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Förord

En av Integrationsverkets uppgifter är att ur ett integrationspolitiskt per-
spektiv följa och utvärdera hur samhället utvecklas. 
 I denna antologi har vi valt att sätta befolkningsutvecklingen och den 
geografiska rörligheten under 1990-talets första del i centrum. Förutom 
att belysa och diskutera några av de konsekvenser som befolkningsut-
vecklingen och bosättningsmönstren leder till vill vi med detta arbete 
lägga en grund för framtida uppföljningar av hur samhället utvecklas.
 Antologin har tagits fram vid Utvärderingsavdelningen där Sven 
Hjelmskog varit huvudansvarig för arbetet. Vid sin sida har han haft 
Lillemor Sahlberg som kompletterat forskarnas rapporter med intervjuer 
samt bidragit med antologins inledning och avslutning. De forskare som 
deltagit är professor Roger Andersson, Institutet för bostadsforskning, 
Uppsala universitet, professor Jan Ekberg och doktorand Mikael Ohlson, 
Ekonomihögskolan, Växjö universitet samt professor Ulf Wiberg, Kul-
turgeografiska institutionen, Umeå universitet. Anna-Sofia Quensel vid 
Integrationsverkets Informationsavdelning har lagt ner stor möda på att 
ge text och tabellmaterial en bra form och göra det klart för tryckning.

Norrköping den 25 september 2000

Birgitta Ornbrant
Avdelningschef
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Inledning

Sverige förändras i snabb takt, inte minst gäller det befolkningen. På 
grund av invandringen ökar antalet invånare. Utan invandring skulle 
vi idag ha en befolkningsminskning, eftersom födelsetalen är så låga. 
Utan invandring skulle Sveriges befolkning ha stagnerat redan på sjut-
tiotalet. Samtidigt fortsätter det som forskarna kallar urbaniseringspro-
cessen. Många av landets invånare söker sin bosättning i storstadsområ-
den eller länscentra. De unga flyttar efter grundskola eller gymnasium 
till högskoleorter, men sedan inte lika självklart som tidigare tillbaka till 
de mindre orterna.
 Allt större delar av landet har blivit avfolkningsområden. Dit hör 
omfattande delar av Norrland, Bergslagen, östra Götaland och norra 
delarna av Västra Götalands län. Avfolkning och bristande tillväxt har 
länge varit problem särskilt i de norra delarna av landet. Botemedlet 
har varit regionalpolitiska insatser med målet att hela Sverige ska leva. 
Idag ser vi att de gängse regionalpolitiska insatserna inte räckt till.
 Det är runt storstäderna, framför allt Stockholm, som befolkningen 
växer som mest. Det är också hit som många nyinflyttade till Sverige 
söker sig. Kommuner tyngda av köer till svenskundervisning och brist 
på arbetstillfällen vill inte längre ta emot flyktingar och söker med ljus 
och lykta efter medel för att lyfta sina problemområden.
 Integrationsverket har till uppgift att följa samhällsutvecklingen med 
avseende på allas lika rättigheter och möjligheter, oavsett etnisk eller 
kulturell bakgrund. Med den här antologin vill vi sätta ljuset på befolk-
ningsutvecklingen, avfolkningen, koncentrationen till storstadsområ-
dena och polariseringen där.
 Vi har bett några forskare, kulturgeografer och nationalekonomer, 
att analysera utvecklingen under början av nittiotalet. Vi har också 
intervjuat utredare, näringslivsföreträdare och politiker om vad man 
kan göra för att motverka problemen med avfolkning och befolknings-
koncentration. Vad gör man, när underlaget för skolor, vårdcentraler, 
banker och butiker försvinner? När skatteunderlaget inte räcker för att 
upprätthålla välfärden? I 100 av landets 288 kommuner minskar befolk-
ningen. Storstäderna, framför allt Stockholm, svarar för en ökande 
andel av tillväxten. Både befolkningsmässigt och ekonomiskt. Småor-
terna stagnerar. Men inte överallt. Vissa har en stadig tillväxt som i 
västra Småland. Varför går det till exempel så bra för Gnosjö?
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Integrationsverket ska försöka påverka bosättningen av nya invandrare. 
Genom att ge en gedigen information om möjligheter och svårigheter 
på olika orter hoppas vi att nykomlingar i landet ska vilja välja andra 
bostadsorter och undvika att fastna i storstädernas svenskglesa, ekono-
miskt och socialt utsatta områden. Dessa har blivit genomströmnings-
områden, de som kan flyttar därifrån. Men det finns höga ambitioner 
att vända nedgången.
 Sverige förändras. På delar av arbetsmarknaden är idag bekymren 
växande över bristen på arbetskraft. Än värre blir det om några år, då 
de stora fyrtiotalistgenerationerna går i pension. Hur ska Sverige klara 
försörjningen av sina åldrande invånare? Befolkningen har genom flyk-
tinginvandringen blivit mer mångfacetterad än tidigare. En mångfald 
som skulle kunna bidra mycket positivt till utvecklingen – om männis-
korna får chansen.
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1990-talet kännetecknas av att befolkningen inom länen kon-
centreras till den dominerande kommunen och inom landet till 
storstadsområden och stora högskoleorter. I hälften av landets 
kommuner minskade befolkningen i absoluta tal. De storstads-
nära länen har växt på bekostnad av både skogslänen och 
det övriga Sverige. En tanke bakom kapitlet är att en fort-
gående polarisering mellan expansionsområden och avfolkning-
sområden i landet är negativ för integrationen mellan infödda 
och invandrade. Sven Hjelmskog, Integrationsverket, konstat-
erar att fl yktingarnas bosättning sedan mitten av 1980-talet 
ändrat befolkningens sammansättning i hela landet. Andelen 
utrikes födda har ökat överallt.

Länens andel av Sveriges hela och 
utrikes födda befolkning 1988 och 1998
Under tioårsperioden 1988 till 1998 ökade Sveriges befolkning med 
390 000 från 8 460 000 till 8 850 000 invånare. Folkökningen i landet 
utgjorde 4,6 procent. Ökningen fördelades ojämnt mellan landets olika 
delar. De tre storstadslänen kring Stockholm, Göteborg och Malmö 
ökade med respektive 145 000, 66 000 och 69 000 personer, medan 
den sammanlagda folkökningen i resten av landet uppgick till omkring 
110 000 personer. Av länen utanför storstadsregionerna ökade Upp-
sala län med 30 000, Hallands län med 24 000, Östergötlands län 
med 18 000 och Västerbottens län med 12 000 invånare. Jönköpings, 
Kronobergs, Örebro och Västmanlands län ökade sina befolkningstal 
med 4 000 till 8 000 invånare vardera under perioden. Kalmar, Got-
lands, Blekinge, Dalarnas och Norrbottens län ökade sin befolkning 
med 1 000 till 3 000 invånare vardera. I Värmland och Jämtland mins-
kade befolkningen med 500 respektive 1 000 invånare. I Gävleborgs 

Regional och inomregional 
bosättning i Sverige

SVEN HJELMSKOG
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och Västernorrlands län sjönk befolkningstalen med respektive dryga 
2 000 och dryga 5 000 invånare. 
 Tabell 1 redovisar länens andel av Sveriges befolkning och andelen 
av Sveriges utrikes födda befolkning 1988 och 1998. Länens befolk-
ningstillväxt under tioårsperioden framgår också. Tabellen ger en bild 
av förskjutningen mellan tillväxtområden och stagnerande områden i 
landet. Tabell 2 redovisar förändringen av de utrikes föddas andel av 
befolkningen i respektive län från 1988 till 1998
 Befolkningsförändringen under decenniet innebär att Stockholms, 
Skåne, Uppsala och Hallands län har ökat sin respektive andel av lan-

Tabell 1
Länens andel av Sveriges hela och utrikes födda befolkning 1988 och 1998

 1988 1998    
 Befolkning % av Därav utr. % av Befolkning % av Därav utr. % av Befolknings-
Län  Sverige födda Sverige  Sverige födda Sverige tillväxt 
Stockholm 1 617 038 19,1 235 601 32,8 1 762 924 19,9 298 288 31,3 145 886 9,0
Uppsala 26 0476 3,1 23 368 3,3 29 0473 3,3 31 669 3,3 29997 11,5
Södermanland 251 423 3,0 24 350 3,4 256 870 2,9 28 941 3,0 5 447 2,2
Östergötland 396 919 4,7 24 641 3,4 414 360 4,7 36 537 3,8 17 441 4,4
Jönköping1 320 239 3,8 20 394 2,8 328 068 3,7 29 201 3,1 7 829 2,4

Kronoberg 175 427 2,1 10 892 1,5 179 021 2,0 15 348 1,6 3 594 2,0
Kalmar 237 781 2,8 9 653 1,3 240 160 2,7 14 588 2 2 379 1,0
Gotland 56 383 0,7 1 663 0,2 57 791 0,7 2 171 0,2 1 408 2,5
Blekinge 149 544 1,8 7 485 1,0 151 692 1,7 10 362 1,1 2 148 1,4
Skåne1 1 047 167 12,4 91 336 12,7 1 116 603 12,6 136 560 14,3 69 436 6,6

Halland 247 417 2,9 14 669 2,0 271 325 3,1 22 166 2,3 23 908 9,7
V Götaland1 1 418 954 16,8 123 152 17,2 1 285 611 16,8 167 968 17,6 66 657 4,7
Värmland 280 694 3,3 16 022 2,2 280 178 3,2 18 491 1,9 -516 -0,2
Örebro 270 031 3,2 18 626 2,6 275 163 3,1 25 262 2,6 5 132 1,9
Västmanland 254 847 3,0 38 912 4,0 258 541 2,9 33 145 3,5 3 694 1,4

Dalarna 284 407 3,4 14 655 2,0 282 232 3,2 17 621 1,8 825 0,3
Gävleborg 287 004 3,4 12 395 1,7 284 636 3,2 16 415 1,7 -2 368 -0,8
Västernorrland 259 964 3,1 9 572 1,3 254 354 2,9 12 111 1,3 -5 610 -2,2
Jämtland 134 116 1,6 4 305 0,6 133 143 1,5 5 284 0,6 -973 -0,7
Västerbotten 247 521 2,9 9 442 1,3 259 163 2,9 13 494 1,4 11 642 4,7
Norrbotten 261 536 3,1 16 439 2,3 262 317 3,0 18 609 2,0 781 0,3

Sverige 8 458 888 100,0 717 572 100,0 8 847 625 100 954 231 100 388 737 4,6

Not 1: Enligt länsindelningen1999
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dets befolkning. Västra Götalands, Östergötlands, Västerbottens och 
Gotlands relativa storlek har blivit oförändrad. Övriga län har minskat 
sin andel av landets befolkning. Den relativa folkminskningen berör de 
fyra länen i Småland och Blekinge, de fem länen väster om Stockholm-
Uppsala i Svealand samt hela Norrland förutom Västerbottens län.
 År 1988 var den utrikes födda befolkningen 717 000 personer och 
1998 954 000 personer efter en ökning med omkring 236 000. Länens 
andel av den utrikes födda, till Sverige invandrade, befolkningen har 
förskjutits något under tioårsperioden.

