de faktorer 
som brukar kunna påverka resultatet. Som framgår 
var det ingen större skillnad mellan de olika kom-
munerna 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 kom-
munens mest svenskglesa bostadsområden var vistel-
setiden 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 försörjningsstödsmottagare var ändå förhål-
landevis hög. Svårast verkar situationen vara för de 
utrikes födda i Norrköpings kommun. Här var sys-
selsättningen lägst och bidragsberoendet högst bland 
undersökningskommunerna. Även i jämförelse med 
situationen i Stockholmsområdets utsatta bostads-
områden visar Norrköpings siffror på hög grad av 
utsatthet.
 Inte heller när man jämför situationen för de utri-
kes födda som bor i de mest svenskglesa och/eller 
utsatta bostadsområdena framstår läget i Stockholms-
området som särskilt svårt. Tvärtom var bidragsbe-
roendet 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.8 I tre av 

8  Umeå ingick inte i denna del av jämförelsen eftersom staden 
inte hade något bostadsområde som uppfyllde kriterierna 
för svenskgleshet (minst 30 procent utrikes födda).
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städerna var även sysselsättningsgraden lägre än i de 
utsatta områdena.9

 Denna genomgång kan knappast göra anspråk på 
att ge mer än en ögonblicksbild av den genomsnittliga 
situationen vad gäller några socioekonomiska indika-
torer. 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 upp-
fattas 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 inter-
vjuats. 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 kommu-
nen och att »känna av stämningen« lokalt. Frågorna 
berörde bland annat den lokala bostadsmarknaden, 
flyktingmottagningen i kommunen, synen på boende-
segregationens orsaker och effekter och vad som görs 
lokalt för att motverka segregationen. 

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 pro-
blem som de flesta nämnde var 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 kon-
centrerade boendet också innebära att integrationen 
fördröjs, eftersom man hittar vägar att klara sitt liv 

 Antal Andel  Ålder Invand- Andel  Andel  Arbets-  Disponibel 
  personer kvinnor (median) ringsår syssel- försörjnings- inkomst inkomst 
  %  (median) satta  stödsmottagare (median) (median)
     % %

Uppsala kommun 19 453 50,5 38 1988 53,3 22,1 64 700 112 700
 Svenskglesa områden1 4 825 49,2 37 1990 40,4 41,7 10 900 100 300
Västerås kommun 13 677 51,1 41 1983 52,6 23,4 66 800 120 400
 Svenskglesa områden1 3 125 49,7 37 1989 36,4 46,0 0 104 500
Norrköpings kommun 11 205 49,6 40 1987 45,8 32,3 31 300 110 400
 Svenskglesa områden1 2 769 48,4 37 1991 32,9 52,8 0 98 700
Jönköpings kommun 8 997 50,9 39 1987 56,5 26,2 75 000 117 800
 Svenskglesa områden1 2 366 48,0 36 1991 49,1 41,5 36 000 103 600
Umeå kommun 6 301 50,2 36 1989 52,1 20,8 60 200 108 900
 Svenskglesa områden1  –   –   –   –   –   –   –   – 
Stockholms län 251 775 50,7 40 1986 59,1 16,6 102 400 123 300
 Utsatta områden2 57 280 48,7 37 1989 48,4 30,1 42 100 106 000

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

 

Jämförelse av några indikatorer för socioekonomisk utsatthet bland utlandsfödda, 18–64 år, 
i undersökningskommunerna och i Stockholmsområdet år 2000.

9 Skillnaderna mellan de områden som omfattats av stor-
stadssatsningen inom Stockholms län är dock stora i dessa 
avseenden. Situationen är exempelvis betydligt bättre i 
Jordbro och Västra Skogås än i Tensta och Rinkeby. 
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där t.ex. kunskaper i svenska språket inte är nödvän-
diga.
 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 bostadsom-
råden, 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«. Att det inte 
alltid är en rättvisande beteckning, varken vad gäller 
andelen utrikes födda eller den geografiska utsträck-
ningen, 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 utri-
kes 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 
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 förknip-
pas 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 utri-
kes födda verkar alltså signalera problem för många 
av stadens invånare, 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, gängbild-
ning och våld. Just trygghetsaspekten är ett återkom-
mande 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 pro-
blemen och inte tillräckligt uppmärksamma det som 
är positivt. I Norrköping upplevde det kommunala 
bostadsbolaget Hyresbostäder detta som så proble-
matiskt att de finansierade en egen annonskampanj 
i början på 1990-talet, för att gå ut med budskapet att 
brottsligheten faktiskt var lägre i ett utpekat miljon-
programsområde än i stadens mest välbärgade villa-
område. 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 Norrkö-
ping, på att media överför föreställningar kopplade 
till storstädernas miljonprogramsområden till de 
lokala motsvarigheterna, utan hänsyn till skilda för-
utsättningar: I efterdyningarna av Stureplansmorden 
1994 var det en allmän debatt i Sverige om miljonpro-
gramsområden 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 Upp-
sala och Västerås menar de intervjuade att media för-
söker ge en nyanserad bild av områdena.

Uppfattningar om orsaker till 
boendesegregationen
När det gäller synen på orsakerna till boendese-
gregationen 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 bostä-
der 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 har 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 uppfatt-
ningen 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 
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koncentrerade till vissa bostadsområden. Ibland har 
det gällt nybyggda bostadsområden, ibland har det 
varit miljonprogramsområdena, eller andra områden 
med låg attraktivitet. Segregationsmönstren har sär-
skilt 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 bostadsförmed-
lingen för hyresrätter i början av 1990-talet. Numera 
har de olika fastighetsägarna sina egna förmedlings-
system 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 hyres-
gästers 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 hyresgäs-
ter. I Västerås hade man också systemet med separata 
köer tidigare, men sedan en tid tillbaka sköts förmed-
lingen av bostäder gemensamt av det privata företaget 
Bostad Västerås.

De privata fastighetsägarnas roll
Flera intervjuade anser också att de privata fastighets-
ägarna 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 koncentra-
tionen till vissa bostadsområden. Medan allmännyt-
tan har ett socialt ansvar att erbjuda lägenhet även till 
ekonomiskt svaga bostadssökande har många privata 
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 fastig-
hetsägaren.
 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 mins-
kade 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 efter-
frågan på bostäder ökat, verkar det tyvärr ha blivit 
svårare igen för invandrade personer. Det återstår 
dock att se om inbrytningen på den privata markna-
den var en tillfällig trend eller om de privata värdarna 
nu fått en annan inställning till att hyra ut till perso-
ner med utländsk bakgrund.
 De höga ekonomiska krav som många privata 
fastighetsägare ställer på presumtiva hyresgäster upp-
fattades 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 åta-
lats 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 van-
lig, men att det i regel skedde på ett sätt som gjorde att 
det inte gick att påvisa att det rörde sig om diskrimi-
nering. Där fanns också exempel på motsatt form av 
styrning, alltså att fastighetsägare önskat samla hyres-
gäster med utländsk bakgrund till vissa fastigheter.
 Företaget Bostad Västerås 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 vissa bostadsområden. Grundtan-
ken 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
Marknadskrafterna verkar driva nyanlända till de 
delar av allmännyttans bestånd där det finns vakanser, 
vilket ofta är i de »segregerade« bostadsområden som 
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har dåligt rykte bland många av stadens övriga invå-
nare. Samtidigt kan – enligt våra informanter – en del 
nyanlända finna rationella skäl till att bosätta sig i den 
typen av områden, åtminstone inledningsvis. Som 
nyinflyttad till ett land kan det finnas fördelar att 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. 

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. Ett problem 
som verkar prägla i stort sett alla undersöknings-
kommunerna är nämligen att bostadsbeståndet är 
segmenterat, vilket betyder att de olika upplåtelse-
formerna är koncentrerade till olika bostadsområ-
den 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 förhål-
ler sig i inledningsskedet behöver kompletteras med 
andra förklaringar, som kan belysa varför många 
fortsätter bo kvar i de områden som de inledningsvis 
bosatte sig i även efter lång tid i Sverige. Bara i ett par 
fall berördes denna aspekt mer ingående. I Norrkö-
ping 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 kom-
munen har haft svårt att få arbete under 1990-talet. 
Många har ändå lyckats etablera sig på arbetsmark-
naden, 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 fin-
nas 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 inte-
grationsprogram eller –policys. I Uppsala har kom-
munen också anställt en så kallad mångfaldsstrateg, 
som har i uppgift att följa upp att integrationspolicyn 
genomförs, dvs. att integrationsfrågorna blir vägle-
dande 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 renove-
rats och kretsloppsanpassats. Förutom en genomgri-
pande yttre renovering har också antalet lägenheter 
reducerats, genom att de ringformade husen brutits 
upp till mindre enheter och att de översta våningarna 
tagits 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 var 
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 män-
niskor 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 
försörjningsstödsmottagare, på sikt kan hjälpa till att 
förbättra områdenas rykte. 
 I Norrköping har det kommunala bostadsbolaget 
också länge haft som princip att försöka sprida perso-
ner 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 områ-
den där det bor många äldre. Man efterlyste också en 
lagstadgad möjlighet till positiv särbehandling av per-
soner 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 
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för att man saknar de rätta verktygen. Synen på vad 
som skulle behöva göras för att motverka segrega-
tionen 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 bostads-
marknaden. I de städer där dålig planering upplevs 
som källan till problemet (särskilt Jönköping och 
Umeå) efterlyser man en mer aktiv styrning från poli-
tikernas sida, för att motverka områdenas ensidighet. 
Samtidigt är det svårt att göra något åt den här typen 
av problem eftersom produktionen av nya bostäder 
inte är tillräckligt stor. Tre av kommunerna präglas 
idag av svår bostadsbrist (Uppsala, Jönköping och 
Umeå), vilket i sin tur har inneburit stigande priser 
på bostadsrätter och villor. Den nybyggnation som 
förekommer består i flera kommuner i ganska stor 
utsträckning av relativt exklusiva bostadsrätter i att-
raktiva lägen. I Västerås uppger man att segregations-
frågan 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 Stock-
holm, Göteborg och Malmö under 1990-talet. Men 
det är inte bara storstäderna som haft denna utveck-
ling. Även flertalet av de mellanstora städer som 
undersökts, alltså Uppsala, Västerås, Norrköping, Jön-
köping 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 Upp-
sala. I alla städerna utom Uppsala går det också att 
se ett tydligt »hopp« i segregationsindex från en lägre 
nivå till en högre under åren 1991–1995, 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. Bostadsområden med hög andel 
personer med utländsk bakgrund har rykte om sig 
att vara problemområden i mångas ögon, i alla fall 
bland dem som bor i andra delar av staden och säl-
lan 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 verk-
ligheten. Boendesegregationen har därför också en 
tendens att bli självförstärkande. Avståndet mellan 
olika befolkningskategorier gör att kontaktytorna blir 
få, vilket medför att fördomar lättare får fäste. I flera 
av städerna menar man att media bidragit till områ-
denas 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 i kombination med 
bristande styrmedel verkar driva de nyanlända till de 
minst attraktiva delarna av allmännyttans bestånd, 
så kan det finnas rationella skäl för nyanlända att 
bosätta sig i den typen av områden, åtminstone inled-
ningsvis, 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 bostads-
marknaden, och de enda områden man känner till är 
ofta de områden där släktingar eller bekanta redan 
bor.
 Men det som inledningsvis delvis kan vara själv-
valt riskerar med tiden att bli en ofrivillig inlåsning, 
om man samtidigt har svårigheter att etablera sig på 
arbetsmarknaden, och därför inte har samma möj-
lighet som de flesta inrikes födda svenskar att göra 
boendekarriär. Och det segregerade boendet kan 
inverka även i detta avseende, både genom att kon-
taktytorna med det svenska samhället blir mindre 
än de annars skulle vara, och genom att en adress i 
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ett område med dåligt rykte i sig kan vara stigmatise-
rande. 
 Det bör dock återigen poängteras att boendese-
gregationen i de här undersökta städerna inte alls 
når samma nivåer som i storstäderna. Även om ten-
denserna 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 begrep-
pet 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 bostads-
områden 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 uppmärk-
samma och göra något åt de problem som ändå kan 
finnas.
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Boendesegregation som samhällsfenomen uppfattas 
i regel som något negativt, som ett problem. Inte-
grationsverket har i olika rapporter speglat och ana-
lyserat de senaste årens utveckling i fråga om etnisk 
och socioekonomisk segregation. I de tre storstads-
regionerna har skillnaderna i vissa avseende minskat 
mellan städernas mer välmående områden och de s.k. 
utsatta bostadsområdena. Trots att sysselsättningen 
ökat snabbare i de områdena visade en undersök-
ning som redovisades i Rapport Integration 2002 att 
de ekonomiska klyftorna ändå vuxit under samma 
period. 
 Ett vanligt sätt att beskriva boendesegregationen 
som ett problem är att peka på det faktum att det 
uppdelade boendet efter sociala och ekonomiska skil-
jelinjer speglar ett samhälle där resurser av olika slag 
är ojämnt fördelade bland befolkningen. Det segre-
gerade boendet kan också beskrivas som ett problem 
för den enskilde individen eller familjen, men i första 
hand om det inte är frivilligt – dvs. om det rör sig om 
personer med en så svag ekonomisk position att man 
blir hänvisad till ett bostadsområde som mer resurs-
starka i regel undviker. Samtidigt kan segregationen 
betraktas som fördel av andra mer resursstarka grup-
per. På en segregerad bostadsmarknad har de resurs-
starka inte bara möjligheten att välja mellan olika 
typer av bostäder och bostadsområden utan även 
vilken typ av grannar de vill ha. 
 Boendesegregationen beskrivs kanske oftare som 
ett problem för samhället i sin helhet. I storstadspro-
positionen t.ex. utmålas segregationen som ett hot 
mot det gemensamma samhällsintresset. En bild teck-
nas av ett framväxande klassamhälle med en etnisk 
dimension. Segregationen anses vara en ödesfråga för 

Sverige då den leder till för samhället negativa konse-
kvenser.

Segregationen hotar att undergräva den grundläggande 
förutsättningen för varje samhälle: medborgarnas 
känsla av ansvar för varandra och för samhället. […] 
I slutänden av segregationsspiralen finns ett uppdelat 
samhälle, där en stor grupp ställs utanför. Det är ett 
samhälle som alla förlorar på, eftersom det i dess spår 
följer ökade sociala spänningar, otrygghet och krimi-
nalitet. Istället för solidaritet och samhörighet, så blir 
egenintresse och misstro grunden i samhället. (Prop. 
1997/98:165, sid. 8.) 

Följande avsnitt sätter fokus på ytterligare en dimen-
sion av boendesegregationens negativa sidor – näm-
ligen segregationens konsekvenser för individers 
arbetsmarknadskarriärer. Frågan är om boendese-
gregationen inte bara är en spegel av ett samhälle 
med ojämn resursfördelning utan om segregationen 
i sig också upprätthåller och förstärker skillnader i 
fråga om människors livschanser. Storstadspropo-
sitionen uttrycker också negativa konsekvenser för 
den enskilde individen – något som skulle kunna 
tolkas som att man förutsätter existensen av s.k. 
områdeseffekter eller att individens livschanser delvis 
är avhängiga i vilken typ av stadsdel eller bostadsom-
råde som man bor i. I storstadspropositionen betonas 
exempelvis individens rätt till lika möjligheter att för-
verkliga sina livsprojekt. Personer i utsatta områden 
ska ha samma förutsättningar som i övriga landet. 
Politiken »syftar till att utjämna de strukturella orätt-
visor som finns mellan olika områden… för att skapa 
jämlika levnadsvillkor«. (Prop 1997/98:165)
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Områdesbaserade insatser 
och områdeseffekter
En övergripande ambition med senare års insatser i 
socialt utsatta bostadsområden har varit att främja 
mer jämlika livschanser för storstadens invånare. 
Den senaste och mest ambitiösa insatsen – de lokala 
utvecklingsavtalen inom ramen för storstadspolitiken 
– tog sikte på 24 stadsdelar i sju olika kommuner i 
våra tre storstadsregioner, Stockholm, Göteborg och 
Malmö. De 24 stadsdelarna som valdes ut tillhör regi-
onernas mest utsatta med mycket låga sysselsättnings-
tal, låg utbildningsnivå och självförsörjningsgrad. 
Som särskilt problematiska pekas den höga arbets-
lösheten och de låga inkomsterna ut. I förhållande till 
befolkningen i den övriga storstadsregionen orsakar 
just dessa skillnader kanske den främsta ojämlik-
heten i levnadsvillkor. De lokala utvecklingsavtalen 
omfattade dock endast de boende i de 24 utvalda 
stadsdelarna. Därmed når man bara en mindre del av 
städernas invånare med låga inkomster och/eller som 
står utanför arbetsmarknaden. I Rapport Integration 
2002 konstaterades till exempel att tre fjärdedelar av 
storstadsregionernas fattigare befolkning bor utanför 
de bostadsområden som ingår i storstadssatsningen. 
Dessa geografiskt avgränsade eller områdesbaserade 
insatser kan dock motiveras på i huvudsak två sätt: 
Eftersom de ekonomiska resurserna är begränsade 
kan man argumentera för att dessa ska koncentreras 
på ett fåtal bostadsområden. En spridning av sats-
ningens resurserna på storstadsregionerna i sin helhet 
skulle inte vara tillräckligt kraftfullt för att ge önskad 
effekt.
  Ytterligare ett argument som i många fall har 
legat till grund för områdesbaserade insatser är ett 
antagande om förekomsten av s.k. områdeseffekter. 
Områdeseffekter innebär exempelvis att man som 
individ löper större risk att bli arbetslös om man bor 
i ett bostadsområde med en överrepresentation av 
andra arbetslösa. Bostadsområden med en hög andel 
arbetslösa skulle alltså i sig ge dess invånare sämre 
utgångsläge på arbetsmarknaden än boende i andra 
bostadsområden med hög sysselsättning, och detta 
trots liknande individuella bakgrundsfaktorer som 
kön, ålder och utbildningsnivå.