Storstadslänen
Stockholms län avviker starkt från övriga landet vad gäller andel av 
landets utrikes födda befolkning. Länet ökade sin del av Sveriges hela 
befolkning från 19,1 till 19,9 procent under decenniet. Länets andel 
av de utrikes födda i Sverige minskade under perioden från 32,8 till 
31,3 procent, men var fortfarande i särklass högst jämfört med landets 
övriga län.
 Det område som nu utgör Västra Götalands län hade 1988 16,8 
procent av Sveriges befolkning, samma andel som 1998. De utrikes 
födda i området var 1988 17,2 procent och 1998 17,6 procent av alla 
i landet.
 Skåne hade 1988 12,4 procent av landets folkmängd mot 12,6 pro-
cent 1998. Andelen av landets alla invandrade var där 12,7 procent 
1988 mot 14,3 procent 1998.

Övriga län
Södermanland och Västmanland hade båda en större andel av de utri-
kes födda än av totalbefolkningen såväl 1988 som 1998. Överrepresen-
tationen av utrikesfödda i de båda länen minskade dock under tioårs-
perioden. Uppsala län hade 1988 större andel av landets utrikes födda 
befolkning än av totalbefolkningen. Under tioårsperioden till 1998 
skedde en utjämning, så att andelen invandrade i länet blev den samma 
som länets andel av hela befolkningen.
 Samtliga övriga län hade såväl 1988 som 1998 lägre andel av den 
invandrade befolkningen än av totalbefolkningen. Underrepresentatio-
nen för de utrikes födda minskade under decenniet i Östergötlands, 
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Blekinge, Hallands, Örebro, Gävle-
borgs, Västernorrlands, Jämtlands och Västerbottens län. I Gotland 
och Dalarna var underrepresentationen för utrikes födda i befolkningen 
lika stor 1988 och 1998. I Värmland och Norrbotten blev underrepre-
sentationen av utrikes född befolkning större 1998 än den varit 1988.
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 Till det anmärkningsvärda i dessa regionala förskjutningar av befolk-
ningens bosättning från slutet av 1980-talet till slutet av 1990-talet hör 
den minskade andelen utrikes födda i Stockholms län, trots att antalet 
med annat födelseland än Sverige där ökade med över 60 000 personer. 
Genom Skånes och Västra Götalands ökade andelar av landets invand-
rade befolkning ökade dock de tre länen kring storstäderna sin sam-
manlagda andel från 62,7 till 63,2 procent av de utrikes födda. Total-
befolkningen i dessa län ökade samtidigt från 48,3 till 49,3 procent av 
landets hela befolkning. 
 Den relativa minskningen av andelen utrikes födda i de sedan länge 

Tabell 2
Andelen utrikes födda av befolkningen i länen 1988 och 1998
      
 1988 1998  
Län Befolkning Utrikes födda Procent  Befolkning Utrikes födda Procent
Stockholms 1 617 038 235 601 14,6 1 762 924 298 288 16,9
Uppsala 260 476 23 368 9,0 290 473 31 669 10,9
Södermanlands 251 423 24 350 9,7 256 870 28 941 11,2
Östergötlands 396 919 24 641 6,2 414 360 36 537 8,8
Jönköpings (1) 320 239 20 394 6,3 328 068 29 201 8,9
      
Kronobergs 175 427 10 892 6,2 179 021 15 348 8,5
Kalmar 237 781 9 653 4,1 240 160 14 588 6
Gotlands 56 383 1 663 2,9 57 791 2 171 3,7
Blekinge 149 544 7 485 5,0 151 692 10 362 6,8
Skåne (2) 1 047 167 91 336 8,7 1116 603 136 560 12,2
      
Hallands 247 417 14 669 5,9 271 325 22 166 8,1
Västra Götalands(3) 1 418 954 123 152 8,6 1 485 611 167 968 11,3
Värmlands 280 694 16 022 5,7 280 178 1 8491 6,5
Örebro 270 031 18 626 6,9 275 163 25 262 9,1
Västmanlands 254 847 28 912 11,3 258 541 33 145 12,8
       
Dalarnas 284 407 14 655 5,2 285 232 17 621 6,1
Gävleborgs 287 004 12 395 4,3 284 636 16 415 5,7
Västernorrlands 259 964 9 572 3,7 254 354 12 111 4,7
Jämtlands 134 116 4 305 3,2 133 143 5 284 3,9
Västerbottens 247 521 9 442 3,8 259 163 13 494 5,2
Norrbottens 261 536 16 439 6,3 262 317 18 609 7,0
      
Sverige 8 458 888 717 572 8,5 8 847 625 954 231 10,7

(1)1988 Medräknat Habo och Mullsjö kommuner    
(2)1988 Kristianstads och Malmöhus län    
(3)1988 Göteborgs och Bohus, Älvsborgs samt Skaraborgs län utom Habo och Mullsjö 
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invandrartäta Södermanlands och Västmanlands län vittnar om särskilda 
regionala förskjutningar som berört detta område. 
 En ökning av ett läns andel av landets utrikes födda kan bland annat 
vara ett mått på att kommunerna i länet tagit emot och behållit propor-
tionellt fl er fl yktingar än landet som helhet. En minskning av andelen 
utrikes födda kan omvänt vara ett mått på att kommunerna i länet tagit 
emot och behållit proportionellt färre fl yktingar än landet som helhet. 
Förskjutningarna av invandrarandelen återspeglar bland annat omfatt-
ningen av det lokala fl yktingmottagandet och effekten av fl yktingars 
omfl yttning i landet.
 I tabell 2 redovisas länens och rikets hela befolkning samt den utrikes 
födda befolkningen 1988 och 1998. Där framgår att de utlandsföddas 
andel av befolkningen ökade från 8,5 procent 1988 till 10,7 procent 
1998. I samtliga enskilda län ökade de utrikes föddas andel av befolk-
ningen.
 Av länen hade Stockholms, Västmanlands, Skåne, Södermanlands, 
Västra Götalands och Uppsala län större andel utrikes född befolkning 
än hela landet såväl 1988 som 1998. Stockholms län med den i särklass 
högsta andelen, nära 17 procent år 1998, utgör en kategori för sig. 
1998 hade Örebro, Jönköpings, Östergötlands, Kronobergs, Hallands 
och Norrbottens län mellan dryga 7 och dryga 9 procent utrikes född 
befolkning. De övriga länens andel varierade mellan 4 och knappa 7 
procent utrikes födda i befolkningen.
 Av tabell 3 (följande sida) framgår fördelningen av befolkningen i 
varje län och i hela landet uppdelad på män respektive kvinnor i ålders-
grupperna 0–19 år, 20–24 år, 25–39 år, 40–64 år samt 65 år och äldre 
vid utgången av år 1998. Redovisningen omfattar fem åldersgrupper 
av män och samma fem åldersgrupper av kvinnor och visar varje grupps 
andel av hela befolkningen i länen och hela landet. Indelningen i ålders-
intervall är gjord med hänsyn till att fl yttningar sker mest under a) 
barndomen, b) ungdomen då man fl yttar till högre utbildning/eget 
boende/ny arbetsort, c) tidig vuxenålder, i samband med familjebild-
ning och d) ålderdomen. Eftersom åldersfördelningen endast redovi-
sas för en tidpunkt, 1998, kan den inte relateras till uppgifterna om 
befolkningstillväxt i tabell 1.

Barn och ungdom under 20 år

Andelen pojkar i åldrarna under 20 år var 12,5 procent av Sveriges 
befolkning. Andelen fl ickor under 20 år var 11,8 procent. Hög andel 
av både pojkar och fl ickor under 20 hade Hallands, Jönköpings, Got-
lands, Uppsala, Västerbottens och Kronobergs län. Barnfattigast var 
Västernorrlands, Blekinge, Gävleborgs, Värmlands, Stockholms och 
Jämtlands län. Värdena visar att såväl hög som låg andel barn förekom 
i både expansiva och stagnerande län.
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Unga i åldern 20–24 år

Andelen män i åldern 20–24 år var 3,1 procent av hela befolkningen i 
Sverige. Män i denna åldersgrupp utgjorde en klart större andel i Väs-
terbottens, Uppsala, Östergötlands, Kronobergs och Blekinge län än 
de gjorde i hela landet. Lägst andel män i denna ålder hade Dalarnas, 
Gävleborgs, Södermanlands och Kalmar län.
 Andelen kvinnor i åldern 20–24 år var 3,0 procent av totalbefolk-
ningen. Högre andel kvinnor i denna åldersgrupp hade Uppsala, Väs-
terbottens, Östergötlands, Stockholms, Kronobergs och Skåne län. 
Andelen kvinnor i denna ålder var lägre än riksnivån i Dalarnas, Söder-
manlands, Kalmar, Gotlands och Värmlands län liksom i alla Norrlands-
länen utom Västerbotten. 

Tabell 3           
Befolkning den 31.12 1998. Procentuell fördelning efter ålder. Procent

  Män  Summa  Kvinnor  Summa
Län 0-19 20-24 25-39  40-64  65-  män 0-19  20-24  25-39  40-64  65-  kvinnor
Stockholms 12,2 3,0 12,3 15,6 5,8 48,8 11,6 3,1 12,2 15,5 8,8 51,2
Uppsala län 13,0 3,6 11,0 15,5 6,1 49,3 12,4 3,9 10,9 15,4 8,2 50,7
Södermanlands  12,6 2,8 9,7 16,5 7,8 49,5 12,1 2,6 9,1 16,2 10,4 50,5
Östergötlands  12,7 3,5 10,5 15,6 7,5 49,8 11,8 3,2 9,6 15,4 10,2 50,2
Jönköpings  13,2 3,0 10,1 15,4 7,9 49,6 12,6 2,8 9,4 15,1 10,6 50,4

Kronobergs  12,7 3,4 9,9 16,0 8,2 50,1 12,0 3,1 9,1 15,5 10,4 49,9
Kalmar  12,5 2,8 9,4 16,3 8,6 49,6 11,8 2,6 8,8 15,9 11,4 50,4
Gotlands  13,0 3,0 9,4 16,5 7,7 49,5 12,6 2,6 9,1 16,0 10,1 50,5
Blekinge  12,0 3,4 10,1 16,2 8,3 50,0 11,3 2,7 9,0 16,0 10,9 50,0
Skåne  12,3 3,1 10,4 15,7 7,4 49,0 11,7 3,1 10,1 15,6 10,4 51,0

Hallands  13,3 2,9 9,9 15,9 7,7 49,7 12,6 2,7 9,7 15,7 9,7 50,3
Västra Götalands  12,6 3,1 10,9 15,6 7,4 49,5 11,9 3,0 10,4 15,2 10,0 50,5
Värmlands  12,1 2,9 9,8 16,1 8,6 49,6 11,5 2,6 9,1 15,9 11,3 50,4
Örebro  12,4 3,0 10,0 15,9 8,0 49,2 11,8 3,0 9,5 15,7 10,8 50,8
Västmanlands  12,4 3,0 10,4 16,5 7,6 49,8 11,8 2,6 9,5 15,9 10,3 50,2

Dalarnas  12,7 2,7 9,3 16,6 8,4 49,8 11,9 2,5 8,8 15,9 11,2 50,2
Gävleborgs  12,0 2,7 9,8 16,7 8,4 49,7 11,3 2,6 9,0 16,1 11,2 50,3
Västernorrlands  11,9 3,0 9,5 16,8 8,6 49,8 11,3 2,6 8,9 16,1 11,4 50,2
Jämtlands  12,3 2,9 9,6 16,3 8,9 50,1 11,5 2,8 9,0 15,5 11,1 49,9
Västerbottens  12,9 3,7 10,1 15,7 7,4 49,8 12,3 3,6 9,4 15,2 9,6 50,2
Norrbottens  12,4 3,2 10,2 17,1 7,8 50,6 11,7 2,6 9,2 16,2 9,7 49,4
            
Sverige 12,5 3,1 10,6 15,9 7,3 49,4 11,8 3,0 10,2 15,6 10,0 50,6
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 Värdena visar att andelen unga män och kvinnor i åldern 20–24 år är 
hög i län med stor högskolesektor och låg i län med mindre utbyggd 
högskola.

Vuxna i åldern 25–39 år

Av landets befolkning var 10,6 procent män i åldern 25-39 år och 10,2 
procent kvinnor i samma ålder. En högre andel än riksnivån bland såväl 
män som kvinnor i detta åldersintervall hade endast Stockholms, Upp-
sala och Västra Götalands län. Lägst andel män i denna åldersgrupp 
hade Dalarnas, Kalmar, Gotlands, Västernorrlands och Jämtlands län. 
Kvinnorna i åldersintervallet utgjorde den lägsta andelen i Kalmar, 
Dalarnas, Västernorrlands, Blekinge, Gävleborgs och Jämtlands län.

Vuxna i åldern 40–64 år

Av hela landets befolkning var 15,9 procent män i åldrarna 40–64 år 
och 15,6 procent kvinnor i samma ålder. Högst andel män i detta 
åldersintervall hade Norrbottens, Västernorrlands, Gävleborgs, Dalar-
nas, Södermanlands, Gotlands och Västmanlands län. Den lägsta ande-
len män i åldersgruppen hade Jönköpings, Uppsala, Stockholms, Öster-
götlands och Västra Götalands län. Kvinnorna i åldersgruppen hade den 
starkaste representationen i Södermanlands, Norrbottens, Gävleborgs, 
Västernorrlands, Gotlands och Blekinge län. Minst andel utgjorde de i 
Jönköpings, Västra Götalands, Uppsala och Östergötlands län.

65 år och äldre

Av Sveriges befolkning var 7,3 procent män i åldersintervallet 65 år 
och äldre. Kvinnorna i samma ålder var 10,0 procent av landets befolk-
ning. Äldre män utgjorde en större andel av befolkningen i Jämtlands, 
Kalmar, Värmlands, Västernorrlands, Dalarnas och Gävleborgs län än 
de gjorde i riket som helhet. Däremot var de en mindre andel i Stock-
holms och Uppsala län. De äldre kvinnorna var överrepresenterade 
jämfört med riksnivån i Kalmar, Västernorrlands, Värmlands, Dalarnas, 
och Gävleborgs län. Deras andel var däremot mindre i Uppsala, Stock-
holms, Västerbottens, Hallands och Norrbottens län.

Kvinnoöverskott och mansöverskott 1998
Av hela befolkningen utgjorde männen 1998 49,4 procent och kvin-
norna 50,6 procent (se tabell 3). Det totala kvinnoöverskottet var störst 
i Stockholms och Skåne län. I sexton ytterligare län bodde fl er kvinnor 
än män. Ett mansöverskott fanns i Norrbottens, Kronobergs och Jämt-
lands län medan Blekinges befolkning bestod av nästan lika delar kvin-
nor och män. 
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 Sverige som helhet hade fl er män än kvinnor i 20–24 årsåldern. I 
åldersgruppen förelåg ett kvinnoöverskott endast i Uppsala och i Stock-
holms län. Störst mansöverskott hade Blekinge, Norrbottens, Gotlands, 
Västernorrlands och Västmanlands län.
 I åldersgruppen 25–39 år fanns ett mansöverskott på riksnivån. 
Befolkningen i alla län omfattade fl er män än kvinnor i detta ålders-
intervall. Störst mansöverskott hade Blekinge, Norrbottens, Östergöt-
lands, Västmanlands, Kronobergs och Gävleborgs län.
 Även i åldrarna 40–64 år omfattar såväl landets som varje läns befolk-
ning fl er män än kvinnor. Störst var mansöverskottet i Norrbottens, 
Jämtlands, Dalarnas, Västernorrlands, Västmanlands och Gävleborgs 
län.
 I åldrarna från 65 år och uppåt är kvinnorna väsentligt fl er än männen 
i landet och i vart och ett av länen. Kvinnoöverskottet i den äldre 
befolkningen var störst i Stockholms och Skåne län, därnäst i Kalmar, 
Örebro, Dalarnas, Gävleborgs och Västernorrlands län.

Kommunernas andel av 
länens befolkning 1988 och 1998
Tabellerna 4–20 visar den inbördes relativa storleken 1988 och 1998 
mellan kommunerna inom vart och ett av alla län utom storstadslänen 
och Gotland. Förskjutningen mellan kommunerna inom länen ser ut 
att följa ett huvudmönster. I fl ertalet län fi nns någon eller ett par kom-
muner som växer i absolut och relativ storlek samtidigt som övriga 
kommuners befolkning minskar. Ett vanligt mönster var att den största 
kommunen växte till en ännu större andel av länet under den belysta 
tioårsperioden. Undantag är Södermanlands och Hallands län där 
avsaknaden av expansion i Eskilstuna i det förra länet samt den stora 
folkökningen i kommuner som gränsar mot storstadsområdena kring 
Stockholm respektive Göteborg präglar befolkningsutvecklingen.

Uppsala län

Uppsala län växte procentuellt mest av alla län. Länets befolkning ökade 
under tioårsperioden med 30 900 invånare. Samtidigt ökade Uppsala 
kommuns invånarantal med 25 400 personer. Kommunens andel av 
länets befolkning ökade från drygt 62 till drygt 64 procent. Av länets 
övriga kommuner minskade fyra sin relativa storlek inom länet, trots 
viss folkökning i tre av dem. Endast Håbo – som ingår i storstockholms 
pendlingsområde – ökade i både absoluta och relativa tal. Uppsala och 
Håbo hade större andel av länets utrikes födda befolkning än propor-
tionellt både 1988 och 1998. Andelen av länets invandrade som bor i 
Uppsala ökade markant under perioden. I övriga kommuner var ande-
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Tabell 4
Kommunernas andel av länets befolkning:Uppsala län

 1988 1998
Kommun Folkmängd % av  Utrikes % av Folkmängd % av Utrikes % av 
  länet födda länet  länet födda länet
Enköping 33 700 12,9 2 432 10,4 36 121 12,4 3 101 9,6
Håbo 14 815 5,7 1 724 7,4 17 139 5,9 1 971 6,1
Tierp 19 620 7,5 796 3,4 19 883 6,8 922 2,8
Uppsala 161 828 62,1 16 288 69,7 187 302 64,3 24 276 74,8
Älvkarleby 9 175 3,5 652 2,8 9 047 3,1 739 2,3
Östhammar 21 338 8,2 1 476 6,3 21 921 7,5 1 440 4,4
 
Hela länet 260 476 100,0 23 368 100,0 29 1413 100,0 32 449 100,0

len av länets utrikes födda befolkning mindre än proportionellt både 
1988 och 1998.

Södermanlands län

Södermanlands läns befolkning ökade med 54 00 invånare under peri-
oden. Det innebar en relativ tillbakagång i förhållande till landet som 
helhet. Den största kommunen, Eskilstuna, gick tillbaka i såväl absoluta 
som relativa tal. Länets befolkningstillväxt skedde framför allt i Sträng-
näs samt Gnesta och Trosa, av vilka de två senare under perioden åter-
uppstått som nya kommuner genom delning  av Nyköping. Gemen-
samt för tillväxtområdet är att det till stor del ingår i storstockholms 
arbetsmarknadsområde. Det som skiljer länet från Uppsala län är att 
det saknar en egen centralort med betydande expansion. I avsaknad 
av ett eget centrum dras länets tyngdpunkt österut genom storstadens 
inverkan. Katrineholm behöll sin andel av länets befolkning medan 
Flen, Oxelösund och Vingåker minskade sina respektive andelar. I fyra 
av länets kommuner minskade befolkningen i absoluta tal. Eskilstuna 
och Oxelösunds kommuner hade större andel av länets utrikes födda 
befolkning än av totalbefolkningen såväl 1988 som 1998. Övriga kom-
muner hade lägre andel av länets utrikes födda befolkning än som mot-
svarade deras andelar av totalbefolkningen i länet båda åren.

Östergötlands län

Östergötlands län behöll sin andel av landets befolkning genom perio-
den. Linköping har fortsatt att stärka sin ställning som länets största 
kommun genom att öka sin andel från 30 till 32 procent av hela länet. 
Också Söderköpings andel av länet växte. Kinda och Vadstena behöll 
sina andelar av länsbefolkningen medan resterande kommuner mins-
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Tabell 6
Kommunernas andel av länets befolkning: Östergötlands län     
    
 1988 1998
Kommun Folkmängd % av  Utrikes % av Folkmängd % av Utrikes % av 
  länet födda länet  länet födda länet
Boxholm 5 578 1,4 231 0,9 5 447 1,3 198 0,5
Finspång 23 378 5,9 2 089 8,5 22 043 5,3 2185 6,1
Kinda 10 067 2,5 245 1,0 10 247 2,5  401 1,1
Linköping 119 167 30,0 6 261 25,4 131 948 32,0 11 004 30,5

Mjölby 25 952 6,5 1 086 4,4 25 587 6,2 1 363 3,8
Motala 41 502 10,5 2 582 10,5 42 444 10,3 3 612 10,0
Norrköping 119 370 30,1 10 506 42,6 122 415 29,7 15 110 41,9
Söderköping 12 838 3,2  423 1,7 13 879 3,4 579 1,6
 
Vadstena 7 524 1,9 200 0,8 7 703 1,9 355 1,0
Valdemarsvik 8 697 2,2 322 1,3 8 538 2,1 337 0,9
Ydre 4 252 1,1 116 0,5 4 178 1,0 178 0,5
Åtvidaberg 12 677 3,2 385 1,6 12 215 3,0 482 1,3
Ödeshög 5 917 1,5 195 0,8 5 767 1,4 270 0,7
     
Hela länet 39 6919 100,0 24 641 100 412 411 100,0 36 074 100,0

Tabell 5
Kommunernas andel av länets befolkning: Södermanlands län     
    
 1988 1998
Kommun Folkmängd % av  Utrikes % av Folkmängd % av Utrikes % av 
  länet födda länet  länet födda länet
Eskilstuna 88 850 35,3% 12 368 50,8% 88 027 34,3 13 426 46,1
Flen 17 016 6,8 1 487 6,1 16 906 6,6 1 803 6,2
Gnesta     9 653 3,8  657 2,3
Katrineholm 32 254 12,8 2 518 10,3 32 724 12,8 3 483 12,0
 
Nyköping 64 739 25,7 3 860 15,9 49 000 19,1 3 943 13,5
Oxelösund 12 923 5,1 1 759 7,2 11 188 4,4 1 650 5,7
Strängnäs 25 841 10,3 1 816 7,5 29 161 11,4 2 595 8,9
Trosa     10 068 3,9 969 3,3
Vingåker 9 800 3,9 542 2,2 9 542 3,7 618 2,1

Hela länet 251423 100,0 24 350 100,0 256 269 100,0 29144 100,0
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kade i förhållande till övriga länet. I sju av länets kommuner minskade 
befolkningen i absoluta tal. Finspång och Norrköping hade större andel 
av länets utrikes födda befolkning än av totalbefolkningen både 1988 
och 1998. Motsatsen gällde för alla övriga kommuner. Linköping ökade 
dock markant sin andel av länets utrikes födda till år 1998.