Tidigare studier av områdeseffekter
Frågan om det i realiteten förekommer något som 
man skulle kunna beteckna som områdeseffekter är 
dock omstridd. Hur boendets sociala miljö påverkar 
människors livschanser på längre sikt är en fråga som 
har diskuterats av forskare under en längre tid. Tidi-

gare studier lider ofta brist på relevanta data – exem-
pelvis har man saknat möjligheten att följa individers 
socioekonomiska utveckling under längre tidsperio-
der i stor skala. (Andersson, R., 1998a). 
 I Sverige har ett fåtal studier av fenomenet områ-
deseffekter genomförts. Under senare år har dock två 
avhandlingar i ämnet presenterats. Kulturgeografen 
Eva Andersson har i en studie av förhållanden i Gävle, 
Jönköping och Västerås funnit att omgivningen både i 
fråga om fysisk karaktär (bebyggelsestruktur) och den 
sociodemografiska (grannar) har betydelse för män-
niskors socioekonomiska utveckling. I första hand 
påvisade hon s.k. kontextuella effekter för frågan om 
yngre personers utbildningskarriär. (Andersson, E., 
2001.) Statsvetaren Per Strömblad visar i sin undersök-
ning att segregationen kan ha negativa konsekvenser 
även ur demokratisk synvinkel. (Strömblad, P., 2003.) 
Arbetslösheten i bostadsområdet tycks ha en negativ 
inverkan på politiskt engagemang, såväl bland indivi-
der som själva är arbetslösa som bland dem som har 
jobb. I områden som är hårt drabbade av arbetslöshet 
tenderar invånarna att vara mindre benägna att rösta, 
utnyttjar i lägre grad andra instrument för att påverka 
samhället och ger också uttryck för en svagare tilltro 
till politiken och dess möjligheter.
 I en studie av förhållanden i Holland under perio-
den 1989–1994 fann man att hushåll med en svag eko-
nomisk position i mycket liten utsträckning påver-
kades av andelen grannar med liknande situation 
(Musterd, Ostendorf & DeVos, 2003). Däremot visade 
det sig att omgivningen hade betydelse för den socio-
ekonomiska utvecklingen för hushåll med en starkare 
ekonomisk position. I hushåll där åtminstone en 
person hade ett arbete i början av undersöknings-
perioden minskade sannolikheten för sysselsättning 
även vid periodens slut då andelen försörjningsstöds-
mottagare ökade i grannskapet. En möjlig förklaring 
till detta förhållande menade man, i fallet med de 
ekonomiskt svaga hushållen, var att den negativa 
individuella situationen överskuggade effekterna av 
omgivningen – dvs. i förhållande till de dystra fram-
tidsutsikter som arbetslöshet och beroende av försör-
ningsstöd i sig ger så har eventuella områdeseffekter 
liten betydelse. I fallet med personer i sysselsättning 
och en mer gynnsam ekonomisk position i utgångs-
läget så får däremot befolkningssammansättningen i 
det omgivande bostadsområdet relativt sett en större 
betydelse för den framtida socioekonomiska utveck-
lingen. En annan tolkning av resultatet var att områ-
desbaserade insatser (av typen storstadssatsningen) i 
första hand gynnar långtidsarbetslösa och inte perso-
ner som tillfälligt hade arbete vid undersökningspe-
riodens början. 
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 Frågan om den omgivning som utgörs av det egna 
bostadsområdet påverkar individers socioekonomiska 
karriär har för Stockholmsregionens del tidigare prö-
vats i en studie av perioden 1990-1995. (Andersson, 
1998a.) En av slutsatserna i denna studie var att en 
majoritet av dem som bodde i områden med genom-
snittligt låga inkomster och höga andelar utrikes 
födda kunde förväntas ha en sämre löneutveckling än 
de som bodde i en annan områdestyp. Ett undantag 
i detta sammanhang utgjordes dock av utrikes födda 
med hög utbildning. Detta gällde för män och i syn-
nerhet för kvinnor. 
 Tanken med den undersökning av områdeseffekter 
som här presenteras är att göra en motsvarande ana-
lys av utvecklingen för Stockholms arbetsmarknads-
region under perioden 1997–2001. Det som ska prövas 
i denna undersökning är alltså om man kan skönja en 
områdespåverkan på sysselsättningsutvecklingen för 
de boende i ett antal olika typer av bostadsområden. 
En viktig skillnad jämfört med den tidigare studien 
är att denna undersökning omfattar en tidsperiod 
som präglas av en tydlig återhämtning ifråga om 
sysselsättnings- och inkomstutvecklingen. Frågan är 
om man kan skönja tecken på områdeseffekter i en 
konjunkturuppgång liknande dem som den tidigare 
studien påvisade under en lågkonjunktur. 

Fem områdestyper
Som utgångspunkt för undersökningen har vi delat 
in Stockholmsregionens samtliga 838 delområden i 
fem olika områdestyper. I tabell 1 nedan redovisas  
fyra av de socioekonomiska variabler som ligger till 
grund för den s.k. klusteranalys (Manly, 1986) som 
resulterat i grupperingen av de olika bostadsområ-
dena – dvs. andel utrikes födda, andel lågutbildade, 

medianinkomst och andel boende i hyresrätt. Klus-
teranalysen utgår också från andelen sysselsatta i de 
olika bostadsområdena (se diagram 1).
 Stockholms arbetsmarknadsregion omfattade 
totalt 1,9 miljoner invånare år 2001. Eftersom syftet är 
att göra en analys av effekterna av att bo i en specifik 
typ av områden ingår endast individer som bodde i 
samma delområde vid båda mättillfällena, 1997 och 
2001. Med denna avgränsning omfattar analysen 
ca 796 000 personer i åldrarna 16–64 år. Samman-
fattningsvis resulterade klusteranalysen i fem olika 
områdestyper – två med i huvudsak villabebyggelse 
och tre med i första hand flerfamiljshus. 

Områdestyp 1 – centrala villaområden
Av den undersökta populationen bor knappt hälften 
i något av de två villaområdestyperna. Den första 
av dessa (centrala villaområden) består i huvudsak 
av relativt sett välmående villaförorter (totalt 313 
områden). I första hand omfattar denna grupp vil-
laförorter som ligger ganska nära de centrala delarna 
av regionen – stora delar av Stockholms kranskom-
muner omfattas av denna typ av områden. Danderyd, 
Sollentuna, Järfälla, Lidingö och Täby är alla exempel 
på kommuner som i huvudsak består av bostadsom-
råden som tillhör denna kategori. Här är medianin-
komsten den högsta bland de fem områdestyperna, 
likaså utbildningsnivån. Andelen utrikes födda (11,3 
procent) är däremot relativ låg medan sysselsätt-
ningsgraden (78,8 procent) ligger högre än regionens 
genomsnitt. 

Områdestyp 2 – perifera villaområden
 Den andra typen av områden som domineras av 
villabebyggelse liknar den första såtillvida att syssel-

 

Antal invånare, andel utrikes födda i procent, andel lågutbildade (enbart förgymnasial utbildning) i procent, 
medianinkomst och andel boende i hyresrätt i befolkningen 16–64 år, per områdestyp år 2001.

Områdestyp (Kluster) Antal  Andel Andel Medianinkomst Andel i
 invånare utrikes födda  lågutbildade  kr/år hyresrätt 
1. Centrala. villaområden  255439 11,3 18,2 242 399 4
2. Perifera villaområden 89417 9,3 27,8 199 059 5
3. Centrala hyresområden  304345 17,1 19,1 215 844 55
4. Perifera hyresområden 96036 34,4 30,8 181 449 82
5. Socialt utsatta områden 50850 65,6 40,9 124 275 61
Stockholms a-region 796087 19,5 22,6 215 000 26

 : .
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sättningsgraden är hög (77,9 procent) och andelen 
utrikes födda låg (9,3 procent). I förhållande till den 
första områdestypen är dock medianinkomsterna 
och utbildningsnivån lägre och ligger något under 
genomsnittet för regionen. Dessa områden har den 
lägsta genomsnittliga andelen utrikes födda i regio-
nen samtidigt som sysselsättningsgraden i det när-
maste är lika hög som i den första typen av villaområ-
den. Många av de områden som ingår i denna grupp 
ligger i regionens mer perifera kommuner, exempelvis 
Nynäshamn, Norrtälje, Gnesta och Strängnäs. Det rör 
sig i samtliga fall om kommuner som har ett förhål-
landevis stort inslag av landsbygdsområden. 

Områdestyp 3 – centrala hyresområden
Drygt hälften den undersökta populationen bor i de 
tre områdestyper som domineras av flerfamiljshus 
med hyresrätter. Av dessa bor flertalet, 304 000 per-
soner, i områdesgrupp 3. Nästan samtliga områden i 
Stockholms innerstad ingår in denna grupp, men här 
finns även bostadsområden i närförorterna, exempel-
vis i Solna och Sundbyberg. Av de tre områdestyper 
som domineras av flerfamiljshus är denna den mest 
välmående. Här är utbildningsnivån nästan lika hög 
som i de centrala villaområdena. Medianinkomsten 
ligger nära genomsnittet för regionen men är ändå 
den näst högsta bland de fem områdestyperna. Sys-
selsättningsgraden (74,6 procent) och andelen utrikes 
födda (17,1 procent) ligger också nära regiongenom-
snittet. 

Områdestyp 4 – perifera hyresområden
I den andra områdestypen med i huvudsak flerfa-
miljshus har befolkningen en klart lägre medianin-
komst och utbildningsnivå än genomsnittet för regio-
nen. Denna typ av områden finns representerade i 
flertalet av regionens kommuner. Av regionens totalt 
838 delområden kan dock endast 63 räknas till denna 
områdeskategori. Eftersom dessa är väl spridda över 
regionen domineras inte heller någon av kommu-
nerna av bostadsområden av denna områdestyp. Här 
ligger sysselsättningsgraden (66,7 procent) under 
regiongenomsnittet. En tredjedel av den undersökta 
populationen i dessa områden är utrikes födda.  

Områdestyp 5 – socialt utsatta hyresområden
Den sista av de fem områdestyperna omfattar bara 
ca 50 000 personer av den undersökta populationen. 
Här ingår relativt få områden (29 st.), flertalet byggda 
under miljonprogrammets dagar. Anledningen till att 
dessa få områden bildar en egen områdestyp är att de 
socioekonomiska variablerna här avviker kraftigt från 

genomsnittet. Medianinkomsten är här endast hälften 
av vad den är i de centrala villaområdena. Sysselsätt-
ningsgraden (53,4 procent) är också mycket låg, lik-
som utbildningsnivån. En majoritet av befolkningen 
(65,6 procent) är född utanför Sverige. I denna områ-
destyp återfinns de områden som brukar benämnas 
»utsatta bostadsområden« och som har omfattats av 
senare års statligt finansierade insatser för områdes-
utveckling (Blommanpengarna, Storstadssatsningen). 
Flertalet av dessa bostadsområden ligger i de norra 
delarna av Botkyrka och på Järvafältet i Stockholm 
– ytterligare några områden ligger i Södertälje, Hud-
dinge och Haninge. 

Segregationens konsekvenser 
för sysselsättningen
I det följande redovisas resultatet av en logistisk reg-
ressionsanalys. Chansen att vara sysselsatt år 2001 
beskrivs med ett sk. oddskvotindex där resultaten 
för de olika områdestyperna relateras till resultatet 
för Centrala villaområden. Eftersom resultatet av 
regressionsanalysen för Centrala villaområden har 
likställts med värdet 1 innebär ett värde mindre än 1 
att chansen för att vara sysselsatt är mindre än i Cen-
trala villaområden, medan värden större än 1 innebär 
större chans för sysselsättning. Människors ställning 
på arbetsmarknaden och chansen att få ett arbete 
påverkas av en rad individuella faktorer.  Eftersom vi 
är intresserade av hur chanserna på arbetsmarknaden 
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Andel sysselsatta i befolkningen 16–64 år, per 
områdestyp, 1997 och 2001.

: Stativ.
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påverkas av den sociala omgivningen måste vi i ana-
lysen ta hänsyn till dessa individuella bakgrundsfak-
torer. 
 Hur olika bakgrundsfaktorer påverkar utfallet av 
analysen redovisas stegvis i tabell 2 ovan. I den för-
sta kolumnen redovisas oddskvoterna för en modell 
(Modell 1) som helt saknar kontroll för bakgrunds-
faktorer. Enligt denna första modell var chansen för 
sysselsättning nästan 70 procent lägre i socialt utsatta 
områden jämfört med referensgruppen (centrala 
villaområden). I modellerna 2 t.o.m. 5 kompletteras 
successivt analysmodellen med ett antal kontrollva-
riabler. Till att börja med kontrolleras modellen för 
demografiska skillnader (ålder och kön). Chansen för 
sysselsättning för de boende i socialt utsatta områden 
i relation till de boende i centrala villaområden har 
då minskat ytterligare (se modell 2). Utrikes födda 
har, till följd av bl.a. diskriminering på arbetsmarkna-
den, i regel en lägre sysselsättningsgrad än den inrikes 

födda befolkningen. I modell 4 redovisas resultatet av 
analysen då vi även tagit hänsyn till skillnader i fråga 
om andelen utrikes födda. Eftersom chansen att vara 
sysselsatt år 2001 är betydligt större om man också 
hade sysselsättning 1997 så har vi även kontrollerat 
för skillnaderna i sysselsättningsstatus 1997 (modell 
5). Med samtliga kontrollvariabler inkluderade i 
analysmodellen återstår fortfarande en väsentlig 
skillnad mellan de olika områdestyperna. Det gäller i 
synnerhet om man jämför de utsatta hyresområdena 
med referensområdena. Chansen att vara i sysselsätt-
ning för de boende i de utsatta områdena var drygt 
32 procent lägre jämfört med de boende i de centrala 
villaområdena. Den skillnad som återstår efter att 
man tagit hänsyn till de socioekonomiska och demo-
grafiska faktorer som påverkar sysselsättningen skulle 
kunna tolkas som att grannskapens befolkningssam-
mansättning faktiskt påverkar de boendes möjlighe-
ter på arbetsmarknaden.

 

Beräknade oddskvoter för chansen att vara sysselsatt år 2001 i olika områdestyper. 

 Modell 1 Modell 2 Modell 3   Modell 4  Modell 5 
 utan kontroll kontroll för  kontroll för kön,  kontroll för kön,  kontroll för kön,  
  kön och ålder ålder och  ålder, utbild. ålder, utbild. och 
   utbildning  födelseland sysselsättning 1997
Områdestyp:     
Centrala villaområden referens referens referens referens referens
Perifera villaområden. 0,963 0,916 1,040 1,016*) 1,091
Centrala hyresområden 0,805 0,679 0,702 0,725 0,827
Perifera hyresområden 0,549 0,479 0,560 0,651 0,800
Socialt utsatta områden 0,313 0,262 0,348 0,504 0,677
     

Kvinnor  0,917 0,882 0,892 0,923

Ålder:     
55–64  referens referens referens referens
16–24  0,263 0,341 0,312 2,087
25–34  1,674 1,505 1,497 2,830
35–44  2,454 2,272 2,366 3,155
45–54  2,388 2,277 2,366 2,628

Utbildning:     
Efter gymnasial   referens referens referens
Förgymnasial   0,349 0,362 0,425
Gymnasial   0,835 0,842 0,911
     

Födelseland:     
Inrikes född    referens 
Utrikes född    0,486 -

Sysselsättning 1997:     
Ej sysselsatt      referens
Sysselsatt     14,063

*) ej signifikant

källa: STATIV.
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 Av diagram 2–4 framgår att de socialt utsatta områ-
dena har den största negativa avvikelsen i förhållande 
till de centrala villaområdena, oavsett efter vilken 
indelning av materialet som redovisas. Chansen att 
vara sysselsatt 2001 är alltså lägst i de socialt utsatta 
områdena. Detta antyder att de mest negativa områ-
deseffekterna finns i de bostadsområden som omfat-
tas av denna områdestyp. Utfallet i diagram 2 tyder 
på att utrikes födda påverkas mer negativt än inrikes 
födda av den sociala omgivning som bostadsområ-
det utgör. Som utrikes född boende i socialt utsatta 
områden var exempelvis chansen att vara i sysselsätt-
ning år 2001, 30 procent lägre än för motsvarande 
kategori av boende i centrala villaområden. 
 Skillnaderna mellan män och kvinnor är inte lika 
entydig (se diagram 3). I två av områdestyperna tycks 
män påverkas mest negativt av den sociala omgiv-
ningen. I de socialt utsatta områdena är förhållandet 
det omvända, även om skillnaden här är mycket liten. 
Anmärkningsvärt är att chansen för sysselsättning 
är större i de perifera villaområdena än i referens-
områdena, trots en mindre gynnsam befolknings-
sammansättning i fråga om utbildningsnivå och 
medianinkomst. Detta kan tyda på att det i första 
hand är andelen sysselsatta bland grannarna i ett 
bostadsområde som har betydelse för den enskildes 
förutsättningar på arbetsmarknaden. 
 Integrationsverket har i tidigare rapporter visat att 
människors ursprungsland eller ursprungsregion har 
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 Oddskvotindex, sysselsättning 2001, inrikes och 
utrikes födda, Centrala villaområden = 1.
(Värdena för Perifera villaområden är inte 

signifikanta)

: .

Kontrollerat för sysselsättning 1997, kön, ålder och utbild-
ningsnivå. 

 

 Oddskvotindex, sysselsättning 2001, efter kön, 
Centrala villaområden = 1.

: .

Kontrollerat för sysselsättning 1997, födelseland, ålder och 
utbildningsnivå. 
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Oddskvotindex, sysselsättning 2001, födelselandsre-
gion, Centrala villaområden = 1. 

(Värdena för Perifera villaområden är enbart sig-
nifikanta för befolkning född i Sverige och övriga 
Norden. För Perifera hyresområden är värdet för 

befolkning född i Afrika inte signifikant.)

: .

Kontrollerat för sysselsättning 1997, kön, ålder och utbild-
ningsnivå. 
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stor betydelse för möjligheterna att få eller behålla 
ett arbete på den svenska arbetsmarknaden. Personer 
födda i Afrika, Asien eller i ett europeiskt land utanför 
EU har exempelvis lägre chans att vara sysselsatta än 
personer födda i övriga EU-länder och betydligt lägre 
chans jämfört med personer födda i Sverige. (Rap-
port Integration 2003.) Diagram 4 visar på skillnader 
mellan invånare i de olika områdestyperna beroende 
på födelselandsregion. I flertalet fall är chansen för 
sysselsättning även här lägst för de boende i socialt 
utsatta områden. För personer födda i övriga EU-
området (dvs. EU utom Sverige, Finland och Dan-
mark) är skillnaderna särskilt dramatisk. Chansen att 
vara sysselsatt var för denna kategori exempelvis hela 
56 procent lägre i de socialt utsatta områdena jämfört 
med referensgruppen. En av förklaringarna till dessa 
stora skillnader är sannolikt att det här rör sig om en 
heterogen grupp utlandsfödda. Sammansättningen 
av de olika födelseländerna inom kategorin »övriga 
EU-området« skiljer sig på viktiga punkter mellan 
ormådestyperna. I socialt utsatta områden utgörs en 
majoritet av denna grupp av personer födda i Grek-
land. Förhållandet är det omvända i referensgruppen  
– där de Greklandsfödda är en mycket liten del av 
kategorin födda i övriga EU. Här är det framförallt 
personer födda i Tyskland, Österrike och Storbritan-
nien som dominerar. Vi vet av tidigare undersök-
ningar att positionen på arbetsmarknaden skiljer sig 
väsentligt mellan dessa födelselandskategorier. För 
övriga kategorier finns dock inte dessa skillnader i 
samma utsträckning mellan de olika områdestyperna. 
Antalet personer födda i Latinamerika är i flesta fall 
relativt få. Resultaten av regressionsanalysen var inte 

heller signifikanta för personer födda i denna region 
och redovisas därför inte i diagram 4. 
 Resultatet av analysen bekräftar i någon mån tidi-
gare undersökningar som pekat på att bostadsområ-
dets omgivning kan ha en betydelse för de boendes 
socioekonomiska karriär, i detta fall möjligheterna 
på arbetsmarknaden. Det är dock anmärkningsvärt 
att chansen för sysselsättning var något högre för 
utrikes födda boende i de perifera hyresområdena 
än för motsvarande kategori som bodde i de centrala 
hyresområdena. Detta trots att den socioekonomiska 
profilen i den senare områdestypen är mer gynnsam. 
Detta tyder på att det finns andra förklaringsfaktorer 
som uppväger de socioekonomiska skillnaderna mel-
lan de båda områdestyperna och som inte finns med 
i analysen. Vidare tyder dessa avvikelser på att mate-
rialet bör tolkas med försiktighet. Det kan också fin-
nas andra skillnader mellan individerna som vi inte 
kunnat ta hänsyn till i analysen, men som påverkar 
resultatet. Denna undersökning utgör dock ett första 
försök från Integrationsverkets sida att påvisa och 
analysera eventuella områdeseffekter. Sammantaget 
pekar ändå utfallet av undersökningen på att den 
socioekonomiska sammansättningen av befolkningen 
i regionens olika bostadsområden i sig påverkar den 
enskilde individens möjligheter på arbetsmarknaden. 
Därmed kan också boendesegregation som sam-
hällsfenomen beskrivas utifrån ytterligare en pro-
blemdimension. Segregationen är alltså inte bara en 
spegelbild av ett i övrigt ojämlikt samhälle utan kan 
även som sådan medföra ojämlika förutsättningar 
och livschanser för stadens invånare.
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Introduktion1

I länder med lång erfarenhet av invandrare och 
etniska minoriteter har dessas geografiska fördel-
ning inom landet sedan länge uppmärksammats 
och problematiserats. När uppmärksamheten kring 
geografiska koncentrationer av minoriteter lett till 
politisk debatt, som i Storbritannien på 1960-talet, 
Holland alltsedan 1950-talet och Sverige på 1980-talet, 
har det politiska svaret varit att lansera olika typer av 
spridningsåtgärder (Robinson, Andersson & Musterd 
2003). Självfallet finns också exempel, särskilt i icke-
demokratiska länder, på att man tillämpat enklavise-
ring och gettokoncentrationer som ett led i en etnisk 
rensning av resterande områden. Närmast till hands 
som ett klassiskt exempel ligger förstås Sydafrika före 
apartheidssystemets avskaffande; här var det inte tal 
om att sprida »svarta« och »färgade« bland den makt-
havande vita minoriteten. 
 Att demokratiska länder alls försöker intervenera i 
vissa kategoriers bosättning, och då med spridnings-
åtgärder, kan trots multikulturell retorik – ha att göra 
med underliggande föreställningar om, och krav på, 
assimilation. En minoritetsperson som verkligen är 
en minoritet också i bostadsområdet kan accepteras; 
den utgör inget hot. Minoriteter som genom koncen-
tration bildar lokala majoriteter kan i detta perspektiv 
sägas utmana djupt liggande föreställningar om ett 
etniskt folkligt »vi« som nationalstatens representan-
ter försökt konstruera under halvtannat sekel.
 Detta avsnitt skall handla om spridning, men bara 

indirekt om spridning som statlig politik. Statlig 
spridningspolitik finns förvisso i betydande delar 
av de demokratiska ländernas invandrings- och 
invandrarpolitik, nämligen i den del som handlar om 
flyktingars bosättning. Den svenska »Hela Sverige-
strategin för flyktingmottagning« är en uttalad sprid-
ningspolitik, som tillkom 1984/85 som ett försök att 
»sprida bördorna« jämnare över landet och förhindra 
en fortsatt koncentration av flyktingar till storstäder-
nas s.k. invandrartäta bostadsområden (Andersson & 
Solid 2003). Avsnittet har förstås indirekt relevans för 
denna politik men fokus ligger i huvudsak på konse-
kvenserna av invandrades bosättningsbeslut och inte 
på myndighetspolitik. (För en översikt av politiken, 
se SOU 2003:75, Etablering i Sverige – möjligheter för 
individ och samhälle.) Huvudfrågan är hur integra-
tions- och karriärförlopp är relaterade till bosättning 
i olika regiontyper. Särskilt ställs frågan: hur går det 
för de invandrare (flyktingar) som lämnar storstads-
regionerna för ett liv på annan ort i Sverige?
 Även om flertalet beslut om flyttning från stor-
städerna fattas av hushållen själva, dvs. utan direkt 
tvång, kan man inte betrakta besluten som om de är 
helt och hållet fria. Så har t.ex. vissa storstadskom-
muner, ibland i samarbete med Integrationsverket, 
bedrivit en egen spridningspolitik genom att med 
avtal med andra kommuner försöka locka flykting-
familjer att flytta från storstaden. I det heltäckande 
registermaterial som ligger till grund för avsnittets 
analyser finns emellertid ingen möjlighet att bedöma 
vilka drivkrafter och restriktioner som styrt de flyt-
tandes beslut. Vad som är särskilt intressant är istället 
konsekvenserna av dessa flyttningsbeslut och dessa 
kan med fördel belysas med både kvalitativa och 
kvantitativa studier. 

att flytta från storstaden
– bättre förutsättningar för integration?

1  Följande avsnitt är en förkortad version av Roger Anders-
sons underlagsrapport Migration till integration? En studie 
av flyktingar som lämnat de svenska storstäderna. Bilaga till 
Rapport Integration 2003.
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 I det s.k. Mälardalsprojektet startade Integra-
tionsverket, Migrationsverket och Stockholms stad 
i januari 2000 ett ettårigt samarbetsprojekt mellan 
Stockholm och fyra mälardalskommuner (Eskilstuna, 
Nyköping, Strängnäs och Västerås). Det övergripande 
syftet var att medverka till en ökad integration genom 
att erbjuda alternativa kommunplaceringar till dem 
som fått uppehållstillstånd men som saknade egen 
bostad i Stockholm. Man tyckte sig göra positiva erfa-
renheter (Integrationsverket 2003, s. 6) och lanserade 
omedelbart ett nytt projekt, projekt Stockholm, vilket 
från januari 2001 och 18 månader framöver berörde 
fler kommuner än tidigare (bl.a. Avesta, Fagersta, 
Lidingö och Sandviken).
 Integrationsverkets rapport är en kvalitativ stu-
die av dessa utflyttningsförsök (studien omfattar 32 
familjer). Författaren konstaterar att »både projektets 
kvantitativa och kvalitativa utfall varit framgångs-
rikt. Trots att flytten från Stockholm i huvudsak var 
ofrivillig menade drygt 90 procent av företrädarna 
för de utflyttade hushållen att de fått en betydligt 
bättre levnadssituation i sina nya kommuner. Bättre 
boendeförhållanden har lett till bättre familjeliv vil-
ket i kombination med ett gott bemötande i de nya 
kommunerna har skapat en positiv utveckling för 
såväl barn som vuxna.« (a.a, s 65). Man kan dock 
konstatera att dessa försök gjorts med huvudsyfte att 
»avlasta Stockholm« och inte utifrån tanken att detta 
är bra för de mottagande kommunerna eller för de 
flyttande. 
 Någon mer genomgripande kvantitativ studie finns 
ännu inte rapporterad. Dock har Ekberg & Ohlsson 
(2000) samt Hammarstedt (2002, 2003) tangerat frå-
gan om bosättningsmönstrets och rörlighetens bety-
delse för integrationsförloppet. De förra genom stu-
dier av bosniernas sysselsättning, den senare i studier 
av kommunernas kostnader för flyktingmottagandet. 
De slutsatser som Hammarstedt drar är bl.a. att skill-
naderna mellan de som stannar och de som flyttar 
från placeringskommunen är små men att det finns 
en tendens till att flyttare snabbare än kommunstan-
nare minskar sitt behov av försörjningsstöd eller 
motsvarande ersättning. Undersökningspopulationen 
i detta avsnitt är bredare (täcker flertalet flyktingar 
från skilda invandringsperioder) och frågeställningen 
en annan. Denna explorativa studie kan förhopp-
ningsvis ge ett bidrag till en utökad kunskap om de 
geografiskt varierande integrationsutfallen, liksom 
för övrigt till kunskaperna om vilka som stannar i 
eller flyttar från storstäderna.
 Studien inriktas mot fem beroende variabler, varav 
två direkt arbetsmarknadsrelaterade (sysselsättning 
och inkomster), två boendeorienterade (upplåtel-

seform och grannskapstyp) samt en ungdoms- och 
skolrelaterad (betygsnivåer). Den empiriska frågan 
är således om man bland invandrade (särskilt flyk-
tingar) som flyttar från Stockholm, Malmö och 
Göteborg kan finna mer positiva utfall i fråga om 
arbetsmarknads-, utbildnings- och boendekarriärer 
än bland dem som stannar kvar i de tre städerna. 
Självfallet anmäler sig en rad s.k. selektionsproblem 
när frågan skall besvaras: om gruppen utflyttare 
skiljer sig mycket från gruppen storstadsstannare när 
det gäller deras individuella förutsättningar för dessa 
karriärer kan analysen bli missvisande. I studien tas 
hänsyn till vissa viktiga attribut som skulle kunna ge 
sådana utfall. Bland sådana oberoende variabler finns 
kön, ålder, utbildningsnivå vid starttidpunkten, födel-
seland, invandringsår och hushållstyp. Eftersom mak-
roekonomiska betingelser teoretiskt sett kan påverka 
utfallen görs studien för två perioder, 1990–95 samt 
1995–2000. Medan den första innebar en omfattande 
ekonomisk kris och fallande sysselsättning innebar 
1990-talets senare del en viss återhämtning och star-
kast så i stockholmsregionen. Av utrymmesskäl läggs 
starkast fokus på den senare perioden.

Vad säger migrationsforskningen?
Ett kapitel i Integrationsverkets bok Hemort Sverige 
(2000) redogör för teoriläget vad avser geografisk 
rörlighet (Andersson 2000b). Där problematiseras 
också det antagande om genomsnittligt, rationellt 
beteende som väglett så mycket av migrationsforsk-
ningen, särskilt de s.k. makroansatser vars syfte är att 
förklara flöden och balanser mellan olika regioner 
och orter. När flyktingars rörlighet inom landet skall 
studeras finns det goda skäl att påminna om att för-
utsättningarna för migration i genomsnitt skiljer sig 
mycket från den i landet födda befolkningens. Dessa 
skillnader kan sammanfattas i faktorerna migrations-
historia, demografi, arbetsmarknad och nätverk.

Migrationshistoria
Forskningen har väl dokumenterat att en person 
som en gång lämnat sin uppväxtplats har en högre 
benägenhet att flytta än den som inte gjort det. Det 
förefaller som förankringen på en ny plats aldrig blir 
riktigt lika stark som den vi skapar under uppväxten. 
Eftersom ungefär en tredjedel av den svenska befolk-
ningen aldrig flyttat från sin hemkommun bör vi 
förvänta oss att flyktingars rörlighet blir genomsnitt-
ligt något högre. Så förhåller det sig också empiriskt. 
(Andersson 1996, 1998b, 2000e).
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Demografi
Migration är påfallande livscykelberoende och sanno-
likheten att flytta är avsevärt större för en 20-åring än 
för t.ex. en person i övre medelåldern. För frågan om 
flyktingars rörlighet betyder detta att deras genom-
snittligt yngre profil också den talar för hög rörlig-
het. Men inte bara volymen är av intresse. Vi vet att 
yngre flyttare vanligtvis flyttar i riktning från mindre 
till större befolkningskoncentrationer. Vi kan därför 
förvänta oss att flyttningar från storstäder till mindre 
orter är mindre vanligt förekommande i den nuva-
rande svenska flyktingbefolkningen. Dessa demo-
grafiska karakteristika förändras självfallet med åren 
men så länge flyktinginvandringen är fortsatt relativt 
hög kvarstår kategorins strukturellt ungdomliga och 
därmed pro-urbana profil. Vi kan också konstatera 
att nyinvandrade generellt och närmast oavsett ålder 
tycks ha ett »ungdomsbeteende«. Medan de 20–25-
åringar som flyttar till storstäderna till endast 10 
procent består av utrikes födda består motsvarande 
flyttare i 40–50-årsåldern till ca en tredjedel av just 
utrikes födda. Precis som ungdomar i genomsnitt 
söker sig till storstaden i vuxenlivets etableringsfas 
(för utbildning och arbete) söker sig nyinvandrade 
som vill etablera sig till samma regiontyper (Anders-
son 2000c).

Arbetsmarknad
Flera faktorer som visat samband med migra-
tionsvolymer kan sammanfattas under rubriken 
arbetsmarknad, t.ex. yrke, utbildning och sysselsätt-
ningsgrad. I Sverige som i andra länder gäller att 
högutbildade har en högre rörlighet än lågutbildade, 
att vissa yrkesgrupper har högre rörlighet än andra 
och att arbetslösa är påfallande platsförankrade och 
visar låg geografisk rörlighet. Det senare är dock en 
modern företeelse. Under det senare agrara samhäl-
lets proletariseringsfas var mängden jordlösa stor 
och deras flyttningsfrekvenser klart högre än för de 
mer besuttna. Det finns dock skäl att tro att särskilt 
arbetslösa nyinvandrade flyktingars höga rörlighet 
har större likhet med det agrara proletariatets än med 
dagens arbetslösa svenskar. Just frånvaron av ett fast 
arbete talar för hög rörlighet om inte andra lokala 
resurser (se nedan) kan kompensera individen och 
verka hämmande på rörligheten. 

Nätverk
För invandrade kan det finnas goda skäl att dra nytta 
av ett etniskt nätverk under sin första tid i landet. I 
synnerhet gäller det för dem som saknar vissa rätt-
tigheter i form av socialförsäkringsskydd, rätten att 

låna pengar m.m. eller för dem som genom språkliga 
och andra informationsrelaterade brister har sämre 
tillgång till institutionella resurser. Medan geografisk 
klustring inte är någon generellt pågående process 
bland invandrade i Sverige är den vanlig bland nyin-
vandrade (Andersson 2000d). Vi bör därmed förvänta 
oss att flyktingar inte i första hand söker sig till orter 
med liten representation av respektive nationalitet.
 I migrationslitteraturen finns dock gott om belägg 
för existensen av pionjärflyttares betydelse och det 
stigberoende som upparbetas i migrationsflöden. På 
detta sätt kan ibland hela byar transplanteras från 
ett land till ett annat. Också detta fenomen visar den 
stora betydelse som individers nätverk har för mig-
rationsprocesser. För de mindre kommuner utanför 
storstadsregionerna som på sikt vill attrahera en del 
av de nya svenskarna finns förstås alltid möjligheten 
att enstaka inflyttande pionjärer kan påverka flyk-
tingarnas boendepreferenser.
 Sammantaget finns i migrationslitteraturen mycket 
lite som talar för att invandrare i allmänhet och flyk-
tingar i synnerhet i några större skaror skulle välja att 
bosätta sig i mindre kommuner på avstånd från de 
större städerna. Både försöken med en aktiv sprid-
ningspolitik och migrationsteoretiska insikter talar 
emot en sådan förväntan. Det innebär självfallet inte 
att utfallet för dem som flyttar från storstad till kom-
muner i andra delar av landet saknar betydelse. Skulle 
det visa sig att fördelarna för dessa flyttare är stora 
kan förstås denna insikt i sig få konsekvenser för den 
framtida geografiska fördelningen av denna den enda 
befolkningstillväxtfaktor som Sverige har.

Datamaterial, populationer 
och rörlighet
Datamaterialet är heltäckande. Det innehåller dels 
samtliga invånare som vid åtminstone någon av de 
tre tidpunkterna 1990, 1995 och 2000 varit bosatt i 
någon av storstadskommunerna Stockholm, Malmö 
och Göteborg, dels samtliga flyktingar som bott i 
Sverige vid någon av dessa tidpunkter. För merparten 
av analyserna kombineras dessa datamängder i syfte 
att studera de flyktingar som under 1990-talet någon 
gång bott i en eller flera av de tre storstäderna.2 
 Eftersom analyserna i det följande skall fokusera 
på just flyktingkategorin krävs en kommentar till hur 
denna kategori definierats. Eftersom SCB:s befolknings-
statistik inte förrän nyligen inkluderat information om 

2  För en översikt av datamaterialets demografiska geografi - 
se tabell 1–3 i Roger Anderssons underlagsrapport. (Anders-
son, R. 2004a). 
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skäl för uppehållstillstånd kan en myndighetsdefinition 
inte tillämpas utifrån föreliggande material. Katego-
rin flyktingar baseras i denna studie på informa-
tion från Migrationsverket, som årligen presenterar 
tidsserier över härkomstländer efter flyktingskäl för 
personer som fått uppehållstillstånd. Under perio-
den 1980–2000 gavs sammanlagt 267 000 personer 
uppehållstillstånd på skäl som kan hänföras till kate-
gorin flyktingrelaterade skäl. Nästan var tredje sådan 
invandrare kom från forna Jugoslavien, 7 procent från 
andra delar av Europa, 8 procent vardera från Latina-
merika och Afrika och 40 procent från skilda delar av 
Asien. 119 000 kom under perioden 1980–91, 94 000 
under bosnienkriget (1992–94) och 44 000 därefter. 
Utifrån Migrationsverkets länderinformation har 
sedan samtliga personer som har ursprung i ca 25 spe-
cificerade flyktingländer kategoriserats som varande 
flyktingar. En stor andel av dessa individer är inte pri-
märflyktingar utan anhöriga till flyktingar. Vissa kan 
ha invandrat på helt andra grunder, inte minst många 
från f.d. Jugoslavien, som under arbetskraftsinvand-
ringens epok stod för en betydande andel av invand-
ringen. Totalt uppgår den på detta vis definierade 
flyktingbefolkningen till 291 000 år 1990, 442 000 år 
1995 och 507 000 år 2000. 
 Av hela flyktingpopulationen under 1990-talet har 
drygt 202 000 uppfyllt kravet att ha bott i någon av 
de tre storstäderna 1990, 1995 eller 2000. Dessa utgör 
utgångspunkten för huvuddelen av förestående ana-
lyser. Ofta tillämpas dock invandringsperiod som ett 
sätt att mer precist avgränsa en för frågeställningen 
något snävare men också mer relevant population. 

Som utgångspunkt för senare analyser av just stor-
stadsflyktingarna kan tabell 1 vara av särskilt intresse. 
Tabellen visar bl.a. stannfrekvenser för flyktingar 
bosatta i skilda kommuntyper3 under perioden 
1995–2000. Medan 23 400 flyttat till storstäderna har 
endast 10 400 flyttat i den andra riktningen. Ca 60 
procent av utflyttningen från de tre storstadskommu-
nerna går till städernas närområde (förortskommu-
ner) och jämte storstäderna själva är det bara dessa 
förortskommuner som är nettomottagare av flyk-
tingar under perioden (+13 000 för storstäderna och 
+3 600 för förortskommunerna). Stannfrekvenserna 
är betydligt högre i storstäder, förortskommuner 
och större städer (som tillsammans hyste 78 procent 
av landets flyktingpopulation 1995) och lägst i lands-
bygds- glesbygds- och övriga mindre kommuner. 
 Höga stannfrekvenser utmärker därmed en över-
väldigande majoritet av flyktingarna trots att deras 
flyttningsfrekvenser i andra studier har visat sig 
vara ca 50 procent högre än för den i landet födda 
befolkningen. Förklaringen är förstås att huvuddelen 
av flyktingarnas rörlighet sker inom storstadsregio-
nerna4.