Jönköpings län

Trots en viss folkökning backade Jönköpings län något i förhållande till 
landet som helhet. Inom länet ökade residensstadens dominans, från 
dryga 34 till dryga 35 procent. Gislaved, Gnosjö och Habo ökade sina 
andelar av länets befolkning. Mullsjö, Vaggeryd och Värnamo behöll 
sina andelar av länet medan övriga sex kommuner minskade sina. I fem 
av kommunerna minskade befolkningen i absoluta tal under perioden. 
Gislaved, Gnosjö, Jönköping och Värnamo hade alla större andel av 
länets utrikes födda befolkning än av totalbefolkningen både 1988 och 
1998. För övriga kommuner var förhållandet det motsatta.

Tabell 7
Kommunernas andel av länets befolkning: Jönköpings län     
    
 1988    1998
Kommun Folkmängd % av  Utrikes % av Folkmängd % av Utrikes % av 
  länet födda länet  länet födda länet

Aneby 7 002 2,2 219 1,1 6 806 2,1 333 1,1
Eksjö 17 857 5,6 675 3,3 17 116 5,2 889 2,9
Gislaved 28 766 9,0 2 905 14,2 30 366 9,3 4 256 14,1
Gnosjö 9 420 2,9 952 4,7 10 355 3,2 1 833 6,1

Habo 9 017 2,8 375 1,8 9 577 2,9 488 1,6
Jönköping 109 890 34,3 8 003 39,2 115 897 35,3 11 616 38,5
Mullsjö 7 201 2,2 397 1,9 7 245 2,2 493 1,6
Nässjö 30  623 9,6 1 321 6,5 29 799 9,1 1 898 6,3

Sävsjö 11 730 3,7 577 2,8 11 461 3,5 792 2,6
Tranås 17 675 5,5 766 3,8 17 866 5,4 1 227 4,1
Vaggeryd 12 185 3,8 587 2,9 12 524 3,8 1 062 3,5
Vetlanda  27 833 8,7 1 300 6,4 27 064 8,2 1 741 5,8
Värnamo 31 040 9,7 2 317 11,4 31 983 9,7 3 539 11,7
     
Hela länet 320 239 100,0 20 394 100,0 328 059 100,0 30 167 100,0
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Kronobergs län

Fastän befolkningstalet steg något minskade Kronobergs län sin andel 
av landets befolkning under tioårsperioden. Växjös andel av länets 
befolkning ökade under decenniet från 39 till mer än 41 procent. 
Ljungby behöll oförändrad andel av länsbefolkningen medan övriga sex 
kommuner minskade både vad gäller andel inom länet och i absoluta 
tal. Ljungby, Markaryd och Växjö hade högre andel av länets utrikes 
födda befolkning än av totalbefolkningen både 1988 och 1998.

Kalmar län

Trots en smärre befolkningstillväxt minskade Kalmar läns andel av lan-
dets befolkning under perioden. Inom länet ökade Borgholm, Kalmar, 
Mönsterås och Mörbylånga sin relativa storlek medan Vimmerby behöll 
sin och övriga sju kommuner minskade både i relativ och absolut 
storlek. Emmaboda, Hultsfred, Kalmar, Nybro och Oskarshamn hade 
större andel av länets utrikes födda än av totalbefolkningen både 1988 
och 1998.

Blekinge län

Blekinge län minskade sin andel av landets befolkning efter en folkök-
ning med ett par tusen personer från 1988 till 1998. Inom länet ökade 
Karlskronas dominans något från drygt 39 till knappt 40 procent. Söl-
vesborg ökade sin andel av länets befolkning medan övriga tre kom-
muner minskade sina andelar. Två av de fem kommunerna vidkändes 
folkminskning i absoluta tal. Olofström hade väsentligt större andel av 

Tabell 8
Kommunernas andel av länets befolkning: Kronobergs län    
    
 1988    1998
Kommun Folkmängd % av  Utrikes % av Folkmängd % av Utrikes % av 
  länet födda länet  länet födda länet

Alvesta 19 579 11,2 1 154 10,6 19 171 10,8 1 528 10,0
Lessebo 8 769 5,0 617 5,7 8 541 4,8 725 4,7
Ljungby 27 176 15,5 1 703 15,6 27 376 15,4 2 387 15,6
Markaryd 11 044 6,3 1 061 9,7 10 039 5,6 1 059 6,9

Tingsryd 14 297 8,1 531 4,9 13 692 7,7  753 4,9
Uppvidinge 10 418 5,9 535 4,9 9 992 5,6 843 5,5
Växjö 68 499 39,0 4 468 41,0 73 698 41,4 6 881 45,0
Älmhult 15 645 8,9 823 7,6 15 569 8,7 1 132 7,4
     
Hela länet 175 427 100,0 10 892 100,0 178 078 100,0 15 308 100,0
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länets utrikes födda befolkning än av totalbefolkningen både i början 
och slutet av perioden. Också Sölvesborg hade större andel bland de 
utrikesfödda än bland samtliga länsbor både 1988 och 1998. Perioden 
kännetecknas också av att Karlskorna markant ökat sin andel av länets 
invandrade befolkning medan Olofström markant minskat sin – fortfa-
rande dock höga – andel.

Tabell 9
Kommunernas andel av länets befolkning: Kalmar län   
    
  1988    1998
Kommun Folkmängd % av  Utrikes % av Folkmängd % av Utrikes % av 
  länet födda länet  länet födda länet

Borgholm 11170 4,7 306 3,2 11369 4,8 553 3,8
Emmaboda 10694 4,5 599 6,2 9971 4,2 774 5,3
Hultsfred 16703 7,0 698 7,2 15656 6,6 1135 7,8
Högsby 7184 3,0 202 2,1 6717 2,8 459 3,2

Kalmar 55129 23,2 2421 25,1 58808 24,7 3887 26,8
Mönsterås 12911 5,4 420 4,4 13371 5,6 749 5,2
Mörbylånga 13029 5,5 365 3,8 13568 5,7 515 3,5
Nybro 20706 8,7 1037 10,7 20126 8,5 1442 9,9

Oskarshamn 27217 11,4 1372 14,2 26769 11,2 1865 12,9
Torsås 7828 3,3 196 2,0 7611 3,2 333 2,3
Vimmerby 15688 6,6 375 3,9 15779 6,6 589 4,1
Västervik 39522 16,6 1662 17,2 38359 16,1 2208 15,2
     
Hela länet 237781 100,0 9653 100,0 238104 100,0 14509 100,0

Tabell 10
Kommunernas andel av länets befolkning: Blekinge län   
    
 1988    1998
Kommun Folkmängd % av  Utrikes % av Folkmängd % av Utrikes % av 
  länet födda länet  länet födda länet

Karlshamn 31377 21,0 1314 17,6 30995 20,5 1688 16,1
Karlskrona 58634 39,2 1670 22,3 60429 39,9 3208 30,6
Oloftsröm 14883 10,0 2237 29,9 14505 9,6 2479 23,7
Ronneby 28868 19,3 1438 19,2 28909 19,1 1813 17,3
Sövesborg 15782 10,6 826 11,0 16576 10,9 1287 12,3
     
Hela länet 149544 100,0 7485 100,0 151414 100,0 10475 100,0
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Hallands län

Hallands län hade den största procentuella befolkningstillväxten under 
perioden efter Uppsala och Stockholms län. Kungsbacka kommun, som 
ingår i Göteborgs storstadsområde, ökade sin andel av länsbefolkningen 
från 21 till dryga 23 procent. Varberg behöll sin andel av länsbefolk-
ningen medan både Falkenberg, Halmstad och Laholm trots folkök-
ning minskade till mindre andelar av länsbefolkningen. Hylte minskade 
både i absoluta och relativa tal. Halmstad och Hylte hade större ande-
lar av länets utrikes födda befolkning än proportionellt både 1988 och 
1998. 

Värmlands län

I Värmlands län minskade befolkningen i absoluta tal och som andel av 
landets befolkning under tioårsperioden. Hammarö, Karlstad, Kil och 
Sunne ökade sina andelar av länets befolkning. Arvika och Forshaga 
behöll sina positioner i länet medan övriga kommuner gick tillbaka. 
Elva av kommunerna minskade sin befolkning i absoluta tal. Eda, Stor-
fors och Årjäng hade både 1988 och 1998 större andel av länets utri-
kes födda befolkning än av totalbefolkningen. Karlstads andel av länets 
utrikes födda ökade under perioden markant.

Örebro län

Örebro län minskade sin andel av Sveriges befolkning från 1988 till 
1998 trots en folkökning med omkring 5000 invånare. Trots avsönd-
ring av den nya Lekebergs kommun ökade Örebro sin andel av länets 
befolkning till knappt 45 procent. Kumla och Nora höll sina positioner 
medan övriga kommuner minskade i relativ storlek För sju av kommu-

Tabell 11
Kommunernas andel av länets befolkning: Hallands län   
    
 1988    1998
Kommun Folkmängd % av  Utrikes % av Folkmängd % av Utrikes % av 
  länet födda länet  länet födda länet

Falkenberg 36 536 14,8 1 692 11,5 39 061 14,3 3301 14,6
Halmstad 78 607 31,8 6 692 45,6 84 538 31,0 9698 42,9
Hylte 10 800 4,4 783 5,3 10 559 3,9 1022 4,5

Kungsbacka 52 027 21,0 2 456 16,7 63 142 23,2 3471 15,3
Laholm 21 881 8,8 913 6,2 22 847 8,4 1424 6,3
Varberg 47 566 19,2 2 133 14,5 52 392 19,2 3713 16,4
      
Hela länet 247 417 100,0 14 669 100,0 272 539 100,0 22629 100,0
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Tabell 12
Kommunernas andel av länets befolkning: Värmlands län   
    
 1988    1998
Kommun Folkmängd % av  Utrikes % av Folkmängd % av Utrikes % av 
  länet födda länet  länet födda länet
Arvika 26 668 9,5 1 513 9,4 26 490 9,5 1 778 9,7
Eda 9 481 3,4 1 492 9,3 8 781 3,2 1 326 7,2
Filipstad 13 481 4,8 896 5,6 12 104 4,3 797 4,3
Forshaga 11 739 4,2 553 3,5 11 775 4,2 582 3,2
Grums 10 126 3,6 635 4,0 9 825 3,5 650 3,5