3  Kommuntyperna motsvarar Svenska kommunförbundets 
kommungruppsindelning. Se sid. 236 för en förteckning.

4 För en mer detaljerad bild av flyktingkategoriernas benä-
genhet att stanna i respektive flytta från de tre storstäderna, 
se Andersson, R. 2004a. 

 Antal och andel flyktingar som stannat respektive flyttat från kommungruppstyp
 under perioden 1995–2000.

Kommun- Antal Stann- Flyttat Andel som Flyttat
grupp kommungrupps- frekvenser till flyttat till från
Bosättning 1995 stannare 1995–2000 storstad storstad storstad
Storstäder 116 028 91,5 - - 10 710
Förortskommuner 58 316 85,7 7 076 10,4 -
Större städer 95 026 85,2 7 519 6,7 -
Medelstora städer 31 690 74,7 3 720 8,8 -
Industrikommuner 22 119 74,2 1 892 6,3 -
Landsbygdskommuner 4 195 57,2 768 10,5 -
Glesbygdskommuner 1 070 42,4 260 10,3 -
Övriga större kommuner 11 222 65,3 1 626 9,5 -
Övriga mindre kommuner 4 924 56,1 844 9,6 -
Totalt 344 590 83,2 23 705 8,2 8,5

källa: GeoSweden. Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala universitet.

tabell 1
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Destinationer
Om vi undantar rörligheten mellan de tre stor-
stadskommunerna kan flyktingkategoriernas uflytt-
ningsdestinationer beskrivas i enlighet med tabell 
2. Merparten av utflyttningen sker till kommuner 
i närområdet, dvs. det egna länet och tydligare så 
för Stockholm än för de andra två storstadskom-
munerna. Hela 80 procent av alla som lämnade 
Stockholms stad (och som inte flyttade till Malmö 
eller Göteborg) hamnade i det egna länet. Den typ av 
utflyttning som Integrationsverket tidigare studerat 
för Stockholms del, dvs. flyktingars flyttning till kom-
muner som Avesta, Fagersta och Sandviken, svarar för 
en ytterst liten andel av de små utflyttningsströmmar 
som förekommer.

Demografi
Ålder
Eftersom det finns relativt stora åldersskillnader mel-
lan flyktingar och inrikes födda, med kraftig över-
representation bland 25–44-åriga flyktingar av bägge 
könen, finns goda skäl att redovisa utflyttningen efter 
ålder. Diagram 1 (Stockholm) och 2 (Malmö och 
Göteborg) klargör att den svaga utflyttningsfrekven-

sen för utrikes födda sammanhänger med mycket låg 
utflyttning i de åldersgrupper där sådan utflyttning är 
vanligast, dvs. bland ungdomar som lämnar föräld-

Storstadsflyttarnas geografiska destinationer för perioden 1995–2000.

tabell 2

  Antal (Från:)  Andel i % av alla utflyttare
Län (till:) Stockholm Malmö Göteborg Stockholm Malmö Göteborg
Stockholm 4 547 140 424 79,7 7,8 13,2
Uppsala 180 30 85 3,2 1,7 2,7
Södermanland 97 35 44 1,7 1,9 1,4
Östergörland 79 51 79 1,4 2,8 2,5
Jönköping 65 105 149 1,1 5,8 4,7
Kronoberg 16 52 30 0,3 2,9 0,9
Kalmar 25 27 42 0,4 1,5 1,3
Gotland 9 2 4 0,2 0,1 0,1
Blekinge 21 44 36 0,4 2,4 1,1
Skåne 113 999 168 2,0 55,4 5,2
Halland 19 62 171 0,3 3,4 5,3
Västra Götaland 77 116 1655 1,3 6,4 51,7
Värmland 43 20 46 0,8 1,1 1,4
Örebro 64 21 68 1,1 1,2 2,1
Västmanland 123 20 43 2,2 1,1 1,3
Dalarna 53 23 35 0,9 1,3 1,1
Gävleborg 44 13 18 0,8 0,7 0,6
Västernorrland 46 11 15 0,8 0,6 0,5
Jämtland 17 2 8 0,3 0,1 0,2
Västerbotten 44 24 57 0,8 1,3 1,8
Norrbotten 23 6 25 0,4 0,3 0,8
Totalt 5 705 1 803 3 202 100,0 100,0 100,0

källa: GeoSweden. Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala universitet.
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Utflyttning från Stockholm till kommunkategorin 
»övriga kommuner« 1995–2000 efter ålder och 

befolkningskategori. Andel av befolkningen i res-
pektive kategori 1995.

källa: GeoSweden. Institutet för bostads- och urbanforskning, 

Uppsala universitet.

diagram 1
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rahemmet (20–24 år) samt bland föräldrar (25–44) 
och barn i småbarnsfamiljer (0–4 år). Skillnaderna är 
härvidlag något mindre i Stockholm (generellt lägre 
utflyttning för flyktingar i alla åldersgrupper) än i 
Malmö och Göteborg. Särskilt i Malmö och Göteborg 
råder mycket stora skillnader mellan flyktingar och 
totalbefolkningen avseende mönstret för personer 
i 20–30-årsåldern. Vi kan därmed konstatera, att de 
generella skillnaderna i utflyttningsfrekvens inte alls 
beror på att flyktingar skulle ha en annan ålderssam-
mansättning. Tvärtom talar deras åldersprofil för att 
utflyttningen borde vara något högre än för de inrikes 
födda (som utgör huvuddelen av kategorin »alla«).

Varifrån flyttar man? 
Exemplet Stockholm
Tre av Järvafältets större stadsdelar – Tensta (-637), 
Rinkeby (-696) och Husby (-222) – förlorar ett stort 
antal flyktingar i den interna omfördelningen under 
perioden (karta 1). Stadsdelarna runt dessa, som Kista 
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Utflyttning från Malmö och Göteborg till kom-
munkategorin »övriga kommuner« 1995–2000 
efter ålder och befolkningskategori. Andel av 

befolkningen i respektive kategori 1995.

källa: GeoSweden. Institutet för bostads- och urbanforskning, 

Uppsala universitet.

diagram 2

figur 1

Bosättningsmönstrets förändring 1995–2000 för flyktingar som vid båda tidpunkterna 
var bosatta i Stockholms stad. 

Källa: Data från GeoSweden. Kartelement från Samskartan samt från Röda Kartan
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figur 2

Varifrån flyttade de utflyttande flyktingarna från Stockholm 1995–2000? Endast personer som flyttat 
till kommungruppen »övriga Sverige«

källa: Data från GeoSweden. Kartelement från Samskartan samt från Röda Kartan

(+194), Akalla (+139), Bromsten (+102) och Vällingby 
(+131) kan alla notera en inflyttning om fler än 100 av 
dessa i kommunen kvarboende flyktingar. I söder går 
flyttningsflödena i riktning mot exempelvis Farsta 
(+167) och Högdalen (+104).
 Av Stockholms ca 57 000 flyktingar år 1995 stan-
nade 82,8 procent kvar i stan. Drygt 560 flyttade till 
någon kommun i gruppen »övriga kommuner«. 
Begreppet »övrig kommun« består av sammanlagt 
sex grundtyper av kommuner vilka presenterades 
mer utförligt tidigare (se tabell 1) – dvs. samtliga 
kommuntyper utanför storstäderna med undantag 
för förortskommuner och större städer. Precis som 
de som stannade i Stockholms stad tenderade dessa 
flyttare att lämna Järvafältets tre större stadsdelar, 
Rinkeby, Tensta och Husby (se figur 2). I övrigt är 
flödena små och relativt jämnt fördelade över de 
områden som 1995 överhuvudtaget hade en flykting-
befolkning. En rimlig slutsats är att de flyktingar som 
lämnar Stockholm inte är geografiskt selekterade från 
särskilda typer av bostadsområden. De tenderar att 
tidigare ha bott där flyktingar är påtagligt koncentre-

rade och även om dessa stadsdelar är något överre-
presenterade handlar det om relativt små tal. 31 pro-
cent av flyktingpopulationen bodde i de tre nämnda 
stadsdelarna 1995 medan 36 procent av de blivande 
utflyttarna hade sin bostad där år 1995.

Det socioekonomiska utfallet 
Sysselsättning
Vi vet från tidigare studier att invandringsår är rela-
tivt starkt relaterat till invandrades socioekonomiska 
situation och även om vistelsetiden i landet betyder 
olika mycket för skilda invandringskategorier finns 
det all anledning att inbegripa invandringsperiod 
som en tänkbar förklaringsfaktor när skillnaden mel-
lan stannare och flyttare skall analyseras. Det visar sig 
(tabell 3) att utflyttarna från storstäderna i allmänhet 
varit bosatta en kortare tid i Sverige. Medan nästan 
40 procent av de flyktingar som stannat i Stockholm 
1990–95 varit i landet tio år eller mer är motsvarande 
andel för stockholmsflyttarna 35 procent. Skillna-
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derna är än större för Göteborg och Malmö och de 
råder också under den senare perioden (1995–2000). 
 Det finns särskilt starka skäl att uppmärksamma 
sysselsättningssituationen. Den är starkt relaterad till 
andra socioekonomiska utfall och central för såväl 
individens känsla av autonomi som för samhällets 
integrationsmål. 
 Sysselsättningsfrekvenserna faller kraftigt över hela 
linjen för flyktingar som var bosatta i Sverige 1990 
och 1995 (Tabell 4). Effekterna av att lämna storstä-
derna varierar dock mellan de tre städerna. Medan 
flyktingar i Stockholm som flyttar till övriga kom-
muner förlorar jämfört med stannarna (index 0,63 
jämfört med index 0,74) är förhållandet det omvända 
i Malmö (0,72 respektive 0,69) och i Göteborg (0, 72 
och 0,67) och detta trots att kategorin stockholms-
flyttare förefaller vara svagt positivt selekterad i 
betydelsen att dessa flyttare hade en högre syssel-
sättningsfrekvens 1990 än stannarna. Det skulle dock 
delvis kunna vara ett konjunkturrelaterat fenomen 

eftersom bilden över det sena 1990-talet (tabell 5) ger 
ett annat utfall. Flyktingkategorierna har en mycket 
svag ställning på 1990-talets arbetsmarknad, vilket 
innebär en stark konjunkturkänslighet. När konjunk-
turen förbättras under 1990-talets senare del gynnar 
det flyktingarna, som kraftigt ökar sin sysselsättning 
både bland storstadsstannare och bland flyttare. 
Alla utflyttarkategorier från samtliga tre storstäder 
klarar sig dock något bättre än respektive grupp av 
stannare. Det gäller också för stockholmsflyttarna 
till övriga kommuner, vars sysselsättningsnivå vid 
slutet av perioden dock fortfarande ligger lägre än 
bland stannarna. Att gruppen utflyttare föreföll vara 
positivt selekterad under den första perioden gäller 
inte under den andra. Fortfarande innebär en utflytt-
ning från Malmö och Göteborg de mest positiva 
effekterna; flyktingar som lämnar dessa städer för en 
kommun i övriga Sverige tar inte bara igen det sämre 
utgångsläget jämfört med stannarna, de befinner sig 
år 2000 i en starkare position än dessa.

Invandringsperiod för stannare i och utflyttare från storstadskommunerna 1990-1995 och 1995–2000.

 1990-1995 1995-2000 
 Invandringsperiod Invandringsperiod
Rörlighetskategori Före 1980 1980–1984 1985–1989 Totalt Före 1985 1985–89 1990–94 Totalt
Stannat i Stockholm 39,5 24,2 36,3 100,0 42,2 27,6 30,2 100,0
Stannat i Malmö 45,8 20,1 34,0 100,0 42,4 26,1 31,5 100,0
Stannat i Göteborg 42,0 19,7 38,3 100,0 37,6 28,6 33,7 100,0
Flyttat från S-holm till övr. kommuner 35,2 22,2 42,7 100,0 36,9 20,6 42,5 100,0
Flyttat från Malmö till övr. kommuner 37,8 23,8 38,4 100,0 37,4 22,0 40,7 100,0
Flyttat från Gtb till övr. kommuner 35,5 21,0 43,5 100,0 31,9 15,7 52,4 100,0
Alla flyktingar i Sverige 1990/1995 43,3 18,0 38,7 100,0 38,8 24,7 36,6 100,0

källa: GeoSweden. Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala universitet.

tabell 3

Storstad90 Mobilitetstyp 90–95 1990 1995 Index, 1990=1 (N)
Stockholm Stannat i storstad 62 46 0,74 28405
 Flyttat till förorter 68 53 0,79 3357
 Flyttat till större städer 52 34 0,66 473
  Flyttat till övr kommuner 66 42 0,63 333
Malmö Stannat i storstad 54 37 0,69 17563
 Flyttat till förorter 61 52 0,85 408
 Flyttat till större städer 47 34 0,71 300
  Flyttat till övr kommuner 56 40 0,72 324
Göteborg Stannat i storstad 60 40 0,67 21436
 Flyttat till förorter 65 52 0,80 1047
 Flyttat till större städer 44 33 0,75 421
 Flyttat till övr kommuner 59 43 0,72 458

Sysselsättningsutvecklingen 1990–95 för flyktingar som stannat i respektive flyttat 
från storstadskommunerna.

tabell 4

källa: GeoSweden. Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala universitet.
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 Skillnaderna mellan de tre regionerna blir än mer 
tydlig om vi begränsar analysen till nyinvandrade i 
åldersgruppen 25–44 år (tabell 6). Gruppens syssel-
sättningsläge förbättras kraftigt 1995 till 2000 men om 
vi jämför kategorin storstadsstannare med flyttare till 
»övriga kommuner« blir det tydligt att skillnaderna 
är små för Stockholms del men betydande för Malmö 
och Göteborg. Det är dock värt att lägga märke till att 
om utflyttarna från de tre städerna jämförs inbördes 
så är det en flyttning till kategorin »övriga kommu-
ner« som förefaller vara mest gynnsam.

Arbetslöshet och arbetsinkomst
Tabell 7 visar lite mer detaljerad information för 
denna snävare kategori av flyktingar. Den ökande 
sysselsättningen åtföljs naturligen av fallande (mins-
kande) arbetslöshet och ökande inkomster av arbete. 
Särskilt vad gäller medel- och medianinkomsterna 
finns för alla tre städerna en viss positiv effekt för 
dem som flyttat till »övriga kommuner«. Den allra 

mest positiva effekten av en flyttning sker för de 
stockholmsflyktingar som flyttat till förortskommu-
ner. Vi har här säkert att göra med en karriärrelate-
rad flyttning, där de flyktingar som når framgångar 
och som befinner sig i familjebildande ålder lämnar 
Stockholms stad för ett boende i någon av stadens 
förortskommuner. 

Ungdomars betygsutveckling
Betygsutvecklingen har beräknats genom att betygs-
deciler kalkylerats2, utgående från alla ungdomar 
som gått ut grundskolan 1990–1997 samt gymnasiet 

Sysselsättningsutvecklingen 1995–2000 för flyktingar som stannat i respektive flyttat 
från storstadskommunerna.

tabell 5 & 6

källa: GeoSweden. Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala universitet.

Storstad95 Mobilitetstyp 95–2000 1995 2000 Index, 1995=1 (N)
Stockholm Stannat i storstad 37 50 1,36 42 301
 Flyttat till förorter 46 63 1,37 3 978
 Flyttat till större städer 28 42 1,47 724
  Flyttat till övr kommuner 30 46 1,52 470
Malmö Stannat i storstad 28 38 1,35 26 018
 Flyttat till förorter 36 58 1,59 458
 Flyttat till större städer 20 42 2,16 522
  Flyttat till övr kommuner 21 43 2,04 565
Göteborg Stannat i storstad 29 43 1,49 32 722
 Flyttat till förorter 34 60 1,75 1 372
 Flyttat till större städer 19 39 2,09 723
 Flyttat till övr kommuner 21 50 2,38 686

Sysselsättningsutvecklingen 1995–2000 för nyinvandrade flyktingar (1990–94) i 
åldern 25–44 år som stannat i respektive flyttat från storstadskommunerna. 

(Ålder 1995.)

Storstad95 Mobilitetstyp 95–2000 1995 2000 Index, 1995=1 (N)
Stockholm Stannat i storstad 20 53 2,61 7 381
 Flyttat till förorter 35 66 1,92 687
 Flyttat till större städer 27 50 1,86 134
  Flyttat till övr kommuner 23 56 2,48 93
Malmö Stannat i storstad 12 38 3,09 4 406
 Flyttat till förorter 26 63 2,48 90
 Flyttat till större städer 11 51 4,43 122
  Flyttat till övr kommuner 8 48 5,69 155
Göteborg Stannat i storstad 14 46 3,38 6 061
 Flyttat till förorter 19 59 3,12 269
 Flyttat till större städer 15 38 2,59 149
 Flyttat till övr kommuner 9 52 5,67 162

2 Samtliga medelbetyg från grundskolans och gymnasiets 
avgångselever har först sorterats från det högsta till det 
lägsta värdet. Därefter delas de in i deciler (10 procent-
indelning), de elever som tillhör de 10 procent elever som 
har lägst avgångsbetyg placeras i decil 1. I decil 2 placeras de 
10 procent elever som har något högre medelbetyg. Gränsen 
mellan decil 5 och 6 utgör medianen. I decil 10 återfinns 
analogt de tio procent av eleverna som har högst betyg. 
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1998–2000 och som har ett rapporterat slutbetyg 
från grundskolan och gymnasiet. Endast elevernas 
genomsnittsbetyg sammantaget över alla ämnen 
ligger till grund för beräkningarna. En oförändrad 
betygsposition innebär att eleven stannade i samma 
relativa betygsskikt från grundskolan till avgången 

från gymnasiet. En förbättrad innebär en relativ 
förbättring (en högre betygsdecil) och vice versa 
för dem vars betyg försämrats. Genom detta sätt att 
beräkna utvecklingen undviker man problem med att 
betygssystemet ändras under perioden. Tabell 8 visar 
att de ungdomar som 1995 bodde i Stockholm, Göte-

Arbetslöshet och arbetsinkomst 1995 och 2000 för stannare i respektive utflyttare 
från Stockholm, Malmö och Göteborg. Endast invandrade från flyktingländer 

1990–94 i åldersgruppen 25–44 år (1995).

tabell 7

 Antal dagar Antal dagar Arbets- Arbets- Arbets- Arbets-
 i arbets- i arbets- inkomst inkomst inkomst inkomst
 löshet löshet 1995 2000 1995 2000
 1995 2000 1000 SEK 1000 SEK 1000 SEK 1000 SEK
 (medelvärde) (medelvärde) (medelvärde) (medelvärde) (median) (median)
Stockholm      
Stannare 81 35 28 98 0 65
Flyttat till förort 76 30 50 142 8 130
Flyttat till större stad 80 53 32 114 0 53
Flyttat till övriga kommuner 81 36 33 115 0 78
      
Malmö      
Stannare 96 58 16 60 0 0
Flyttat till förort 108 45 56 119 0 98
Flyttat till större stad 113 63 17 116 0 48
Flyttat till övriga kommuner 90 61 8 82 0 24
      
Göteborg      
Stannare 81 59 19 81 0 30
Flyttat till förort 99 47 27 115 0 84
Flyttat till större stad 97 74 21 81 0 23
Flyttat till övriga kommuner 96 55 11 95 0 50

källa: GeoSweden. Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala universitet.