Hagfors 16 346 5,8 742 4,6 14 562 5,2 661 3,6
Hammarö 13 342 4,8 639 4,0 14 189 5,1 798 4,3
Karlstad 75 412 26,9 3 862 24,1 79 664 28,6 5 679 30,9
Kil 11 750 4,2 509 3,2 12 025 4,3 673 3,7
Kristinehamn 26 006 9,3 1 358 8,5 25 057 9,0 1625 8,8

Munkfors 4 771 1,7 201 1,3 4 344 1,6 198 1,1
Storfors 5 312 1,9 635 4,0 4 872 1,8 541 2,9
Sunne 13 245 4,7 380 2,4 13 665 4,9 516 2,8
Säffl e 17 935 6,4 727 4,5 16 992 6,1 758 4,1
Torsby 15 030 5,4 744 4,6 14 142 5,1 791 4,3
Årjäng 10 050 3,6 1 136 7,1 9 826 3,5 1 034 5,6

Hela länet 280 694 100,0 16 022 100,0 278 313 100,0 18 407 100,0

Tabell 13
Kommunernas andel av länets befolkning: Örebrolän   
    
 1988    1998
Kommun Folkmängd % av  Utrikes % av Folkmängd % av Utrikes % av 
  länet födda länet  länet födda länet
Askersund 11 703 4,3 393 2,1 11 809 4,3 539 2,1
Degerfors 11 734 4,3 1 088 5,8 10 907 4,0 1 023 4,0
Hallsberg 16 405 6,1 757 4,1 15 951 5,8 1 028 4,0
Hällefors 9 402 3,5 1 012 5,4 8 252 3,0 948 3,7
Karlskoga 34 316 12,7 3 110 16,7 32 006 11,7 3 392 13,1
Kumla 17 884 6,6 940 5,0 18 778 6,8 1 300 5,0

Laxå 7 792 2,9 760 4,1 6 803 2,5 678 2,6
Lekeberg*     7 064 2,6 279 1,1
Lindesberg 24 415 9,0 1 565 8,4 24 004 8,7 1 760 6,8
Ljusnarsberg 6 356 2,4 480 2,6 5 859 2,1 498 1,9
Nora 10 200 3,8 649 3,5 10 510 3,8 690 2,7
Örebro 119 824 44,4 7 872 42,3 122 641 44,7 13 682 53,0
     
Hela länet 270031 100,0 18 626 100,0 274 584 100,0 25 817 100,0
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Tabell 14
Kommunernas andel av länets befolkning: Västmanlands län   
    
 1988    1998
Kommun Folkmängd % av  Utrikes % av Folkmängd % av Utrikes % av 
  länet födda länet  länet födda länet

Arboga 14 457 5,7 889 3,1 14 070 5,5 1 055 3,2
Fagersta 13 744 5,4 2 139 7,4 12 773 5,0 2 036 6,1
Hallstahammar 16 637 6,5 2 465 8,5 15 407 6,0 2 366 7,1
Heby 13 287 5,2 617 2,1 13 672 5,3 737 2,2
Kungsör 8 317 3,3 808 2,8 8 178 3,2 862 2,6

Köping 26 253 10,3 3 316 11,5 25 219 9,8 3 506 10,6
Norberg 6 531 2,6 545 1,9 6 182 2,4 537 1,6
Sala 21 381 8,4 1 061 3,7 21 748 8,4 1 453 4,4
Skinnskatteberg 5 236 2,1 674 2,3 4 953 1,9 633 1,9
Surahammar 11 287 4,4 2 116 7,3 10 679 4,1 1 907 5,8
Västerås 117 717 46,2 14 282 49,4 124 780 48,4 18 030 54,4
     
Hela länet 254 847 100,0 28 912 100,0 257 661 100,0 33 122 100,0

Tabell 15
Kommunernas andel av länets befolkning: Dalarnas län   
    
 1988    1998
Kommun Folkmängd % av  Utrikes % av Folkmängd % av Utrikes % av 
  länet födda länet  länet födda länet
Avesta 24671 8,7 1920 13,1 22897 8,1 1842 10,6
Borlänge 46343 16,3 3002 20,5 47838 16,9 4010 23,0
Falun 52448 18,4 2078 14,2 54576 19,3 3217 18,5
Gagnef 10008 3,5 396 2,7 10271 3,6 483 2,8
Hedemora 16644 5,9 1043 7,1 16249 5,7 1187 6,8

Leksand 14115 5,0 422 2,9 15479 5,5 689 4,0
Ludvika 29283 10,3 2175 14,8 27129 9,6 2238 12,8
Malung 11611 4,1 546 3,7 10972 3,9 522 3,0
Mora 20078 7,1 595 4,1 20398 7,2 680 3,9
Orsa 7291 2,6 254 1,7 7150 2,5 269 1,5

Rättvik 11048 3,9 319 2,2 11044 3,9 402 2,3
Smedjebacken 13183 4,6 1003 6,8 12135 4,3 907 5,2
Säter 11490 4,0 458 3,1 11352 4,0 504 2,9
Vansbro 7923 2,8 204 1,4 7476 2,6 245 1,4
Älvdalen 8271 2,9 240 1,6 7932 2,8 227 1,3

Hela länet 284407 100,0 14655 100,0 282898 100,0 17422 100,0



27

nerna skedde minskning också i absoluta tal. Andelen av länets utrikes 
födda befolkning var i Hällefors, Karlskoga och Laxå större än deras 
andel av totalbefolkningen både i början och slutet av tioårsperioden. 
Under perioden ökade Örebros andel av länets utrikes födda markant.

Västmanlands län

Västmanlands län minskade sin andel av landets befolkning trots en 
folkökning med omkring 3000 personer. Residensstadens befolknings-
tillväxt var större än hela länets. Västerås ökade sin andel av länets 
befolkning från dryga 46 till dryga 48 procent. Heby ökade sin andel 
av länets befolkning medan Sala behöll sin andel och övriga kommuner 
minskade sina. Sju av de elva kommunerna minskade sin befolkning i 
absoluta tal. Fagersta, Hallstahammar, Köping, Surahammar och Väs-
terås hade större andel av länets utrikes födda befolkning än av total-
befolkningen både 1988 och 1998. Västerås ökade markant sin andel 
av länets utrikes födda under perioden.

Dalarnas län

Trots en liten folkökning minskade Dalarnas andel av landets folk-
mängd under perioden. Inom länet ökade Borlänge, Falun, Gagnef, 
Leksand och Mora sina andelar av befolkningen. Rättvik och Säter 
behöll sina andelar av länets folkmängd medan övriga kommuner mins-

Tabell 16
Kommunernas andel av länets befolkning: Gävleborgs län   
    
 1988    1998
Kommun Folkmängd % av  Utrikes % av Folkmängd % av Utrikes % av 
  länet födda länet  länet födda länet
Bollnäs 27724 9,7 580 4,7 27295 9,7 1062 6,6
Gävle 87747 30,6 4878 39,4 90105 31,9 6924 43,0
Hofors 12204 4,3 1274 10,3 10987 3,9 1080 6,7
Hudiksvall 37603 13,1 1178 9,5 37753 13,4 1754 10,9
Ljusdal 21026 7,3 389 3,1 20167 7,1 594 3,7

Nordanstig 11418 4,0 294 2,4 10748 3,8 378 2,3
Ockelbo 6489 2,3 192 1,5 6256 2,2 237 1,5
Ovanåker 13447 4,7 258 2,1 12801 4,5 310 1,9
Sandviken 39740 13,8 2295 18,5 37905 13,4 2430 15,1
Söderhamn 29606 10,3 1057 8,5 28209 10,0 1330 8,3
     
Hela länet 287004 100,0 12395 100,0 282226 100,0 16099 100,0
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kade sina. Nio av länets kommuner minskade sin befolkning i absoluta 
tal. Avesta, Borlänge, Hedemora, Ludvika och Smedjebacken hade alla 
högre andel av länets utrikes födda befolkning såväl 1988 som 1998.

Gävleborgs län

Gävleborgs läns befolkning minskade i absoluta tal och som andel av 
landet under perioden. Gävle växte i folkmängd och ökade sin andel av 
länsbefolkningen från knappa 31 till nästan 32 procent. Även Hudiks-
vall växte i absoluta och relativa tal. Bollnäs behöll sin andel av läns-
befolkningen men minskade i absoluta tal. Länets övriga sju kommu-
ner berördes av folkminskning i såväl absoluta som relativa tal. Gävle, 
Hofors och Sandviken hade alla högre andel av länets invandrade 
befolkning än av totalbefolkningen både 1988 och 1998. 

Västernorrlands län

Västernorrlands län berördes av den största folkminskningen av alla 
länen under perioden. Sundsvalls befolkning ökade under decenniet 
så att kommunens andel av länsbefolkningen steg från knappt 36 till 
drygt 37 procent. Timrå ökade sin andel av länets befolkning trots en 
liten folkminskning i absoluta tal. Härnösand behöll oförändrad andel 
av länets hela folkmängd medan de övriga fyra kommunerna minskade 
såväl i absolut som relativ storlek. Sundsvall och Timrå hade större 
andel utrikes födda i sin befolkning än proportionellt för länet både 
1988 och 1998.

Jämtlands län

Också Jämtlands län berördes av folkminskning i både absoluta och 
relativa tal. Östersunds befolkning ökade under perioden så att kom-
munens andel av länsbefolkningen steg från 42 till 44 procent. Även 
Krokom och Åre växte i folkmängd och andel av länets hela befolkning. 
De resterande fem kommunerna minskade i såväl absolut som relativ 
storlek. Bräcke, Ragunda och Åre hade större andel av länets utrikes 
födda befolkning 1988 och 1998 än motsvarande sina andelar av länets 
hela befolkning. Östersunds andel av länets invandrare ökade markant 
under tioårsperioden.