Betygsutveckling Stannat i  Flyttat till  Flyttat till  Flyttat till  Totalt
  storstäder förorter större städer övriga landet  
Förbättrat betygspositionen 689 40 57 30 816
Försämrat 1511 91 103 39 1744
Oförändrad 588 30 34 17 669
Summa 2788 161 194 86 3229
     
Andelar i %     
Betygsutveckling Stannat i  Flyttat till  Flyttat till  Flyttat till  Totalt
  storstäder förorter större städer övriga landet  
Förbättrat betygspositionen 25 25 29 35 25
Försämrat 54 57 53 45 54
Oförändrad 21 19 18 20 21
Summa 100 100 100 100 100

Betygsutveckling från grundskolan till gymnasiet för ungdomar från flyktingländer 
som stannat i respektive flyttat från storstadskommunerna. Antal personer (överst) 

och andelar i procent (nederst).

tabell 8

källa: GeoSweden. Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala universitet.



60 rapport integration 2003 att flytta från storstaden 61

borg och Malmö på det hela taget förlorat positioner 
i förhållande till samtliga ungdomar. Minst negativ 
är utvecklingen för de få ungdomar som flyttat till 
kommuner utanför storstadsregionerna och de större 
städerna. 
 När det gäller ungdomar blir således slutsatsen att 
en flyttning från storstaden inte missgynnat dem i 
betygshänseende jämfört med dem som inte flyttat.

Boende och svenskgleshet
Genom en metodiskt besvärlig beräkning, som utgår 
från ost–väst- och nord–syd-koordinater över hela 
Sveriges befolkning år 1999 har hela befolkningens 
grannskapskaraktär bestämts. Grannskapen har 
definierats som ett område inom 250 meter kring 
varje individ och inom detta område har samtliga 
invånare summerats efter födelseland. I diagram 3, 
översta diagrammet till vänster, visas hur stor andel 
av den inrikes födda befolkningen bosatt utanför de 
tre storstadskommunerna, som bor i grannskap med 
olika grad av svenskgleshet. Tre fjärdedelar av dessa 
svenskar bor i grannskap utan någon enda utrikes 
född. Nästan var femte (18 procent ) bor i grannskap 
där 0–10 procent är utrikes född. Endast drygt 4 pro-
cent bor i grannskap med större andel utrikes födda. 
 För inrikes födda bosatta i storstäderna (diagram-
met överst till höger) är det mindre vanligt att bo i 
grannskap utan någon utrikes född. Dock bor drygt 

var tredje svensk i en sådan boendemiljö. Ytterligare 
50 procent bor i mycket svensktäta grannskap (0–10 
procent utrikes födda). Vi finner också ett par procent 
som bor i grannskap där sverigefödda är i minoritet.
 Kontrasterna är stora när vi jämför dessa två dia-
gram med de undre diagrammen, som avser personer 
med icke-västerländskt ursprung (personer från län-
der utanför väst- och östeuropa samt Nordamerika 
och Oceanien). För dem av dessa invandrare som 
bor utanför storstäderna gäller att ca 40 procent bor 
i grannskap med 0–10 procent utrikes födda medan 
övriga fördelar sig relativt jämnt på övriga katego-
rier (0, 10–20, 20–50, 50–100). Så bor t.ex. 13 procent 
i grannskap där inrikes födda är i minoritet. Om vi 
slutligen betraktar ej västerländska invandrare som 
1999 bodde i storstäderna finner vi att nästan var 
tredje person bor i grannskap där andelen utrikes 
födda överstiger 50 procent . 
 Även om vi förstås kan förvänta oss att en flykting 
som flyttar från storstad till kommuner utanför 
storstäderna ofta lämnar ett svenskglest grannskap 
för ett något mindre svenskglest så finns det gott 
om grannskap även utanför storstäderna som präg-
las av frånvaron av svensk befolkning. Som framgår 
av tabell 9 hamnar också 15–22 procent av de som 
lämnat storstäderna 1990–95 för en bosättning i en 
»övrig kommun« i ett grannskap med högre andel 
utrikes födda. Om vi till denna grupp lägger dem 
vars grannskapssammansättning inte förändras alls 
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Andel utrikes födda i individens grannskap* för personer födda i Sverige respektive i 
»ej västerländskt land« och bosatta i eller utanför de tre storstadskommunerna, 1999.

*Med grannskap avses ett område inom 250 m kring varje individ.

källa: GeoSweden. Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala universitet.

diagram 3
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kan vi konstatera att utflyttning i hälften av fallen 
inte leder till någon ökning av grannskapets grad av 
svensktäthet. Men jämfört med storstadsstannarna 
är utfallet mycket tydligt. En betydligt större andel av 
utflyttarna bor efter flyttningen i ett grannskap med 
lägre andel utrikes födda. För 1990-talets senare del 
förstärks dessa tendenser och de flyktingar som läm-
nar Stockholm och Göteborg har i ca 60 procent av 
fallen erfarit en minskning av andelen utrikes födda i 
grannskapet (tabell 10). 

Bostadstyper
Eftersom det inte genomförts någon folk- och 
bostadsräkning i Sverige sedan 1990 är det förhål-
landevis problematiskt att följa individers boendekar-
riär över t.ex. upplåtelseformer. Det är dock möjligt 
att genom att i fastighetsdataregistret kombinera 
uppgiften om ägarform (juridisk form, t.ex. om en 
fastighets ägs av enskild person, ett aktiebolag eller 
en kommun) samt fastighetens typkod (t.ex. flerbo-
stadshus, enbostadshus) åstadkomma en för detta 
ändamål hygglig grund för att belysa vissa aspekter av 
flyktingarnas boendekarriärer. 

 Förändring av grannskapskaraktär 1990–1995 för flyktingar 
som stannat i respektive flyttat från Stockholm, Malmö och Göteborg.

 I samma I grannskap I grannskap 
Storstad (bosätt- etniska med lägre med högre 
ning 1990) grannskapstyp andel utlf andel utlf Totalt
Stockholm    
Stannat i storstad 46 14 40 100
Flyttat till förort 24 44 32 100
Flyttat till större stad 23 50 28 100
Flyttat till övr kom. 32 53 15 100
Malmö    
Stannat i storstad 37 19 43 100
Flyttat till förort 32 47 22 100
Flyttat till större stad 29 34 38 100
Flyttat till övr kom. 31 47 22 100
Göteborg    
Stannat i storstad 33 18 48 100
Flyttat till förort 29 52 19 100
Flyttat till större stad 25 47 28 100
Flyttat till övr kom. 32 52 17 100

Förändring av grannskapskaraktär 1995–2000 för flyktingar som stan-
nat i respektive flyttat från Stockholm, Malmö och Göteborg.

 I samma I grannskap I grannskap 
Storstad (bosätt- etniska med lägre med högre 
ning 1995) grannskapstyp andel utlf andel utlf Totalt
Stockholm    
Stannat i storstad 55 13 31 100
Flyttat till förort 25 46 30 100
Flyttat till större stad 26 48 26 100
Flyttat till övr kom. 23 58 19 100
Malmö    
Stannat i storstad 40 15 45 100
Flyttat till förort 32 44 24 100
Flyttat till större stad 26 38 36 100
Flyttat till övr kom. 27 50 22 100
Göteborg    
Stannat i storstad 45 20 35 100
Flyttat till förort 26 52 23 100
Flyttat till större stad 23 54 23 100
Flyttat till övr kom. 23 61 17 100

källa: GeoSweden. Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala universitet.

tabell 9 & 10
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 Tabell 11 sammanfattar några huvuddrag i flykting-
arnas boendekarriärer under 1990-talets första period. 
Det är viktigt att notera att tabellen endast avser dem 
som 1990 var bosatta i respektive stad. Eftersom 
de kommunala bostadsföretagen (Allmännyttan) i 
sina hyreshusbestånd hyser många flyktingar finns 
det skäl att särskilt belysa hur stannare och flyttare 
fördelar sig på boendekarriärer som involverar just 
allmännyttan. Av tabell 11 framgår att särskilt Malmö 
utmärker sig genom att en förhållandevis liten andel 
av flyktingarna bor i allmännyttan. I ett av de större 
områden där flyktingar är koncentrerade (Rosen-
gård) finns betydande inslag av privata hyresvärdar 
samt bostadsrätter. Av utrymmesskäl utelämnas vissa 
detaljer i boendeinformationen men följande kan 
vara värt att nämnas. Medan t.ex. 17 procent av stock-
holms- och 15 procent av göteborgsstannarna bodde 
i privatägda hyreshus år 1990 var motsvarande värde 
i Malmö 24 procent. Än större skillnader rådde för 
bostadsrätter: 11, 13 respektive 24 procent . 
 Ett påtagligt drag i tabell 11 har också åskådliggjorts 
i diagram 4, nämligen att de flyktingar som flyttat 
från storstäderna till kategorin övriga kommuner 
var bosatta i allmännyttan i högre utsträckning än 
stannarna år 1990 och att de i samtliga fall genom 
flyttningen rör sig bort från allmännyttan. Det är, 
som framgår av tabell 11, också 10 gånger så vanligt att 
dessa utflyttare hamnar i egnahem än vad som gäller 
för storstadsstannarna.
 Boendeanalyserna har visat att de flyktingar, som 
senare kom att lämna storstaden, före flyttningen hade 
en hög representation i allmännyttan. Flyttningen 
innebär att man inte bara lämnat storstaden utan i 
stor utsträckning också allmännyttan. Som framgick 

av föregående avsnitt rör sig många också bort från 
svenskglesa bostadsområden. Ofta hänger förstås 
dessa omständigheter samman. Större koncentratio-
ner av flyktingar finns endast i bostadsområden med 
betydande inslag av hyresrätter, i flertalet städer just 
allmännyttiga bostäder. De allmännyttiga bostads-
bolagen arbetar under direktiv av kommunpolitiker 
och i dessa direktiv ingår att ta ett socialt ansvar, som 
bl.a. innebär ett huvudansvar för att flyktingar och 

  Boendekarriär 1990-95     
  Stannat i  Flyttat från Flyttat från Övriga Summa Andel i Andel i
Storstad Förändring  allmän- allmännyttan allmännyttan boende-  allmän- allmän-
Bosatt 1990   nyttan till bostadsrätt till äganderätt karriärer   nyttan 1990 nyttan 1995
Stockholm Stannat i storstad 56 4 2 38 100 66 62
 Flyttat till förort 24 14 10 52 100 53 43
 Flyttat till större stad 20 5 5 70 100 45 41
  Flyttat till övr kommun 26 16 23 35 100 84 31
Malmö Stannat i storstad 22 9 3 65 100 41 29
 Flyttat till förort 8 6 16 70 100 32 26
 Flyttat till större stad 20 6 7 68 100 39 47
  Flyttat till övr kommun 14 16 33 36 100 83 17
Göteborg Stannat i storstad 45 6 3 45 100 60 51
 Flyttat till förort 19 10 22 48 100 56 29
 Flyttat till större stad 25 9 5 61 100 54 47
 Flyttat till övr kommun 26 13 32 29 100 86 29

tabell 11

Boendekarriärer 1990–95 för flyktingar som 1990 bodde i Stockholm, Malmö och Göteborg.

källa: GeoSweden. Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala universitet.

Andel flyktingar bosatta i allmännyttans hyres-
lägenheter 1990 och 1995. Stannare i respektive 

utflyttare till »övriga kommuner« från Stockholm, 
Malmö och Göteborg.

diagram 4
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källa: GeoSweden. Institutet för bostads- och urbanforskning, 

Uppsala universitet.
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andra med en svag ställning på bostadsmarknaden får 
någonstans att bo. Att lämna allmännyttan ska dock 
inte ses som en boendekarriär i sig själv. Huvuddelen 
av allmännyttans bostadsbestånd är attraktivt och 
saknar det stigma som häftar vid en del av miljonpro-
grambeståndet i särskilt de större städerna. 
 Som också Integrationsverkets intervjuundersök-
ning av flyktingar som lämnade Stockholm visade 
tillhör dock ett förbättrat boende det som många 
uppskattat efter utflyttning och det kan inte uteslutas 
att detta för vissa flyktingar också är ett starkt bidra-
gande skäl till att man lämnat storstaden. Ytterligare 
en indikation på att boendet kan spela stor roll finns 
i SCB:s analys av Nöjd-Kund-Index avseende vad 
invandrare tycker om introduktionen i Stockholms 
stad. Boendet, jämte undervisning i svenska, är den 
faktor som flyktingar uppfattar fungerat sämst under 
introduktionen. (Invandrarna om introduktionen. 
Stockholms stad, hösten 2002, Statistiska centralby-
rån). Boendet handlar inte heller om bara bostaden 
och bostadsområdenas sociala och etniska sam-
mansättning utan väl så viktigt är att boendet styr 
så mycket av grundläggande betingelser för barnens 
socialisation, främst skolan. Om man med boende-
relaterad utflyttning inbegriper detta så talar en hel 
del av resultaten i denna studie för att sådana faktorer 
kan vara viktigare än de arbetsrelaterade.

Sammanfattning och diskussion
Det saknas tidigare forskning som belyst den socio-
ekonomiska situationen för flyktingar som stannat 
i respektive lämnat storstäderna. Samtidigt finns en 
ibland explicit men åtminstone implicit önskan att 
flyktingar borde spridas bättre över landet. Så länge 
denna diskussion förs i termer av att flyktingar är en 
belastning (»sprida bördorna«) och utifrån kortsiktiga 
kommunalekonomiska utgångspunkter är det svårt 
att få trovärdighet i myndighetsbaserade program 
som syftar till att påverka flyktingars bosättning.
 I denna kombination av bristande forskningsun-
derlag och politisk retorik om fördelarna med att 
undvika storstäderna finns det förstås särskilda skäl 
att granska utfallet för de flyktingar som följt uppma-
ningarna att söka sig till andra delar av landet. Syftet 
med detta avsnitt har varit att lämna ett sådant bidrag 
och att om möjligt inspirera till fler både kvantitativa 
och kvalitativa studier av frågan.
 Resultaten av gjorda analyser är på inget sätt 
entydiga, men det finns tendenser som tyder på att 
de flyktingar som lämnat storstäderna har erfarit en 
relativt hygglig utveckling, allt förstås sett i perspekti-
vet av att kategorin ifråga har en svag socioekonomisk 

position i det svenska samhället. Det finns vidare inte 
grund för att hävda att de som flyttar skulle vara 
positivt selekterade i den meningen att deras socio-
ekonomiska position före utflyttningen var starkare 
än för dem som stannat. Om något är nog förhållan-
det det omvända, åtminstone i Malmö och Göteborg. 
Det betyder att utflyttarna i genomsnitt bestod av fler 
nyinvandrade, att de hade en låg grad av arbetsmark-
nadsförankring före flyttningen, att de efter flytt-
ningen nådde vissa relativa sysselsättningsframgångar 
i jämförelse med stannarna. Det betyder vidare att de 
barn som flyttat klarade sig relativt sett något bättre i 
skolan än de som stannade och att en större andel bor 
i grannskap med lägre andel utlandsfödda.
 Självfallet kan man ändå anta att gruppen flyttare i 
viktiga avseenden skiljer sig från kategorin stannare, 
men det handlar i så fall sannolikt om sådant som 
inte framgår av registerdata. Närmast tillhands ligger 
sådant som att nätverken kan skilja sig åt (man kan 
t.ex. tänka sig att de med svagast koppling till etniska 
nätverk flyttar eller att de som flyttar har relationer 
till personer på den plats man hamnar). Det kan 
vidare handla om att flyttarna vägleds av en starkare 
önskan till integration i det svenska samhället (dvs. 
att aktivt flytta sig själva och sina barn bort från 
bostadsmiljöer där interaktionen med det omgivande 
samhället är svag). Sådant som rör motiv och nätverk 
måste undersökas på annat sätt.
 Det måste avslutningsvis poängteras, att den typ 
av flyttningar som här särskilt uppmärksammats är 
mycket ovanlig. Flyktingarnas benägenhet att flytta 
till storstäderna och inte därifrån är mycket tydlig. 
Endast 10–15 procent av ett visst års flyktingbefolk-
ning kan antas ha flyttat från storstaden fem år 
senare, ett värde som ligger några procentenheter 
lägre än för inrikes födda. Av dem som flyttar hamnar 
få i den kommungrupp som är särskilt underrepre-
senterad med flyktingar. Det handlar om kommu-
ner som enligt kommunförbundets indelning kallas 
medelstora städer (40 st), industrikommuner (53 st), 
landsbygdskommuner (30 st), glesbygdskommuner 
(29 st), övriga större kommuner (31 st) samt övriga 
mindre kommuner (42 st). Att flyktingar flyttar från 
en storstad till någon av dessa 225 kommuner (i resul-
tatanalysen sammanförda till »övriga kommuner«) 
är mycket ovanligt. För de större flyktingnationali-
teterna handlar flödena om en eller två per hundra 
som under en femårsperiod gör denna flyttning. 
Det framgår inte av hittills redovisade resultat, men 
en närmare analys av dessa visar att inemot hälften 
ytterligare fem år senare har återflyttat eller på annat 
sätt lämnat kommungruppen. 
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Introduktion
Boendesegregation är ett socialt och urbant fenomen 
som länge väckt samhällsforskarnas intresse och i sti-
gande utsträckning även politikers. Av de tre grund-
formerna av segregation, demografisk, socioekono-
misk och etnisk-»rasmässig«, förefaller särskilt den 
etniska segregationen framkalla politiska reaktioner 
och åtgärder som syftar till att påverka boendemönst-
ret för minoriteter. I flera länder har dessa reaktioner 
tagit sig uttryck dels i program som initialt försöker 
påverka nyinvandrades (flyktingars) bosättnings-
mönster (se Robinson et al. 2003) (spridningspolitik), 
dels i urbana utvecklingsprogram som fokuserar på 
ett litet antal »segregerade stadsdelar« eller »utsatta 
bostadsområden«. Den senare terminologin har 
under senare år valts av svenska politiker och särskilt 
stöd har utgått till 24 stadsdelar i Stockholmsregionen 
samt Göteborg och Malmö (»Storstadssatsningen«).
 Det finns grovt sett två strategier som kan väljas 
om man som politiker vill påverka livssituationen 
för människor som på olika sätt upplever problem. 
De nordiska länderna och inte minst Sverige har i 
större utsträckning än många andra länder valt den 
generella välfärdspolitiken som huvudstrategi, medan 
alternativet selektiva insatser riktade till speciella 
kategorier har betraktats som undantag och detta av 
två skäl. Dels riskerar sådana insatser att stigmatisera 
dem som mottar särskilt stöd, dels gynnar de upp-
komsten av en stor byråkrati för att säkerställa att rätt 
individer får stöd. Dessutom riskerar den selektiva 

strategin att skapa betydande tröskeleffekter för indi-
vider som lämnar systemet. Tillgängliga attitydunder-
sökningar tyder också på att den generella politiken 
har starkt stöd i den svenska befolkningen medan 
mer riktade stöd inte har det (se t.ex. Svallfors, S. 
2001).
 Flertalet nationalstater upplever problem med 
ojämn geografisk fördelning och vidgade regionala 
klyftor. Det politiska svaret på detta har under fyra 
decennier varit att bedriva en aktiv regionalpolitik. 
Denna kännetecknas av att företag och ibland indi-
vider bosatta i särskilt avgränsade delar av landet 
erbjuds villkor som antas kompensera dem för t.ex. 
gleshet, stora avstånd till service och marknader, 
eller kallt klimat. Med början i USA under 1970-
talet2 men med spridning till flera europeiska länder 
under 1980- och 1990-talet3 har många länder också 
utvecklat en urban politik med fokus dels på stads-

   
     

1  Följande avsnitt är en förkortad version av Roger Anders-
sons underlagsrapport Områdesbaserade interventioner i 
utsatta bostadsområden – reflektioner kring ett europeiskt 
forskningsprogram. Bilaga till Rapport Integration 2003.