Västerbottens län

Befolkningstillväxten i Västerbottens län var under tioårsperioden så 
stor att länet behöll sin andel av landets totalbefolkning. I detta avse-
ende skiljer sig länet från de övriga skogslänen och fl ertalet andra län 
utanför storstadsområdena. Det är uppenbart att denna positiva bild 
helt beror på utvecklingen i Umeå. Umeås tillväxt är väsentligt större än 
länets samlade tillväxt. Kommunens andel av länets befolkning ökade 



29

Tabell 17
Kommunernas andel av länets befolkning: Västernorrlands län   
    
 1988    1998
Kommun Folkmängd % av  Utrikes % av Folkmängd % av Utrikes % av 
  länet födda länet  länet födda länet
Härnösand 27 248 10,5 941 9,8 26 365 10,5 1 262 10,6
Kramfors 24 607 9,5 982 10,3 22 333 8,9 981 8,2
Sollefteå 25 114 9,7 633 6,6 22 854 9,1 846 7,1

Sundsvall 92 983 35,8 4 173 43,6 93 923 37,3 5 374 45,2
Timrå 18 392 7,1 817 8,5 18 254 7,2 932 7,8
Ånge 12 653 4,9 324 3,4 11 497 4,6 324 2,7
Örnsköldsvik 58 967 22,7 1 702 17,8 56 658 22,5 2 176 18,3
    
Hela länet 259 964 100,0 9 572 100,0 251 884 100,0 11 895 100,0

Tabell 18
Kommunernas andel av länets befolkning: Jämtlands län   
    
 1988    1998
Kommun Folkmängd % av  Utrikes % av Folkmängd % av Utrikes % av 
  länet födda länet  länet födda länet
Berg 8 529 6,4 153 3,6 8 274 6,3 166 3,2
Bräcke 8 664 6,5 312 7,2 7 864 6,0 345 6,7
Härjedalen 12 578 9,4 349 8,1 11 723 8,9 399 7,8
Krokom 14 036 10,5 451 10,5 14 279 10,8 498 9,7

Ragunda 7 077 5,3 276 6,4 6 540 5,0 261 5,1
Strömsund 16 164 12,1 481 11,2 14 575 11,1 503 9,8
Åre 9 787 7,3 468 10,9 9 838 7,5 507 9,9
Östersund 57 281 42,7 1815 42,2 58 673 44,5 2447 47,7
       
Hela länet 134 116 100,0 4 305 100,0 131 766 100 5 126 100

från knappt 36 till drygt 40 procent under tioårsperioden. Av övriga 
kommuner behöll Vännäs sin andel av länets befolkning medan alla de 
andra tretton kommunerna minskade sin befolkning i absoluta tal och 
som andel av hela länet. Endast Umeå hade större andel av länets utri-
kes födda än av länets totalbefolkning 1988 och 1998. 

Norrbottens län

Folkökningen i Norrbottens län var så liten att länets andel av landets 
befolkning minskade under perioden. I länet skedde en befolkningstill-



30

Tabell 20
Kommunernas andel av länets befolkning: Norrbottens län   
    
 1988    1998
Kommun Folkmängd % av  Utrikes % av Folkmängd % av Utrikes % av 
  länet födda länet  länet födda länet
Arjeplog 3814 1,5 146 0,9 3517 1,4 146 0,8
Arvidsjaur 8074 3,1 127 0,8 7401 2,8 185 1,0
Boden 29160 11,1 882 5,4 29195 11,2 1147 6,2
Gällivare 22717 8,7 907 5,5 20987 8,1 909 4,9
Haparanda 10159 3,9 3454 21,0 10580 4,1 3864 20,8

Jokkmokk 6823 2,6 205 1,2 6305 2,4 279 1,5
Kalix 19160 7,3 1174 7,1 18408 7,1 1378 7,4
Kiruna 26312 10,1 2288 13,9 25148 9,7 1947 10,5
Luleå 67443 25,8 3980 24,2 71360 27,4 4909 26,4
Pajala 8593 3,3 843 5,1 7779 3,0 828 4,5

Piteå 39079 14,9 970 5,9 40458 15,5 1366 7,4
Älvsbyn 9373 3,6 195 1,2 9101 3,5 289 1,6
Överkalix 4707 1,8 153 0,9 4366 1,7 169 0,9
Övertorneå 6122 2,3 1115 6,8 5868 2,3 1155 6,2
     
Hela länet 261536 100,0 16439 100,0 260473 100,0 18571 100,0

Tabell 19
Kommunernas andel av länets befolkning: Västerbottens län   
    
 1988    1998
Kommun Folkmängd % av  Utrikes % av Folkmängd % av Utrikes % av 
  länet födda länet  länet födda länet
Bjurholm  2950 1,2 51 0,5 2786 1,1 74 0,6
Dorotea 3759 1,5 39 0,4 3441 1,3 94 0,7
Lycksele 14020 5,7 441 4,7 13386 5,2 568 4,2
Malå 4136 1,7 85 0,9 3821 1,5 121 0,9
Nordmaling 7944 3,2 239 2,5 7873 3,1 284 2,1

Norsjö 5338 2,2 101 1,1 4850 1,9 171 1,3
Robertsfors 7715 3,1 278 2,9 7439 2,9 310 2,3
Skellefteå 74127 29,9 2072 21,9 73499 28,5 2756 20,6
Sorsele 3565 1,4 55 0,6 3281 1,3 81 0,6
Storuman 7896 3,2 170 1,8 7177 2,8 221 1,7

Umeå 88726 35,8 5227 55,4 103517 40,2 7874 58,9
Vilhelmina 8464 3,4 159 1,7 8125 3,2 192 1,4
Vindeln 6471 2,6 182 1,9 6245 2,4 201 1,5
Vännäs 8266 3,3 237 2,5 8574 3,3 312 2,3
Åsele 4144 1,7 106 1,1 3789 1,5 107 0,8
     
Hela länet 247521 100,0 9442 100,0 257803 100,0 13366 100,0
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växt i Boden, Haparanda, Luleå och Piteå, som alla ökade sin andel 
av länets befolkning. Detta gäller i synnerhet residensstaden vars andel 
steg från knappa 26 till dryga 27 procent. De övriga tio kommunernas 
befolkning minskade. Haparanda, Kiruna, Pajala och Övertorneå hade 
alla större andel av länets utrikes födda än av totalbefolkningen både 
1988 och 1998.

Kommuner berörda av folkminskning 
i olika riksområden
Riksområden utgör en nivå – NUTS 2 – i den inom EU fastställda 
indelningen för statistikområden. Landet är indelat i åtta riksområden. 

Riksområde  Ingående län
    
1. Stockholm Stockholms län
2. Östra mellansverige Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, 

Örebro och Västmanlands län
3. Småland med öarna Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Got-

lands län
4. Sydsverige Blekinge och Skåne län
5. Västsverige Hallands och Västra Götalands län
6. Norra mellansverige Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län
7. Mellersta Norrland Västernorrlands och Jämtlands län
8. Övre Norrland Västerbottens och Norrbottens län

Riksområde 1, Stockholm, omfattade under perioden 1988–1998 25 
kommuner. Stockholms läns befolkning ökade med 9 procent under 
tioårsperioden samtidigt som hela landets befolkningstillväxt uppgick 
till 4,6 procent. Folkmängden i alla 25 kommunerna ökade i absoluta 
tal.

Riksområde 2, Östra mellansverige omfattade vid början av perioden 
48 kommuner. Under perioden tillkom tre kommuner genom utbryt-
ning ur Nyköping och ur Örebro. Området är mycket disparat vad 
gäller befolkningsutveckling. Uppsala län var landets mest expansiva län 
medan Östergötlands grad av befolkningstillväxt låg nära rikets och de 
övriga länen hade en klart mindre befolkningstillväxt än riket. Samman-
hängande områden med vikande befolkning var södra Östergötland, 
västra och norra delen av Örebro län samt Västmanlands län väster och 
norr om Västerås-Sala. 27 av områdets kommuner berördes av folk-
minskning i absoluta tal och i relation till befolkningsutvecklingen i 
respektive län.
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Riksområde 3, Småland och öarna, omfattade under perioden 32 kom-
muner. Genom ändring av Jönköpings läns gräns överfördes två kom-
muner från tidigare Skaraborgs län till Jönköpings län från årsskiftet 
1998/1999. I 18 av de 34 kommunerna minskade folkmängden i 
absoluta tal och som andel av respektive läns folkmängd. Positiv befolk-
ningsutveckling kännetecknar kommunerna i den västra delen av Jön-
köpings län, städerna i Kronobergs län samt Kalmar, Mönsterås och 
de båda ölandskommunerna. I övriga Småland minskade befolkningen. 
Alla tre smålandslänen hade en procentuellt mindre befolkningstillväxt 
än landet som helhet medan Gotlands befolkningstillväxt motsvarade 
rikets.

Riksområde 4, Sydsverige, berördes av en folkökning, som var större än 
rikets i Skåne och klart mindre än rikets i Blekinge. Av områdets 38 
kommuner berördes 10 av befolkningsminskning, därav 8 i Skåne. Fler-
talet av kommunerna med vikande befolkning i Skåne är mindre kom-
muner i det tidigare Kristianstads län. Tre av dem är belägna i länets 
nordöstra hörn. Fyra utgör ett sammanhängande område i nordvästra 
Skåne. Till detta område gränsar den enda kommunen i det tidigare 
Malmöhus län som berördes av folkminskning under tioårsperioden.

I riksområde 5, Västsverige berördes Hallands län av folkökning med 
över 9 procent under perioden, det vill säga i mer än dubbelt så hög 
grad som riket. Västra Götalands läns befolkning ökade med ungefär 
samma procenttal som hela landet. 21 av områdets 55 kommuner 
berördes av folkminskning under tioårsperioden. I det tidigare Skara-
borgs län berördes 11 kommuner av folkminskning. Dessa kommuner 
är belägna i en halvcirkel i norra, östra och södra delen av Skaraborgs-
området. Centralt i det gamla länet befi nner sig däremot fyra kom-
muner som hade en viss folkökning under perioden. De övriga avfolk-
ningsområdena i Västra Götalands län var Dalsland med alla sina fem 
kommuner samt en grupp om tre kommuner i det tidigare södra Älvs-
borgs län. Endast en kommun i vardera Halland och Bohuslän berör-
des av folkminskning.

Riksområde 6, Norra mellansverige, berördes av befolkningsminskning 
i Värmland och Gävleborg och en mycket svag befolkningstillväxt i 
Dalarna. Av områdets 41 kommuner berördes 29 av folkminskning 
under perioden. För fl ertalet av dessa kommuner innebar förändringen 
att de också minskade sin relativa storlek inom respektive län. De delar 
av riksområdet som ej präglades av vikande befolkning är främst en 
grupp kommuner i centrala Värmland kring Karlstad, en grupp kom-
muner i centrala Dalarna kring Falun-Borlänge samt Gävle och Hudiks-
vall som ensamma tillväxtöar i Gästrikland respektive Hälsingland.
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Riksområde 7, Mellersta Norrland, var under perioden en samman-
hängande avfolkningsregion omkring två bygder med tillväxt. Båda de 
ingående länens totalbefolkning minskade under perioden.11 av områ-
dets 15 kommuner hade en negativ befolkningsutveckling. Endast i 
Sundsvall i Västernorrland samt Östersund, Krokom och Åre i Jämt-
land ökade befolkningen.

Riksområde 8, Övre Norrland, hade en befolkningsökning väl i paritet 
med folkökningen i hela landet vad gäller Västerbottens län men en 
mycket svag befolkningstillväxt vad gäller Norrbotten. Av områdets 29 
kommuner minskade befolkningen i 23. Folkökning förekom endast i 
Umeå och Vännäs i Västerbotten samt i Luleå, Piteå, Haparanda och 
Boden i Norrbotten.