2 Peter Marcuse hävdar t.ex. att perioden från 2:a världs-
kriget till en bit in på 1970-talet i USA kännetecknades 
av många reformer och program vars syfte var att bryta 
diskriminering och segregation. Och: »The Housing and 
Community Development Act of 1974, the last major piece 
of pro-integration adopted by Congress, strengthened the 
government´s commitment to ›avoid undue concentrations 
of lower income persons through Federal Housing pro-
grams‹. (Marcuse, P., 2002,  sid. 124.) För information om 
USA:s nuvarande urbanpolitik, se http://www.hud.gov där 
information om HOPE VI ges. 

3 T.ex. i Frankrike »Dèveloppement Social des Quartiers« 
(1981), »Dèveloppement Social Urbain« (1988), »Politique 
de la Ville« (1993) och de senaste »Politique de la Ville et 
Contrat de Ville« och »Politique Territorialisée de Dèvelop-
pement Solidaire et de Renouvellement Urbain« (1998); i 
Storbritannien »City Challenge programme (1990), »Single 
Regeneration Budget (1993) och dess fortsättning i »New 
Deal for Communities« (1998); i Nederländerna »Probleem-
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utveckling och ekonomisk tillväxt, dels på åtgärder 
i syfte att bekämpa fattigdom och segregation. EU 
har genom bl.a. socialfonden (nu URBAN II) enga-
gerat sig i sådana selektiva program men flertalet 
urbana utvecklingsprogram har initierats nationellt 
och regionalt. Det federala amerikanska program-
met har sedan 1992/93 haft benämningen HOPE VI 
och programmet har utvärderats löpande. Av 1999 
års utvärdering (»An Historical and Baseline Assess-
ment of HOPE VI«) kan vi utläsa vissa likheter i 
tankegångarna mellan de europeiska och amerikan-
ska områdesinriktade satsningarna: »Public Hous-
ing Associations will pursue HOPE VI revitalization 
through a variety of approaches: development of 
mixed-income communities, demolition and/or 
renovation of current developments, deconcentration 
and dispersion, emphasis on family self-sufficiency, 
and resident management of properties.« (http://
www.huduser.org/publications/pubasst/hopevi.html 
/Hämtad 2003-11-11)
 I detta avsnitt görs en del reflektioner kring utfal-
len av europeiska urbana utvecklingsprogram. Pro-
grammen kan sägas vara riktade mot en urban mot-
svarighet till regionalpolitikens stödområden, dvs. 
de fokuserar på ett antal avgränsade och namngivna 
stadsdelar som under ett visst antal år kan påräkna 
extra insatser för att häva nedåtgående spiraler, 
rusta upp bostäder och fysiska miljöer, skapa arbets-
tillfällen, förbättra skolor och vuxenutbildning och 
rent allmänt stärka humankapitalet hos invånarna. 
Utgångspunkten för mina reflektioner är ett forsk-
ningsprojekt som just har avslutats och syftet med 
uppsatsen är att med utgångspunkt tagen i den svenska 
storstadspolitiken ange vissa likheter och skillnader 
mellan de undersökta länderna samt att problemati-
sera den svenska storstadspolitikens huvudmål, dvs. att 
bryta segregationen. Kort sagt: kan storstadspolitiken 
bryta segregationen?

UGIS – ett europeiskt 
forskningsprojekt4

Det av EU:s femte ramprogram för forskning finan-
sierade projektet UGIS (Urban Governance, Social 
Inclusion and Sustainability) är sedan 31 mars 2003 
budgetmässigt avslutat men ännu återstår att publi-

cera den handbok som är projektets rapport till prak-
tiker och politiker som arbetar för förnyelse av utsatta 
stadsdelar. Även en särskild forskningsantologi där 
områdesbaserad urbanpolitik granskas från en rad 
synvinklar återstår att publicera.
 Totalt omfattas nio länder av projektet (förutom 
Sverige även Danmark, Tyskland, Holland, Belgien, 
Frankrike, Spanien, Italien och Ungern) och i varje 
land har två storstäder studerats (tre städer i Hol-
land) och i städerna två bostadsområden/stadsdelar 
där områdesbaserade specifika insatsprogram stude-
rats. För svensk del har fokus riktats mot storstads-
satsningen i Tensta och Husby i Stockholm samt i 
Norra Biskopsgården och Hjällbo i Göteborg. UGIS 
omfattar studier av 19 städer och 32 bostadsområden.5 
 UGIS-projektet har haft tre syften (se figur 1). För 
det första att analysera vilka effekter urbana utveck-
lingsprogram (UDPs) har med avseende på social 
inklusion och sammanhållning samt socialt hållbar 
utveckling. Lyckas program som den svenska stor-
stadssatsningen lösa de problem de avser att lösa 
(relation 1 i figur 1)? För det andra att analysera hur 
städernas styrelsesystem och planeringsstruktur i 
sig formar de olika ländernas och städernas urbana 
utvecklingsprogram, vilka mål de har och hur de 
genomförs och lyckas givet den befintliga styrstruk-
turen (relation 2). Slutligen görs en återkoppling, där 
frågan om de nya arbetssätt (samverkan, partnerskap, 
underifrånperspektiv etc), som utvecklingsprogram-
met etablerat också får effekter på hela stadens fram-
tida organisation och planeringsapparat (relation 3 i 
figuren).  Kommer man i Stockholm och Göteborg 
– som varit föremål för studier inom den svenska 
delen av UGIS –  att förändra sitt arbetssätt givet de 
erfarenheter som vunnits med de sista årens olika 
»satsningar« eller blir utvecklingsprogrammet en  
parentes utan strukturella effekter på arbetsmetoder 
och planering?

Storstadssatsningen jämfört med 
övriga områdesbaserade program
Syftet med detta avsnitt är inte att sammanfatta alla 
forskningserfarenheter som gjorts i alla länder, utan 
reflektera över den svenska situationen och den 
svenska storstadssatsningen i ljuset av de erfarenheter 
som vi vunnit med UGIS-projektet. Dessa reflektio-
ner görs i åtta huvudpunkter.6 

cumulatiegebiedenbeleid (1985), »Sociale Vernieuwing 
(1989) och »Big Cities Policy« (1993); i Danmark Byudvalget 
(1994) och Kvarterlyftsprogrammet (1998). Tyskland lanse-
rade sitt »Der Soziale Stadt« ungefär samtidigt som Sveriges 
storstadssatsning (1999).

4 För en beskrivning av UGIS-projektets arbetsgång se  
Andersson, R.  2004.

5 Mer information om projektet finns på dess hemsida: http:
//www.ufsia.ac.be/ugis/

6 Flertalet av dessa teman återkommer i andra forskningsba-
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1. Bakgrunden till programmen
These urban development programmes have been esta-
blished in the wake of a growing political recognition 
that exclusion threatens social cohesion, economic per-
formance and the democratic legitimacy of many cities. 
The statement is based on three assumptions. Firstly, 
it implies that exclusion has increased and diversified 
with a marked expression in urban areas. Secondly, it 
implies that our perception of these developments has 
changed and that they are seen as problematic. Thirdly 
and perhaps most importantly, it suggests that these 
problems have entered into political debates and influ-
enced political agendas, leading to the development of 
appropriate policies and programmes. (Vranken et al. 
2003 sid. 9–15.)

Sveriges men även flertalet av de andra ländernas 
områdesbaserade program förefaller ha initierats mot 
bakgrund av problem med den etniska integrationen. 
Förekomsten av »invandrartäta bostadsområden« och 
då särskilt sådana områden som hyser många socialt 
och ekonomiskt utanförstående, har varit bidragande 
eller utlösande skäl till att programmen initierats. Det 
gäller förstås alldeles klart den svenska storstadspoli-

tiken7 men också kvarterlyftsprogrammet i Danmark 
och de franska, tyska, holländska och belgiska pro-
grammen. Antwerpens program, t.ex., lanserades för 
att mota framväxten av det rasistiska partiet Vlams 
Blok (De Decker, et al. 2003 sid. 17–37). Andersson och  
Elander reser frågan om likheter mellan de försörj-
ningsstöd till hushåll som ges som överlevnadsbidrag 
till dem som inte täcks av det generella välfärdssyste-
mets inkomstbaserade transfereringar och de insatser 
som görs i särskilt utsatta områden. De senares pro-
blem kan uppenbarligen inte heller hanteras inom 
ramen för den generella politikens administrativa lös-
ningar. I sammanhanget reses frågan om det är en till-
fällighet att både försörjningsstöd och stöd till utsatta 
områden kommit att bli huvudstrategin när det gäller 
de växande etniska integrationsproblemen. Passar 
inte den generella politiken i ett mångkulturellt och 
diskriminerande samhälle? (Andersson, R. & Elander, 
I., 2003,  sid. 23–26). Som påtalades i inledningen har 
forskningen kring den svenska befolkningens attityder 
till riktade välfärdsprogram, som försörjningsstöd och 
bostadsbidrag, visat att stödet i allmänhet är mycket 
mindre än vad som gäller för ej inkomstprövade delar 
av välfärdssystemet. Det rymmer därför en stigmati-

 

UGIS-projektets tre syften (översättning och lätt modifiering av den engelska versionen)
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serade reflektioner över områdesbaserade utvecklingspro-
gram, t.ex. i Helene Lahti Edmarks kunskapsöversikt, där 
hon särskilt fördjupar sig i »uppifrån kommande påbud 
om underifrånperspektiv«, »styrande bilder av bostads-
området«, »bostadsområdet som bas för interventioner«, 
»målgruppens deltagande«, »de offentliga institutionernas 
traditioner«, tidsaspekterna samt »svårigheterna att mäta 
effekter«. (Lahti-Edmark, H. 2002.)

7  Trots att propositionstexten inte så tydligt fokuserar områ-
denas och politikens etniska aspekter – tvärtom refereras till 
socialt och ekonomiskt utanförstående och att den klass-
mässiga segregationen sammanfaller med den etniska – kan 
inte den svenska storstadspolitiken förstås utan referens 
till 1990-talsutvecklingens etniska aspekter. Många av de 
konkreta inslagen i de lokala utvecklingsavtalen berör också 
mer eller mindre specifikt invandrare i områdena.   
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seringsrisk, som den Invandrarpolitiska kommittén 
också såg, (SOU 1996:55) att bedriva selektiv integra-
tionspolitik.
 Legitimiteten i en områdesbaserad politik är större 
om det kan påvisas att koncentration av sociala 
problem (som t.ex. brottslighet och arbetslöshet) 
i sig har negativa konsekvenser (se också Musterd, 
Ostendorf & De Vos 2003, sid. 877–892). Sådana 
föreställningar, om än inte alltid utsagda, ligger ofta 
bakom de områdesbaserade satsningarna och strävan 
efter en bättre social och etnisk blandning av befolk-
ningen i olika bostadsområden. Forskningen om 
detta handlar om kontextuella effekter kopplade till 
boendet. (Se avsnittet om områdeseffekter.) En studie 
av Helen Dryler avseende eventuella kontexteffekter 
av etnisk segregation i skolan, antyder en förhöjd risk 
att hamna i en utbildningsmässig återvändsgränd för 
barn som går i en skola där många elever har utlands-
födda föräldrar. Dryler påpekar dock att denna 
tendens dels minskat under 1990-talet, dels att flera 
mätproblem ännu inte är lösta (Dryler, H., 2001). Ett 
pågående  samarbete mellan Roger Andersson och 
Sako Musterd i Amsterdam, antyder att koncentra-
tion av arbetslösa i individens omgivning minskar 
sannolikheten att komma tillbaka i arbete (Musterd, 
S. & Andersson, R., 2003). Liknande slutsatser drogs 
i en mer begränsad analys av 1990-talsutvecklingen i 
Stockholm (Andersson, R., 2001). Skulle den fortsatta 
forskningen ge fler tydliga indikationer på effekter av 
grannskapens sammansättning ökar det relevansen i 
att ge riktat stöd åt särskilda områden men det ökar 
givetvis också relevansen rent allmänt för strävanden 
som minskar boendesegregationen.

2. Gränsdragning och skala
De områdesbaserade program som UGIS-projektet 
studerat har det gemensamt att de riktar sig till spe-
cifika, namngivna stadsdelar och bostadsområden. 
Däremot kan skalan, dvs. områdenas geografiska 
och befolkningsmässiga storlek, starkt variera. Vissa 
program, t.ex. det danska och belgiska, kan beröra 
små innerstadsstadsdelar bestående av något tusental 
invånare (t.ex. i Randers och Antwerpen) till större 
områden likt de svenska miljonprogramområdena. 
I centrala Madrid (San Fermin) och Barcelona 
(Raval) berörs 35 000 respektive 40 000 invånare av 
programmen. I Sestri i Genua nästan 50 000 och i 
Kozeps-Ferencvaros (9th district) i Budapest drygt 
67 000. Områdena i Köln (Chorweiler och Kalk) och 
Hamburg (Heinfeld och Jenfeld) ligger i intervallet 
15 000–25 000.
 Den typ av stadsdelar som fokuseras i den svenska 

storstadssatsningen, dvs. områden byggda under 
efterkrigstiden i den urbana periferin, är storleks-
mässigt ungefär desamma oavsett vilka länder vi 
studerar. Störst i denna kategori är Bijlmer i sydöstra 
Amsterdam med nästan 50 000 invånare men annars 
är det vanligast att invånarantalet ligger i intervallet 
5 000–20 000.
 Storleken har betydelse på flera sätt, inte minst för 
möjligheten att engagera invånare och få dem delak-
tiga i besluts- och genomförandeprocesser. Givetvis 
finns också en relation mellan storlek och kostnad 
genom att ett litet program i ett stort område har låg 
synlighet och begränsad genomslagskraft medan det 
inte behöver vara så i ett mindre område.
 I praktiken följer avgränsningen oftast adminis-
trativa och/eller statistiska gränser. Eftersom statistik 
vanligen spelar stor roll för att identifiera och välja ut 
områden för selektiva insatser tenderar avgränsning-
arna också att följa statistiska områdesgränser. Dess-
utom är de kommunala distrikten centrala aktörer 
i flertalet av de områdessatsningar UGIS-projektet 
studerat. Hur avgränsningen görs är inte oväsentlig 
och problem finns med alla avgränsningar. I Sveriges 
fall kan två grundstrategier illustrera problematiken. 
Man kan antingen, som i Tensta, Husby, Hjällbo och 
Norra Biskopsgården, välja ett snävare område än 
den politiska stadsdelsorganisationen, ett delområde 
där många indikatorer pekar på hög grad av utsatt-
het (arbetslöshet-undersysselsättning, försörjnings-
stöd, ohälsa etc.), eller man kan, som Haninge gjort 
i Jordbros fall eller Göteborg i Bergsjöns fall, välja 
att inkludera mer resursstarka närområden i »stöd-
området«. Det senare ger, åtminstone teoretiskt, två 
fördelar. Dels får man bättre möjlighet att överbrygga 
de stora skillnader och spänningar som lokalt finns 
mellan t.ex. fattigare hyreshusområden och rikare 
egnahemsområden, dels slipper man diskussioner 
på temat »varför får de allt och vi ingenting«, en inte 
ovanlig synpunkt om ej inkluderade områden har 
en liknande problembild. Detta är fallet i t.ex. Lär-
jedalen där Hjällbo men inte Hammarkullen ingår i 
storstadssatsningen, samt i Kista där Husby men inte 
Akalla ingår.
 Idealt sett bör ett program av denna typ vara 
geografiskt mer flexibelt än den svenska storstads-
ssatsningen varit. Åtgärder för specifika problem bör 
sättas in där de är mest effektiva. Det kan innebära 
att t.ex. arbetsmarknadsutbildning sker i annan skala 
än fysisk upprustning, kulturstöd eller språkförsko-
leprojekt. Detta är också möjligt eftersom avtalen 
sluts mellan kommunen och staten och insatsernas 
geografi därmed borde kunna tillåtas variera. Nack-
delen kan dock vara att mer direktdemokratiska 
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inflytandeformer blir mer problematiska. Ju starkare 
områdesfokus och ju mindre område desto större 
är sannolikheten att invånare kan ha överblick och 
inflytande över satsningarna. Ett program med mer 
flexibel geografi kan således tänkas vara mer effektivt 
visavi specifika delmål men mindre effektivt vad avser 
önskemålet om folklig förankring.

3. Integrerade insatser
Det som mest skiljer den svenska storstadspolitiken 
från andra länders områdesbaserade urbanprogram 
är att man i Sverige inte integrerat fysiska och socio-
ekonomiska insatser. Alla andra länders program 
innehåller även fysiska förändringsambitioner, som 
ju i Sverige (Stockholm och Göteborg) placerats 
utanför den statliga satsningen. Delvis beror förstås 
denna skillnad på att övriga länders program berör 
både innerstadsstadsdelar, byggda kring förra sekel-
skiftet (gamla slitna arbetarstadsdelar som med tiden 
förslummats och ofta fått en hög andel invandrare 
och andra socialt marginaliserade invånare), och 
senare byggda stadsdelar i den urbana periferin. I 
Sverige »sanerades« innerstäderna mer kraftfullt 
under 1950- och 1960-talet och inte mycket finns 
kvar av nedgångna innerstadsområden. Den fysiska 
kvalitén, åtminstone i fråga om bostädernas plane-
ring och standard, är knappast något stort problem 
i de svenska s.k. utsatta områdena. Frånvaron av 
större fysiska insatser förefaller därmed som relativt 
välgrundad. Man kan dock notera att ett av de åtta 
delarna av storstadspolitikens anti-segregationsmål 
är att öka attraktiviteten i områdena och att en pro-
gramintegration av både fysiska och socioekonomiska 
insatser hade kunnat vara till fördel för uppfyllandet 
av detta delmål. 