Relativ storlek och invandrartäthet 
i länscentra inom grupperade riksområden
I tidigare avsnitt har tillväxtens fördelning mellan länen jämförts. Varje 
län består i allmänhet av fl era arbetsmarknadsregioner eller pendlings-
områden med sinsemellan olika struktur. Därför är det önskvärt att 
också kunna jämföra tillväxten mellan mer avgränsade omåden. I olika 
överväganden om tillväxt och önskad fördelning av tillväxt har man 
utgått från att tillväxten är beroende av centra, orter som uppfyller vissa 
krav för att uppbära centralitet inom ett län eller en landsdel. I den 
svenska ortsstrukturen är det givet att de största kommunerna i varje 
län, som numera alla är högskoleorter, i olika skeden förväntas kunna 
vara regionala tillväxtcentra. Tidigare har man också använt benäm-
ningarna »storstadsalternativ« och »primära centra«. 
 För att kunna jämföra de tre storstädermas och övriga lnscentras 
tillväxt är det lämpligt att dela landet efter storstädernas ungefärliga 
»magnetfält« och skilja av en nordlig del av landet för att där få mått på 
de aktuella orternas inbördes utveckling. I tabell 21 har riksområdena 
1, 2 och 6 sammanförts till en landsdel som innefattar hela Svealand 
samt Östergötland och Gävleborgs län. På motsvarande sätt har riks-
områdena 3 och 4 sammanförts till en landsdel med Skåne-Småland. 
Riksområde 5 Västsverige behandlas för sig, medan riksområdena 7 
och 8 sammanförts till en landsdel som omfattar Norrland ovanför 
Hälsingland.
 I tabellen redovisas befolkning och utrikes född befolkning i de lokala 
arbetsmarknadsregionerna kring länens dominerande orter. Också de 
alternativa länscentralorterna Norrköping, Helsingborg, Uddevalla, 
Trollhättan och Skellefteå har medtagits. Skåne och Västra Götaland 
har behandlats efter den gamla länsindelningen för att undvika att viktig 
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information bortfaller. Gränserna för arbetsmarknadsregionerna är satta 
av SCB på grund av dagpendling och fi nns redovisad i regeringens pro-
position 1997/98:62 »Regional tillväxt – för arbete och välfärd«.
 Bestämningen av de lokala arbetsmarknadsregionerna bygger helt på 
de faktiska pendlingsströmarna. Kommuner med stor utpendling hän-
förs till den arbetsmarknadsregion som bildas kring den kommun till 
vilken den största utpendlingen sker. Av detta följer att arbetsmarknads-
regionerna är av helt olika omfång. Den största, Stockholm, omfattar 
30 kommuner i tre län och har en sammanlagd befolkning på 1 850 000 
invånare. Arbetsmarknadsregionerna Eskilstuna, Karlskrona, Halmstad 
och Skellefteå omfattar två kommuner vardera och har befolkningstal 
mellan cirka 80 000 och cirka 105 000 invånare

Mellansverige

Av tabellen framgår att riksområdena 1,2 och 6 vilka tillsammans kan 
kallas Mellansverige består av nio län. I tabellen görs jämförelser mellan 
10 länscentra i detta område. Dessa länscentra med tillhörande arbets-
marknadsregioner hade en sammanlagd befolkning på drygt 3 200 000 
år 1988. 1998 hade folkmängden ökat till drygt 3 440 000. Av de 
tio orternas folkmängd utgjorde Stockholmsregionen mer än hälften. 
Stockholmsregionens andel ökade under perioden från drygt 52 till 
knappt 54 procent av dessa arbetsmarknadsregioners sammanlagda 
befolkning. Också Uppsalaregionen ökade sin andel av orternas sam-
lade befolkning. Av de övriga orterna minskade Eskilstunaregionen 
i både absolut och relativ storlek. I alla de andra orterna skedde en 
befolkningstillväxt, som dock var för liten för att orten skulle kunna 
behålla sin relativa tyngd bland centralorterna i landsdelen. Stockholms 
och Uppsalas tillväxt var så stor att det var omöjligt för övriga orter 
att hålla sina storleksmässiga relativa ställningar. Andelen invandrad 
befolkning i regionerna minskade i Stockholm, Eskilstuna och Västerås 
medan den ökade i Uppsala, Linköping, Norrköping, Karlstad, Örebro 
och Falun. Av orterna har Stockholm fortfarande 1998 en väsentligt 
större andel av områdets sammanlagda invandrade befolkning än pro-
portionellt. Eskilstuna och Västerås hade en något större andel invand-
rad befolkning är proportionellt 1998. I övriga länscentra var andelen 
invandrad befolkning förhållandevis liten.

Sydöstra Sverige

Riksområdena 3 och 4 som tillsammans utgör Syd- och Sydöstsverige 
omfattar sex län som i tabellen företräds av sju länscentra inklusive Kris-
tianstad och Helsingborg. De sju arbetsmarknadsregionerna hade 1988  
en befolkning om drygt 1 410 000 och en befolkning om 1 520 000 
år 1998. Av de ingående orterna hade Malmö och Kristianstad båda 
ökat sin andel av den sammanlagda befolkningen i landsdelens länscen-
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Tabell 21     
Relativ storlek och invandrartäthet i länscentra inom grupperingar av riksområden

  1988 1998
Lokal arbets-  Total Andel/ Utr. Andel Total Andel/ Andel Utr.
marknadsregion  befolkning RO % födda utr. födda Befolkning RO % utr. födda  födda
Riksområde 1, 2, 6
Stockholm 1 677 415 52,4 249 767 68,9 1 849 461 53,7 67,2 313 232
Uppsala 249 773 7,8 21 609 6,0 278 899 8,1 6,5 30 476
Eskilstuna 105 866 3,3 13 855 3,8 104 933 3,0 3,3 15 229
Linköping 228 384 7,1 11 185 3,1 241 358 7,0 3,8 17 685
Norrköping 164 283 5,1 13 340 3,7 166 875 4,8 3,9 18 211
Karlstad 122 369 3,8 6 198 1,7 127 478 3,7 1,8 8   382
Örebro 200 431 6,3 12 176 3,4 210 757 6,1 4,1 19 278
Västerås 167 022 5,2 19 924 5,5 172 614 5,0 5,1 23  756
Falun 145 452 4,5 6 675 1,8 150 560 4,4 2,0 9 305
Gävle 143 151 4,5 8 017 2,2 143 313 4,2 2,2 10 330
Summa 3 204 146 100,0 362 746 100,0 3 446 248 100,0 100,0 465 884

Riksområde 3, 4     
Jönköping 138 293 9,8 9 362 8,4 145 243 9,6 7,9 13 659
Växjö 121 562 8,6 7 305 6,6 125 094 8,2 6,2 10 730
Kalmar 107 862 7,6 4 325 3,9 111 482 7,3 3,9 6 730
Karlskrona 87 502 6,2 3 108 2,8 89 338 5,9 2,9 5 021
Kristianstad 113 623 8,0 5 780 5,2 130 184 8,6 5,6 9 694
Malmö 571 389 40,3 57 770 51,8 626 687 41,2 52,6 90 509
Helsingborg 276 468 19,5 23 854 21,4 292 014 19,2 20,7 35 639
Summa 1 416 699 100,0 111 504 100,0 1 520 042 100,0 100,0 171 982

Riksområde 5
Halmstad 100 488 7,2 7 605 6,1 107 385 7,2 6,4 11 122
Göteborg 807 952 57,6 81 924 65,9 877 409 58,9 67,6 117 332
Uddevalla 76 545 5,5 4 214 3,4 78 890 5,3 3,4 5 832
Trollhättan 138 297 9,9 9 424 7,6 140 511 9,4 7,1 12 364
Borås 155 895 11,1 14 794 11,9 158 840 10,7 10,4 18 120
Skövde 124 706 8,9 6 313 5,1 126 484 8,5 5,0 8 744
Summa 1 403 883 100,0 124 274 100,0 1 489 519 100,0 100,0 173 514

Riksområde 7, 8      
Sundsvall 124 028 21,9 5 314 23,4 123 674 21,2 22,1 6 630
Östersund 95 317 16,8 3 007 13,2 95 630 16,4 12,4 3 717
Umeå 122 072 21,6 6 214 27,3 136 434 23,4 30,1 9 055
Skellefteå 79 465 14,0 2 173 9,6 78 349 13,4 9,7 2 927
Luleå 145 055 25,6 6 027 26,5 150 114 25,7 25,7 7 711
Summa 565 937 100,0 22 735 100,0 584 201 100,0 100,0 30 040

Länscentra = lokala arbetsmarknadsregioner innefattande tidigare s.k. primära centra/storstadsalternativ
Riksområde 1 Stockholms län
Riksområde 2 Östra mellansverige: Uppsala Södermanlands Östergötlands Örebro Västmanlands län
Riksområde 3 Småland med öarana: Jönköpings Kronoberg Kalmar och Gotlands län
Riksområde 4 Sydsverige: Blekinge och Skåne län
Riksområde 5 Västsverige: Hallands Västra Götalands län
Riksområde 6 Norra mellansverige: Värmlands Dalarnas Gävleborgs län
Riksområde 7 Mellersta Norrland: Västernorrlands Jämtlands län
Riksområde 8 Övre Norrland: Västerbottens Norrbottens län
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tra. De övriga orternas andel av den sammanlagda befolkningen hade 
minskat trots att var och en av dem haft en viss folkökning. Andelen av 
orternas sammanlagda invandrade befolkning minskade i Jönköping, 
Växjö och Helsingborg medan den ökade i Karlskrona, Kristianstad 
och Malmö. Den utrikes födda befolkningen var klart överrepresente-
rad i Malmöregionen och något överrepresenterad i Helsingborgsre-
gionen. I de övriga regionerna var de utrikes födda väsentligt färre än 
proportionellt.

Västsverige

Riksområde 5, Västsverige omfattar Hallands och Västra Götalands län. 
I tabellen jämförs sex centralorter. De arbetsmarknadsregioner dessa 
orter är centra i hade 1988 en befolkning om sammanlagt 1 400 000, 
vilken 1998 ökat till 1 480 000. Endast Göteborgsregionen ökade sin 
andel av regionernas samlade befolkning under tioårsperioden. Halm-
stad behöll sin andel medan de övriga orternas andelar minskade trots 
att de alla haft en viss folkökning. Andelen av orternas sammanlagda 
invandrade befolkning ökade i Halmstad och Göteborg medan den 
minskade i Trollhättan, Borås och Skövde. Den invandrade befolk-
ningen var klart större än proportionellt i Göteborgsregionen och klart 
mindre än proportionellt på de övriga orterna.

Norra Sverige

Riksområde 7 och 8 innefattar de fyra nordligaste länen. I tabellen 
redovisas uppgifter för fem länscentra med respektive tillhörande lokala 
arbetsmarknadsregioner. Dessa regioner hade 1988 en sammanlagd 
befolkning på drygt 560 000 invånare. 1998 hade befolkningen ökat 
till drygt 580 000. Av tabellen framgår att Umeåregionen tydligt ökat 
sin andel av regionernas sammanlagda befolkning under perioden och 
att Luleåregionen ökat sin andel en aning. De tre övriga regionerna 
har minskat sina andelar av den summerade befolkningen. Andelen 
av orternas summerade utlandsfödda befolkning ökade i Umeåregio-
nen och minskade i de övriga regionerna. Umeå hade 1988 en tydlig 
och Sundsvall en liten överrepresentation av utlandsfödd befolkning. 
Luleås andel av landsdelens utlandsfödda var proportionell mot regio-
nens befolkningsandel medan de utlandsfödda var underrepresenterade 
i Östersunds- och Skellefteåregionerna. 
 