4. Partnerskap
Den svenska politikens idé om samverkan mellan 
olika nivåer, sektorer och organisationer återfinns 
också på andra håll. Uppenbart är dock att det 
mesta av samarbetet sker mellan offentliga aktörer. 
»Public–public partnerships« dominerar samverkan 
och det visar sig nästan överallt svårt att involvera 
t.ex. privat näringsliv i utvecklingsprogrammen. En 
slutsats är att när vinstdrivande företag tar en aktiv 
del så är detta problematiskt att kombinera med krav 
på demokratiskt ansvarsutkrävande, insyn och folklig 
förankring.8 Om ambitionen är att värna om dessa 

och näraliggande demokrativärden (vilket den nästan 
genomgående är) dras slutsatsen att den offentliga 
förvaltningen måste ha en nyckelroll i områdesbase-
rade utvecklingsprogram. Om privata företag visar 
intresse av att medverka och att investera i området 
bör de dock ges en plats i referensgrupper och annat 
som kan stärka deras långsiktiga deltagande i utveck-
lingsarbetet. Det är uppenbart att svårigheterna att 
få bra relationer till och aktivt involvera den privata 
sektorn i program av den svenska storstadssatsningens 
typ, delas av alla länder. Bedömningen är att de samar-
beten som åstadkommits på Järvafältet och då särskilt 
i Kista inom ramen för matchningsprogrammen är 
att betrakta som mycket lyckade i ett europeiskt per-
spektiv. Det framhölls inte minst av de deltagare som 
medverkade i den svenska  korsutvärderingen. Dessa 
stockholmsexempel är dock förhållandevis ovanliga 
även i ett svenskt perspektiv; den privata sektorn är i 
huvudsak frånvarande i övriga delar av storstadssats-
ningen och då inte minst i Göteborg där å andra sidan 
bostadsföretagen har en mer central roll.

5. Formella avtal
Långt ifrån alla studerade länder har områdesbase-
rade program som bygger på statliga initiativ och 
statliga budgetmedel. För Frankrike och länderna 
norr därom är dock detta fallet. I dessa länder är 
också kontraktsformen det vanligaste sättet att reglera 
vem som gör vad, vilka tidsperioder som avtalet avser 
samt vems huvudansvar det är att insatserna genom-
förs framgångsrikt. Här finns förstås vissa skillnader 
mellan länder som har en federal struktur, t.ex. Tysk-
land och Belgien, och övriga. I flertalet fall avser dock 
avtalen insatser i specifika stadsdelar/bostadsområden 
men det finns i t.ex. det franska fallet avtal som avser 
mer övergripande och strukturpåverkande insatser.9 
 På den retoriska nivån omfattar även den svenska 
storstadspolitiken strukturpåverkande insatser, men 
i första hand i form av direktiv till statliga myndig-
heter och i olika programdokument och inte i form 
av praktiska åtgärder på kommunövergripande nivå. 
Eftersom de synliga resurserna satsats inom ramen 
för avtal som formellt slutits mellan staten och kom-
munerna men i praktiken mellan staten och de 24 
stadsdelarna, ger den hittillsvarande svenska stor-
stadspolitiken ett mer snävt intryck än t.ex. den fran-
ska Politique de la ville.

8  Partnerskapspolitikens spänningsfyllda relation till demo-
kratin är ett tema som uppmärksammas i Ingemar Elan-
ders bidrag till Demokratiutredningen (Elander, I., 1999,  
sid. 327–364.  Se även Elander, I., 2002, sid. 191–204.

9 För alla länder gäller att de nationella bakgrundsrap-
porterna kan laddas ned från UGIS hemsida, http://
www.ufsia.ac.be/ugis/. Gå till »Results«. 
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6. Programperiodens längd
Den svenska storstadspolitikens treårsperiod är i ett 
internationellt perspektiv inte särskilt ovanlig även 
om den ligger i underkant av flertalet andra länders 
program. Tidsperspektiven kan i detta sammanhang 
betraktas utifrån tre olika infallsvinklar. För det första 
kan de olika mål som bygger upp ett samlat utveck-
lingsprogram inte realiseras med samma tidshorisont. 
Fysiska projekt är oftast lättast att beräkna tidsmässigt 
men det är betydligt svårare att på förhand veta med 
vilket tidsperspektiv socioekonomiska och kulturella 
mål ska nås. För det andra kan man konstatera att de 
centrala aktörerna i utvecklingsprogrammet inte hel-
ler arbetar med samma tidshorisont. Detta gäller t.ex. 
skillnaderna mellan politiker (mandatperioder) och 
tjänstemän men det gäller framför allt skillnader mel-
lan de boende och utvecklingsprogrammens offent-
liga aktörer. För det tredje finns så problemet med 
interventionernas hållbarhet och vad som sker när 
programperioden är till ända. Även ett mycket lyckat 
projekt kan visa sig svårfinansierat och svårimple-
menterat när det möter den reguljära politikens och 
administrationens budgetkvarn. Den bedömning 
som gjordes inom forskningsprojektet UGIS var att 
detta slags särskilda områdesprogram bör löpa mellan 
fyra och sju år och att den svenska storstadspolitiken, 
kompletterad med nya inslag, hade behövt ytterligare 
en treårsperiod för att få långsiktiga effekter. Den 
franska »Politique de la ville« har ändrats flera gången 
men har som praktisk politik varit i kraft sedan 1981. 
De danska kvarterlyftsprojekten varade normalt i 5–7 
år.10 Oavsett tidsperiod återstår självklart ändå pro-
blemet vad som är långsiktiga vinster med interven-
tionen och hur framgångsrika metoder kan integreras 
i löpande rutiner.

7. Underifrånperspektiv och deltagande
The programme calls for change in the attitudes of 
municipal and federal executives, in legislative and 
business behaviour and, last but not least, in the way 
citizens think and act. The Chancellor has therefore 
labelled it a pilot project in civil society and motiva-
tional governance.11

I flertalet UGIS-länder finns, såsom i det tyska exem-
plet ovan, både en retorik om och i vissa fall också en 

praktik avseende gräsrotsdeltagande och förändrade 
arbetsformer inom den offentliga sektorn. Ibland tar 
sig denna nya praktik direktdemokratiska former, 
som det bland annat gjort i Hjällbo där man med 
omdiskuterade konsekvenser och betydande interna 
motsättningar prövat att organisera ett särskilt forum 
som haft inflytande över resursanvändningen. I andra 
fall satsar man på dialog, öppna möten eller som i 
Tenstas fall på framtidskonferenser («sökkonferen-
ser«). På många håll, t.ex. i Danmark, kunde vi notera 
att formerna för de boendes medverkan ofta varit 
både omstridda och problemfyllda. Eftersom både 
Danmark och Sverige i vissa fall har organisationer 
(av typen hyresgästföreningar) som lokalt represente-
rar de boende har dessa velat ha en aktiv roll. Ibland 
har detta blockerat möjligheterna att engagera andra 
än de etablerade invånarna. De låsningar som detta 
givit upphov till har i bl.a. Avedöre stationsby utan-
för Köpenhamn lösts genom att nya mer öppna men 
också mer representativa organisationer skapats.
 De mest uppenbara uttrycken för folkligt delta-
gande fann UGIS-projektet i Spanien, där insatserna 
i Madrids och Barcelonas förorter drevs av folkrörel-
ser, hyresgästorganisationer och enskilda aktivister.  
Detta folkliga deltagande, som är positivt på många 
sätt, skall också ses mot bakgrund av bristen på for-
mell institutionell kapacitet. När det offentliga inte 
förmår eller inte vill utnyttja resurser som kan lösa 
specifika stadsdelars problem återstår inget annat än 
att man tar saken i egna händer. Kommunen hade 
dock ingen roll alls i det lokala utvecklingsarbetet och 
man kan undra vilka insatser som görs i stadsdelar 
som inte förmår mobilisera och organisera sig.12 Det 
finns säkert en lärdom av detta också för de svenska 
stadsdelarna men det kan med rätta uppfattas som 
problematiskt om resursfördelningen mellan stadsde-
lar styrs av den lokala organisationsförmågan. Resul-
taten av områdesbaserade interventioner är normalt 
sett bättre om de har brett stöd bland de boende men 
selektiva insatser av denna typ har svårt att nå fram-
gång om de inte länkas till ett mer stadsövergripande 
utvecklingsprogram. 

8. Utvärdering
På ett område står de svenska programmen i en klass 
för sig, sagt i positiv mening. Det gäller utvärde-
ringsambitionerna. Vissa länder utvärderar inte alls 
(Sydeuropa, med undantag av EU-stödda projekt) 
men även bland länder som har en relativt hög ambi-
tion framstår Sverige som åtminstone på pappret mer 

10  För det franska fallet, se Jacquier, C., 2003 sid. 59–72. För 
det danska, se Larsen, J. N., 2003, sid, s. 43–58. 

11 Löhr, R.-P., 2003. Kan laddas ned från http://www. 
sozialestadt.de/programm/grundlagen/eura-2003-loehr-
paper.shtml. Se också det tyska programmets hemsida:http:
//www.sozialestadt.de/programm/.

12  De spanska erfarenheterna analyseras av Bruquetas Callejo, 
M., et al, 2003,  sid. 137–163. 
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ambitiöst. Detta gäller inte minst om man jämför de 
ekonomiska resurser som anslagits till utvärdering. 
I Sverige har den nationella utvärderingen lagts på 
Integrationsverket (Integrationsverket 2002). På lokal 
nivå har utvärderingarna upphandlats av kommu-
nerna, normalt sett av forskare från universitet och 
högskolor i respektive region. 
 I t.ex. Tyskland och Danmark har ansvaret vilat på 
något mer fristående forskningsinstitutioner som det 
danska byggforskningsinstitutet och det tyska DIFU13 

(tyska institutet för urban planering). Tillgången på 
områdesbaserade individuella data, där personer kan 
följas över tiden, är unik för Sverige men det är också 
den övriga uppläggningen av utvärderingen. Utvär-
deringar har sedan 1950-talets skolreformer varit ett 
naturligt inslag i den svenska politiken även om man 
måste konstatera att deras betydelse ökat ytterligare 
med den alltmer utpräglade »projektifieringen« av 
politiken de senaste 20 åren. Storstadssatsningen har 
avkastat och kommer att avkasta en mängd utvärde-
ringsrapporter och detta har varit en injektion för 
svensk stads- och utvärderingsforskning. Därmed 
dock inte sagt att utvärderingarna varit ett starkt 
stöd för vare sig beställarna eller för folk på fältet. En 
rimlig bedömning är dock att det samlade vetandet 
om segregationsprocesser, stadsutveckling och social 
marginalisering ökat och att det kan komma utbild-
ningen av framtidens utredare och samhällsplanerare 
till del. Om det sedan givit någon positiv feedback på 
politikens uppläggning eller projekten så är det för-
stås i sig en god sak.

»Bryta segregationen« 
som övergripande mål
Ett av storstadssatsningens övergripande mål var som 
redan nämnts att »bryta segregationen«. Även om 
också de andra ländernas urbanprogram lanseras 
med föreställningar om att segregationen är ett pro-
blem, särskilt för de fattiga och marginaliserade som 
bor geografiskt koncentrerat, så finns ingen uttalad 
ambition att områdesbaserade insatser ska »bryta 
segregationen«. Detta ambitiösa mål verkar vara en 
ganska exklusiv svensk företeelse, även om insatserna 
i andra länder förstås också lanseras inom ramen för 
en liknande politisk diskurs om marginalisering och 

social exklusion och de långsiktiga riskerna med ett 
växande utanförskap. 

Kan storstadspolitiken bryta segregationen?
Trots att UGIS-projektet och annan forskning kan 
påvisa vissa framgångar för områdesbaserade pro-
gram (främst vad avser bättre samarbete mellan olika 
offentliga nivåer och sektorer och gott utfall av vissa 
arbetsmarknads- och skolundervisningsprojekt) och 
att det svenska programmet troligen står sig hyggligt i 
detta perspektiv,14 är det svårt att i forskningslitteratu-
ren finna stöd för idén att selektiva, områdesbaserade 
insatser kan bryta segregationen. Sådana insatser kan 
förbättra livschanser för enskilda och potentiellt även 
flytta enskilda områden uppåt på bostadsmarkna-
dens kvalitetsstege, särskilt om de inbegriper radikal 
modernisering av bostadsstock och annan infra-
struktur. Men eftersom både problem och hushåll 
kan flytta löser inte områdesbaserade interventioner 
segregationens relationella grundkaraktär, dvs. att den 
handlar om relationer mellan individer, kategorier 
och bostadsområden. Detta kan illustreras med ett 
enkelt diagram (figur 2), där den vertikala axeln får 
representera per capita-inkomst och den horisontella 
representerar en stads alla bostadsområden, sorterade 
från vänster till höger efter fallande genomsnittsin-
komster.
 Om vi betraktar den klassmässiga segregationen 
som en central faktor kan åtgärder som förändrar lin-
jens lutning anses vara ett steg i att minska segregatio-
nen. En sådan förändring kan åstadkommas genom 
en vridning kring axelns centrala del, dvs. genom 
åtgärder som ökar genomsnittsinkomsterna i fattiga 

13 DIFU har bl.a. byggt upp en omfattande databas där mer 
än 350 projekt i nästan 200 tyska städer presenteras (se 
http://www.sozialestadt.de/gebiete/programmgebiete.ph
p3?query=alle) (Giltig 2003-11–12. Viss information om 
utvärderingen ges där samt av Friedrichs, J., 2003, sid. 
73–84. 

14 UGIS-projektet har inte gjort något försök att systematiskt 
bedöma det samlade utfallet av alla nio länders program 
i relation till varandra. Detta låter sig heller inte göras av 
en rad metodiska skäl. De institutionella skillnaderna är 
mycket stora, finansieringsformer och -volymer skiljer sig 
åt, makroekonomin, som betyder mycket för den lokala 
utvecklingen, varierar betydligt mellan länder och mel-
lan städerna. Dessutom är program av den svenska typen 
sannolikt mer svåranalyserade än många andra. Medan 
de fysiska investeringarna dominerar i övriga länder är 
dessa marginella i de svenska områdena, åtminstone om 
kommunernas medfinansiering inte inkluderas. Fördelen 
med fysiska förbättringsprojekt är att effekterna (en bättre 
bostad, mer ordnad utemiljö etc) är lättare att avläsa. Sam-
tidigt betonar vi i UGIS-projektets handbok, att fysiska 
insatser alls inte är oproblematiska. Den svenska debatt som 
följde av 1950- och 1960-talets saneringsvåg återkommer 
överallt, åtminstone när det gäller innerstadsmiljöer (att 
äldre och fattigare hushåll inte kan bo kvar; att områden 
gentrifieras, att sociala nätverk bryts sönder, att modernise-
ringen gör staden mer ensartad och charmlös etc).
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områden (A1) och sänker dem i rika (A2). Detta kan 
enklast liknas vid grundtanken med den solidariska 
lönepolitiken där t.ex. akademikers relativlöner sjönk 
relativt kraftigt under 1960- och 1970-talet och där 
LO-förbundens medlemmar hade snabbare relativ 
löneutveckling. En förstärkt progressivitet i skat-
teskalan åstadkommer samma effekt. Den svenska 
storstadspolitiken har dock inga uttalade ambitioner 
att åstadkomma denna vridning, dvs. förändring, av 
linjens lutning. 
 Ett visst brott i segregationen kan åstadkommas 
genom att inkomstnivån höjs i de fattigare områdena 
(B) utan att situationen i övriga områden ändras. Vi 
skulle då inte ha några »absolut fattiga områden« 
men segregationen skulle i sina huvuddrag bestå även 
om segregationslinjen planade ut i dess nedre del.  
Det är snarast denna ambitionsnivå som präglar den 
svenska storstadspolitiken. Ett sannolikt utfall är dock 
(C), där pilen kan betyda två saker. För det första att 
personer i enskilda hushåll genom effektiva arbets-
förmedlings-, antidiskriminerings- och humanka-
pitalinriktade insatser får förvärvsarbete i de utsatta 
områdena. Inkomsterna stiger då i hushållen men ris-
ken är stor att just dessa personer lämnar, dvs. flyttar 
till ett mer attraktivt bostadsområde, något som visats 
både i Integrationsverkets utvärdering och i analyser 
över utvecklingen under 1990-talet (Andersson, R. & 

Bråmå, Å., 2004). Ett alternativt scenario är att man 
lyckas lyfta ett område, dvs. flytta området vänsterut 
(uppåt) på linjen. Ett annat område kan då få känna 
på hur det är att vara särskilt utsatt för diskrimine-
ring, utflyttning av resursstarka och inflyttning av 
personer med svagare arbetsmarknadsförankring. 
Alternativet (C) kan te sig gynnsamt för ett enskilt 
område, dess invånare och inte minst de bostads-
förvaltande företagen men det är inte troligt att det 
»bryter segregationen«.
 Även om en gentrifiering15 av de utsatta områdena 
inte verkar sannolik måste man hålla öppet för att 
problemen i de nu utvalda områdena kan minska 
medan de ökar i andra områden («spillover effects«). 
En anti-segregationsinriktad politik måste därför vara 
mycket långsiktig och flexibel. Om en bättre blandad 
befolkning är ett viktigt mål måste detta gälla stadens 
alla stadsdelar och inte bara några få. I storstads-

� � �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

������

�������

�������

�������

�������

�������

�������

�������

�������

�

��������������
������������ ���������������

��

�

��

��
��
��

��
��
��
��

�
��

 

En schematisk bild över försök att bryta segregationen.

15 Gentrifiering betyder social uppgradering av ett bostads-
område. Detta har skett till exempel på Södermalm och 
det är en vanlig företeelse i större städers centrala delar, 
där lägesfördelar snabbt kan få chica butiker och en urba-
nitetsorienterad medelklass att söka sig till lite annorlunda 
och billigare bostadsområden. Efterfrågan stiger och 
området genomgår ibland ganska snabbt en selektiv mig-
rationsprocess som är omvänd den som präglar dagens 
miljonprogramområden i den urbana periferin.
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regionerna måste det gälla alla 60 kommunerna och 
inte bara en dryg handfull av dem. 

Storstadssatsningen i ljuset av 
UGIS-modellens frågeställningar
UGIS-projektet har, som nämns inledningsvis, haft 
syftet att besvara tre frågor: (se figur 1). 
1 Lyckas program som den svenska storstadssats-

ningen lösa de problem de avser att lösa (relation 1 
i figur 1)? 

2 Hur påverkar och påverkas städernas styrelsesys-
tem och planeringsstruktur av de urbana utveck-
lingsprogrammen? (relation 2 i figuren). 

3 Vilka effekter på stadens framtida organisation och 
planeringsapparat får de nya arbetssätt (samver-
kan, partnerskap, underifrånperspektiv etc.), som 
utvecklingsprogrammet etablerat? (relation 3 i 
figuren). Kommer man i Stockholm och Göteborg 
– som varit föremål för studier inom den svenska 
delen av UGIS – att förändra sitt arbetssätt givet 
de erfarenheter som vunnits med de senaste årens 
olika »satsningar« eller blir utvecklingsprogram-
met en parentes utan strukturella effekter?

 Det är givetvis i tidigaste laget att ge klara svar på 
de tre frågorna men en första bedömning, som också 
kan hämta stöd i Integrationsverkets utvärdering från 
2002, är att storstadspolitiken i dess hittillsvarande 
skepnad som sådan inte löser segregationsproblemen 
eller når alla de ambitiösa mål som ställts upp för 
den.16 Under år med god konjunktur faller visserligen 
arbetslöshet och kostnader för försörjningsstöd men 
knappast mer i de utvalda områdena än i liknande, 
ej utvalda områden. Potentiella effekter på invånarna 
i form av starkare integrering i sociala nätverk och 
starkare platsidentitet är svåra att mäta eller motsä-
gelsefulla. Utvärderingar, liksom de många intervjuer 
som genomförts som en del av UGIS-projektet, ger 
vid handen att man nått särskilt positiva resultat 
för sådant som språkförskoleverksamheten, i sig en 
långsiktigt viktig del av förutsättningarna för enskilda 
individers integration. Det följer dock av föregående 
avsnitt att segregationen knappast låter sig brytas 
med politiska åtgärder som begränsar sig till åtgärder 
där samhällets socialt marginaliserade bor. Segre-
gationens relationella karaktär innebär att politiska 
interventioner måste vara långsiktiga, fokusera de 

strukturskapande fysiska och sociala processerna, och 
att områdesbaserade interventioner har större möj-
lighet att skapa bättre livsvillkor lokalt om den socio-
ekonomiska polariseringen i samhället i allmänhet 
och i städerna i synnerhet minskar.  
 Den andra frågan kan besvaras med att den befint-
liga institutionella strukturen i Sverige mycket starkt 
präglar hur områdesbaserade satsningar organiseras. 
Den betydande roll som offentliga institutioner har i 
samhällslivet är tydlig också i storstadspolitiken och 
på samma sätt har frivilligorganisationer och fören-
ingar – trots att de senare också är en viktig del av den 
svenska modellen – haft en marginell roll i detta sam-
manhang. Den dominerande axeln är stat-kommun 
och s.k. »public-public partnerships«. Det för Sverige 
anmärkningsvärda är möjligen att de under 1990-
talet uppbyggda stadsdelsnämnderna/förvaltningarna 
fått en så central roll trots att avtalen signerats av 
staten och respektive kommun centralt. Givetvis hade 
den valda strategin varit betydligt svårare att realisera 
om stadsdelsreformerna inte ägt rum tidigare under 
1990-talet men alla de sju kommuner som berörs av 
storstadssatsningen har inte en stadsdelsorganisation 
så vi kan inte heller dra slutsatsen att stadsdelsrefor-
men varit en förutsättning för den förda politiken. 
 De kommunala tjänstemän som varit närmast 
berörda av genomförandet av storstadspolitiken ser 
det som självklart att programmen har en kommunal 
huvudman men man är reserverad, ja kritisk, när det 
gäller det kommunövergripande engagemanget. Både 
i Stockholm och i Göteborg finns ett missnöje med 
att kommunens s.k. hårda förvaltningar och kom-
muncentrala enheter, inom t.ex. utbildningssektorn, 
haft en alltför marginell roll. Det är uppenbart att 
de lokala utvecklingsavtalen utformats utan att man 
försökt lösa de relationsproblem som råder mellan 
stadsdelsförvaltningar och kommuncentrala enheter 
och inte heller lyckats bryta den påtagliga sektorise-
ring som råder mellan olika förvaltningar. Härvidlag 
finns en kontrast till situationen i stadsdelarna, där 
olika enheter inom stadsdelsförvaltningen förefaller 
ha nått mycket längre med samverkan.
 När det gäller den tredje frågan – konsekvenser 
för arbetssättet – kan man först slå fast att varken 
samverkan eller partnerskap är nya företeelser även 
om de nu lyfts fram på ett sätt som saknar tidigare 
motsvarighet. Kombinationen av partnerskap och 
ökat lokalt ansvar frambringar möjligen nya förvalt-
ningsstrukturer, där åtminstone de större och mer 
framgångsrika stadsdelsförvaltningarna ytterligare 
ökar sin strategiska planeringskompetens och bygger 
nätverk inom och utom kommunen. Detta är en ten-
dens som är tydligast i Stockholm och allra tydligast 

16 Man bör även notera att det ingenstans i propositionen 
eller i andra officiella dokument står när målen ska vara 
uppnådda, vilket gör utvärderingar redan av detta skäl 
problematiska.
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på Järvafältet, där inte minst Kista gått i bräschen för 
ett sådant mer pro-aktivt förhållningssätt. Man skulle 
därför kunna ge ett förvisso försiktigt men ändå 
jakande svar på den tredje frågan.  
 Förändringar i ansatserna och arbetssätten kan 
också tänkas ske kommuncentralt och på statlig nivå. 
Att Stockholms Integrationsförvaltning föreslagit sin 
egen nedläggning är radikalt men samtidigt signifika-
tivt för tjänstemännens och många forskares uppfatt-
ning att hela integrationsfrågan och inte minst boen-
deintegrationsfrågan måste hanteras där makt och 
strategiska beslut fattas och inte i en fackförvaltning. I 
intervjuer vi nyligen genomfört för ett nytt EU-finan-
sierat projekt – Restate – (Restructuring large housing 
estates in Europe) med storstads- och integrationsmi-
nister Mona Sahlin17, betonas att storstadspolitiken 

fortsätter och att den hädanefter, via regleringsbrev 
och särskilda direktiv, kommer att sätta starkare 
avtryck i de ordinarie verksamheter som staten mer 
direkt ansvarar för. Det är därför möjligt, vilket också 
framkom i samband med intervjuer med statsse-
kreterare Lise Bergh och vikarierande enhetschefen 
(numera departementsrådet) Tommi Riihonen i 
samband med korsutvärderingen förra året18, att den 
metodutveckling som storstadspolitiken haft som en 
grundtanke får konsekvenser inte bara för hur stads-
delarna och kommunerna centralt framdeles arbetar 
med s.k. utsatta stadsdelar och segregationsrelaterade 
frågor utan också i hur statens egna myndigheter, t.ex. 
AMS, Försäkringskassan, Skolutvecklingsmyndighe-
ter och Polisen, bedriver sin praktiska verksamhet i 
storstadskommunerna.

17 Intervju med Mona Sahlin, 30 september 2003. För mer infor-
mation om Restate-projektet, se http://www.restate.geog.uu.nl 

18 Intervjuer under UGIS-projektets korsutvärdering, Stor-
stadskansliet  22 maj 2002 .
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Vi har i denna del på olika sätt diskuterat utveck-
lingen och betydelsen av ett uppdelat boende efter 
socioekonomiska och etniska skiljelinjer. Boendet och 
bostadsområdet kan betraktas som en viktigt arena 
för integration. Den etniska och socioekonomiska 
boendesegregationen kan också ses som en viktig 
indikator på tillståndet i fråga om integrationen i 
samhället i sin helhet. Integrationsverket har därför 
också i denna och tidigare rapporter presenterat 
uppföljningar och analyser av utvecklingen av segre-
gationen. Om man dessutom antar att det uppdelade 
boendet i sig resulterar i ojämlika livschanser – exem-
pelvis förutsättningar för ekonomisk karriär – är det 
än mer angeläget att studera denna utveckling. Kon-
sekvenserna av den segregerade staden blir särskilt 
allvarliga om det uppdelade boendet i sig bidrar till 
att motverka människors integration i samhället. De 
senaste årens insatser för att »bryta segregationen« 
inom ramen för den statliga storstadspolitiken kan 
också ses som en konkret politiskt beslutad åtgärd för 
att främja integrationen och motverka sådana nega-
tiva konsekvenser av boendesegregationen. 
 Det uppdelade boende förekommer i stort sett i alla 
typer av samhällen. Boendesegregation och begrepp 
som »utsatta bostadsområden« har dock i första hand 
kommit att förknippas med landets storstadsregioner. 
Situationen i vissa stadsdelar i Stockholm, Malmö 
och Göteborg har genom medias återkommande 
rapportering blivit riksbekanta exempel när segrega-
tionens baksidor ska diskuteras. Den utveckling som 
präglade 1990-talet med en allt djupare segregation 
var dock inte helt avgränsad till dessa storstadsre-
gioner. Utvecklingen i mellanstora städer som Väs-
terås, Jönköping, Norrköping och Umeå visar på en 
ökande segregation under detta decennium. Liksom 

i storstäderna fick 1990-talets nyanlända flyktingar i 
stor utsträckning sina första bostäder i områden som 
redan tidigare hade en överrepresentation av utrikes 
födda. Att den tilltagande flyktinginvandringen också 
resulterade i en skärpt etnisk boendesegregation var 
dock ingen slump. Av intervjuer med kommunala 
tjänstemän och företrädare för bostadsbolag fram-
kom att nyanlända flyktingar i stor utsträckning 
hänvisades till ett fåtal, mindre attraktiva, bostads-
områden. 
 Även om man kan påvisa en segregationsutveck-
ling i både stora och medelstora städer kan effekterna 
av det segregerade boendet skilja sig åt på avgörande 
punkter. I detta sammanhang har städernas storlek i 
fråga om befolkning och stadsdelarnas geografiska 
utbredning betydelse. Det är i första hand i storstä-
derna vi kan finna stadsdelar där utrikes födda är i 
majoritet bland de boende. Det är dessutom i första 
hand här som dessa stadsdelar är tillräckligt stora för 
att bilda underlag för grund- och förskolors upptag-
ningsområden. Den etniska och socioekonomiska 
boendesegregationen kan då också resultera i en långt 
driven skolsegregation efter motsvarande mönster. 
  En annan fråga som också har med segregationens 
konsekvenser att göra är om koncentrationen av 
arbetslösa eller fattiga människor i sig kan försämra 
utsikterna på exempelvis arbetsmarknaden för de 
boende i »utsatta områden«. 
 Förekomsten av dessa s.k. områdeseffekter har i 
denna rapport prövats för stockholmsregionens del. 
Resultatet pekar på att andelen som står utan sys-
selsättning i ett bostadsområde har betydelse för den 
enskildes utsikter att få och/eller behålla ett arbete. 
Eftersom 1990-talets nyanlända invandrare är kraftigt 
överrepresenterade i stadsdelar där sysselsättningen 


 ‒   
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ligger långt under genomsnittet för regionen skulle 
dessa negativa områdeseffekter kunna bidra till att 
ytterligare försvaga deras ställning på arbetsmarkna-
den. 
 De konsekvenser och omfattning av etnisk och 
socioekonomisk boendesegregation som särskilt 
präglar storstadsregionerna kan möjligen ligga 
bakom de önskemål som ibland uttrycks i fråga om 
en jämnare geografisk fördelning av nyanlända flyk-
tingar. Frågan är om nyanländas förutsättningar för 
integration är bättre i en mindre kommun där ande-
len utrikes födda är lägre än i storstäderna.
 En stor andel av de nyanlända flyktingarna bosät-
ter sig i storstadskommunerna samtidigt som det är 
få som flyttar ut från dessa regioner. Endast 10–15 
procent av ett visst års flyktingbefolkning kan antas 
ha flyttat från storstaden fem år senare. Den omvända 
riktningen – flytt till storstäderna – är betydligt van-
ligare. Större delen av de som ändå flyttar ut från 
storstadskommunerna flyttar till någon av storstads-
regionernas förortskommuner. Till medelstora och 
mindre kommuner flyttar en mycket liten del av de 
flyktingar som lämnar storstaden. Hur har det då 
gått för dem som ändå lämnade storstadsregionerna 
under 1990-talet? Den undersökning som presenteras 
i denna del omfattar de flyktingar som lämnat stor-
stadskommunerna för någon kommun utanför stor-
stadsregionerna (landets större kommuner undan-
taget). Generellt sett har de flyktingar som flyttat i 
olika avseenden klarat sig bättre än de som stannat 
kvar. Detta gäller i synnerhet de som flyttade under 
den period av ekonomisk återhämtning som präglade 
den senare hälften av 1990-talet. Sysselsättningsnivån 
ökade generellt bland flyktingar under denna period, 
men i snabbare takt bland de som flyttat än bland 
de som stannat kvar i storstan. Bland de som läm-
nat Malmö och Göteborg var detta mönster särskilt 
tydligt. En jämförelse bland barn till flyktingar visar 
också att de som flyttat klarat sig något bättre i skolan 
än de som stannat kvar. 
 Flertalet av de flyktingar som lämnat storstan 
bodde tidigare i områden med relativt sett höga 
andelar utrikes födda. Hälften av de som flyttar ham-
nar också i områden där andelen utrikes födda inte är 
lägre. Jämfört med de som stannar bor dock betydligt 
fler av utflyttarna efter flytten i områden med lägre 
andel utrikes födda. 
 Undersökningen besvarar inte frågor som rör even-
tuella förklaringar till de skillnader som kan skönjas 
mellan stannare och flyttare. Förklaringar kan exem-
pelvis ha att göra med orsakerna bakom besluten att 
flytta. Relationer till personer i den kommun man 
flyttar till kan t.ex. vara avgörande. 

 Sammantaget pekar resultaten i de olika undersök-
ningarna av områdeseffekter i storstan och att flytta 
från storstäderna, dels på negativa konsekvenser av 
att bo i någon av Stockholmsregionens s.k. utsatta 
områden, dels på vissa fördelar med att flytta till en 
kommun utanför storstadsregionerna. Resultaten 
av de båda undersökningarna är inte helt entydiga 
utan har snarare karaktären av tendenser. Fortsatta 
studier av den sociala omgivningens och flyttningars 
betydelse för människors livschanser kommer för-
hoppningsvis att bidra med ytterligare kunskap – inte 
minst behöver denna typ av kartläggningar baserade 
på registerdata kompletteras med kvalitativa under-
sökningar för att bättre förklara orsakssambanden. 
 Bakom de områdesbaserade utvecklingsprogram 
som storstadssatsningen är ett exempel på ligger 
ofta ett antagande om att geografisk koncentration 
av sociala problem i sig har negativa konsekvenser 
för de boende i s.k. utsatta bostadsområden. Frå-
gan är på vilket sätt dessa insatser kan motverka de 
negativa effekterna av boendesegregationen i våra 
storstäder. Ett av de övergripande målen med den 
svenska storstadspolitiken är att bryta den negativa 
segregationsutvecklingen. (se exempelvis På rätt väg? 
Integrationsverket 2002)
 Storstadssatsningen är ett i raden av ett stort antal 
urbana utvecklingsprogram som under de senaste 
decennierna genomförts i Europa och USA. De olika 
programmen består i varierande utsträckning av 
insatser inriktade på både sociala förhållanden och 
den fysiska miljön i ett antal avgränsade stadsdelar. 
Den svenska storstadssatsningen har likheter med 
många andra urbana utvecklingsprogram men skiljer 
sig också på ett antal punkter. 
 Till skillnad från de flesta andra urbanprogram 
innehåller storstadssatsningen ingen ambition att 
förbättra stadsdelarna i fysisk mening – att rusta och 
förändra den byggda miljön ligger utanför insatsernas 
övergripande mål. Ett av storstadssatsningens delmål 
handlar dock om att öka trivseln och stadsdelarnas 
attraktivitet. Förutsättningarna att uppfylla detta mål 
hade sannolikt varit bättre med en kombination av 
både fysiska och socioekonomiska insatser. 
 Trots ambitionen att »bryta segregationen« omfat-
tar den svenska storstadspolitiken inte några struk-
turpåverkande insatser, åtminstone inte i form av 
praktiska åtgärder på kommunövergripande nivå. 
I undersökningen av det svenska fallet kunde man 
också konstatera ett visst missnöje med det kom-
munövergripande engagemanget bland dem som 
varit närmast berörda av genomförandet av insat-
serna. Kommunernas kommuncentrala enheter har 
enligt många haft en allt för marginell roll. Storstads-
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satsningen är också ganska snäv i sin omfattning 
med sina avtal med kommuner om insatser i väl 
avgränsade stadsdelar. Detta kan jämföras med t.ex. 
den franska motsvarigheten (Politique de la ville) som 
även omfattar avtal om mer övergripande och struk-
turpåverkande insatser. 
 Tidsperioden för olika urbanprogram varierar 
men den svenska storstadssatsningens treårsperiod är 
något kortare än flertalet av andra länders program. 
En av slutsatserna i den jämförande undersökning 
som tidigare presenterats var att denna tidsperiod är 
i kortaste laget – och att den svenska storstadspoliti-
ken hade behövt ytterligare tre år för att få långsiktiga 
effekter. När det, som i det svenska fallet, gäller socio-
ekonomiska mål är det dessutom svårt att beräkna 
den tid som går åt för att realisera målen – därmed 
ter sig en på förhand bestämd relativt kort insatspe-
riod än mer problematisk. 
 Den svenska storstadens övergripande mål att bryta 
segregationen är i den internationella jämförelsen 
mer eller mindre unik i sin ambition. Andra länders 
insatser har visserligen initierats som åtgärder mot de 
problem som segregationen för med sig, men omfat-
tar inte motsvarande ambitiösa mål. I flera fall har 
områdesbaserade program av storstadssatsningens 
typ varit framgångsrika. Det gäller exempelvis i fråga 

om att förbättra de boendes livschanser och i vissa 
fall höja statusen hos enskilda områden i relation till 
omgivande stadsdelar. Men att problemen minskar i 
ett område hindrar inte att de ökar i andra områden 
som inte omfattas av insatserna. Stadens segregerade 
struktur förändras inte av att man åstadkommer en 
socioekonomiskt och etniskt mer blandad befolkning 
i några få stadsdelar. En insats som har ambitionen 
att bryta boendesegregationen i en storstadsregion i 
sin helhet måste också omfatta dess samtliga kom-
muner och stadsdelar. För att lösa de problem som 
har att göra med segregation och dess relationella 
karaktär måste insatserna vara långsiktiga, dessutom 
har man med denna typ av insatser bättre förutsätt-
ningar att lyckas om den socioekonomiska polarise-
ringen i samhället i allmänhet minskar, inte minst i 
storstadsområdena.
 På en viktig punkt framstår den svenska stor-
stadspolitiken som ett föredöme. Omfattningen av 
de resurser som satsas på att utvärdera storstadssats-
ningen saknar sin motsvarighet i de andra länderna. 
Därmed kan vi förvänta oss ytterligare värdefull 
belysning av frågor som rör segregationsprocesser, 
segregationens negativa effekter och områdesbase-
rade insatsers möjligheter. 
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