Invandrarkoncentrationer i Sverige
Den utlandsfödda delen av Sveriges befolkning ökade från 8,5 till 10,7 
procent från 1988 till 1998. Befolkningen i alla län fi ck ett större inslag 
av invandrade under denna period. De utrikesföddas bosättning är nu 
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som tidigare ojämnt fördelad i landet. Ojämnheten kan belysas av anta-
let kommuner med stor andel utlandsfödda i olika regioner.
 Av landets kommuner hade 70 minst 10 procent utrikes födda 1998. 
Det innebär att knappt en fjärdel av kommunerna hade högre andel 
utrikes födda eller ungefär lika hög andel som riksnivån. Ytterligare 35 
kommuner hade mellan 8 och 10 procent utrikes födda, det vill säga 
något mindre än riksnivån. Om man betraktar dessa 105 kommuner 
som landets någorlunda invandrartäta del framträder några huvuddrag 
i Sveriges invandrargeografi .
 Av Stockholms läns 25 kommuner hade tre en extremt hög (över 
20 procent), tio kommuner en hög (15–19 procent) och ytterligare 
åtta kommuner en relativt hög (10–14 procent) andel utrikes födda. 
De fyra återstående kommunerna i länet hade en andel något under 
riksnivån (åtta–nio procent).
 I det övriga landet fanns endast två kommuner med mer än 20 pro-
cent utrikes född befolkning, Haparanda och Malmö. Inget län har 

Tabell 22
Antal kommuner länsvis med hög andel utrikes född befolkning, 
1998

Län Kommuner   därav med utrikes födda 
    minst 20 %  15–19 % 10–14 % 8–9 % 
Stockholms 25  3 10 8 4
Uppsala 6   2 2
Södermanlands 9  1 3 3
Östergötlands 13   1 3
Jönköpings 13  1 3 1
Kronobergs 8   1 5
Kalmar 12 
Gotlands 1 
Blekinge 5  1 
Skåne 33 1 2 7 1
Hallands 6  1 2 
Västra Götalands 49  1 7 7
Värmlands 16  1 2 
Örebro 12   4 2
Västmanlands 11  3 4 1
Dalarnas 15    3
Gävleborgs 10    1
Västernorrlands 7 
Jämtlands 8 
Västerbottens 15 
Norrbottens 14 1 1 1 
Summa 288 5 21 44 35
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en koncentration av kommuner över hela sitt område med hög andel 
invandrad befolkning i likhet med Stockholms län. I Västmanlands län 
har fl er än hälften av kommunerna en andel som ligger högre än riksni-
vån. I alla andra län har fl ertalet kommuner lägre andel utrikes födda än 
10 procent. Trots detta faktum är det klart att det fi nns ytterligare några 
relativt tydliga koncentrationer av invandrarbosättning som omfattar 
mer än enstaka kommuner. Bilden av Skåne och Västra Götalands län 
blir utslätad genom dessa läns exceptionella omfattning. Båda länen 
innefattar områden berörda av folkminskning. Storstadsområdena kring 
Göteborgs och Malmö kommuner, det vill säga de områden som utgör 
faktiska sammanhängande arbetsmarknadsregioner kring vardera kärn-
kommunen, företer en relativ invandrartäthet. I båda fallen gäller dock 
att de omgivande kommunerna sänker graden av invandrartäthet i res-
pektive storstadsområde i förhållande till kärnkommunens nivå. Detta 
kan tolkas som ett mått på att de två mindre storstäderna ingår i områ-
den med annan inre struktur än storstockholmsområdet. I stockholms-
området fi nns den högsta graden av invandrartäthet i kommuner utan-
för kärnkommunen.
 Bland kommunerna kring det extremt invandrartäta Malmö fi nns 
ytterligare en mycket invandrartät och tre relativt invandrartäta kom-
muner. Strax norr om detta område utgör Helsingborg med ett par 
grannkommuner ett klart invandrartätt område. Det klart invandrartäta 
Göteborg har ett par grannkommuner med något mer än tio procent 
utrikes födda.
 Förutom den stora invandrarkoncentrationen i Stockholms län och 
de mindre koncentrationerna i Malmö-, Helsingborgs-, och Göte-
borgsområdena samt Västmanland fi nns stor eller relativt stor andel 
utrikes född befolkning i enstaka kommuner i olika delar av Götaland 
och Svealand, vilka berörts av industriell expansion under det senaste 
halvseklet. Därutöver fi nns en hög eller mycket hög andel invandrade 
i några av landets gränskommuner mot Norge och Finland. I dessa fall 
består den utlandsfödda befolkningen till största delen av invandrade 
från det nära grannlandet.

Det invandrarglesa Sverige 1988 och 1998
Om man betecknar 4 procent utrikes född befolkning, det vill säga 
knappt halva riknivån 1988, som den övre gränsen för kommuner med 
låg andel invandrade i sin befolkning, framträder följande Sverigebild.
 1988 hade 68 av landets 285 kommuner två–fyra procent utrikes 
födda bland sin befolkning. Nio kommuner hade mindre än två pro-
cent utrikes födda. 1998 hade andelen invandrad befolkning i kom-
munerna ökat så att av landets då 288 kommuner 46 hade två–fyra 
procent utrikes födda i befolkningen. Ingen kommun hade då mindre 
än två procent utrikes födda.
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Tabell 23       
Antal kommuner med låg andel utrikes född befolkning
 
Län Kommuner mindre än 2% 2–4 % 
 1988 1998 1988 1998 1988 1998
Stockholms 25 25    
Uppsala 6 6    
Södermalands 7 9    
Östergötlands 13 13   6 4
Jönköpings 13 13   2 
Kronobergs 8 8   1 
Kalmar 12 12   6 2
Gotlands 1 1   1 1
Blekinge 5 5   1 
Skåne 33 33   4 
Hallands 6 6    
Västra Götalands 49 49   9 3
Värmlands 16 16   1 1
Örebro 11 12   1 1
Västmanlands 11 11    
Dalarnas 15 15   6 5
Gävleborgs 10 10 2  5 5
Västernorrlands 7 7   4 3
Jämtlands 8 8 1  6 4
Västerbottens 15 15 5  9 12
Norrbottens 14 14 1  6 5
       
Sverige 285 288 9  68 46
        
Antalet kommuner i Jönköpings, Skåne och Västra Götalands län angivet enligt 
länsindelningen 1999 

 Invandrarglesa kommuner fi nns i olika delar av landet, proportionellt 
fl est dock i skogslänen. I Östergötland minskade antalet kommuner 
med mindre än fyra procent utrikes födda från sex till fyra av länets 13 
kommuner under tioårsperioden. I Dalarna minskade antalet invand-
rarglesa kommuner från sex till fem av länets 15 kommuner. I Gävle-
borgs län minskade antalet invandrarglesa kommuner från sju till fem 
av länets 10 kommuner. Av Västernorrlands läns sju kommuner var tre 
invandrarglesa 1998 mot fyra stycken tio år tidigare. I Jämtlands län 
minskade antalet invandrarglesa bland länets åtta kommuner från sju 
till fyra. Av Västerbottens läns 15 kommuner var 12 invandrarglesa 
år 1998 mot 14 år 1988. I Norrbotten minskade antalet invandrarg-
lesa kommuner från sju till fem av länets totalt 14 kommuner under 
perioden. I Jönköpings, Kronobergs, Blekinge och Skåne län hade alla 
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kommuner som 1988 hade mindre än fyra procent utrikes födda pas-
serat över fyra procentgränsen 1998. I Stockholms, Uppsala, Söder-
manlands, Hallands och Västmanlands län fanns inga kommuner med 
mindre än fyra procent utrikes födda vare sig 1988 eller 1998.

Olika gruppers bosättning i Sverige 1998
För denna studie har den utrikes födda befolkningen i Sverige delats in 
i 17 grupper efter födelseländer. Siffrorna inom parentes anger befolk-
ningsgruppens storlek i Sverige vid slutet av 1998.
1. Danmark (38 000)
2. Finland (195 000)
3. Övriga Norden (Island, Norge) (45 000)
4. Engelskspråkiga länder (Irland, Kanada, Oceanien, Storbritannien, 

USA)  (34 000)
5. Sydeuropa (Grekland, Italien, Portugal, Spanien) (25 000)
6. Övriga Västeuropa (Belgien, Frankrike, Luxemburg, Nederländerna, 

Schweiz, Tyskland, Österrike) (56 000)
7. Estland m.fl . (Estland, Lettland, Litauen) (13 000)
8. Jugoslavien (70 000)
9. Bosnien m.fl . (Bosnien, Kroatien, Makedonien, Slovenien) (56 000)
10. Polen (39 000)
11. Övriga Europa (Albanien, Bulgarien, Rumänien, Ryssland, Slovakien, Sovjetu-

nionen, Tjeckien, Tjeckoslovakien, Ukraina, Ungern, Vitryssland) (51 000)
12. Arabiskspråkiga länder (Algeriet, Egypten, Irak, Jemen, Jordanien, Kuwait, 

Libanon, Libyen, Marocko, Palestina, Saudiarabien, Syrien, 
Tunisien) (85 000)

13. Övriga Afrika (41 000)
14. Iran (4 9000)
15. Turkiet (30 000)
16. Övriga Asien  (73 000)
17. Latinamerika  (55 000)

Man bör observera att endast utrikes födda ingår i dessa befolknings-
tal. Individer födda i Sverige är ej inräknade. Därav följer att dessa 
grupper av individer som invandrat till Sverige har totalt olika sam-
mansättning. De grupper som till större delen invandrade under de 
fösta decennierna efter andra världskriget domineras av individer i hög 
ålder, medan grupper som invandrat på sen tid består av övervägande 
unga personer. Genom de tidiga invandrargrupperna har landet tillförts 
i Sverige födda barn, barnbarn och barnbarns barn. Ingen av dessa 
generationer sammanräknas här med sina invandrade förfäder.
 Begränsningen av antalet födelselandsgrupper är gjord för att få ett 
hanterbart antal populationer att jämföra. Avgränsningen av grupperna 
har gjorts så att de största ursprungsgrupperna redovisas separat så som 
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de från Danmark och Iran. I de fall fl era födelseländer sammanförts till 
en gemensam grupp har vi eftersträvat att sammanföra grupper med 
väsentlig kulturell gemenskap såsom födda i engelskspråkiga länder och 
födda i Latinamerika.  Det är dock klart att språkliga och andra kul-
turella skillnader förekommer mellan invandrade från ett och samma 
land. Exempel på detta är assyrier/syrianer och kurder från Turkiet 
och vissa arabiskspråkiga länder. Gruppen från Övriga Norden domi-
neras av 42 000 födda i Norge. I konstellationen för Sydeuropa är de 
11 000 födda i Grekland den största ingående gruppen. Bland dem 
från engelskspråkiga länder är knappt 14 000 födda i Storbritannien 
och drygt 14 500 födda i USA. I gruppen från övriga Västeuropa är fl er 
än 37 000 från Tyskland och sammanlagt knappt 46 000 från länder 
md tyska som dominerande språk. Gruppen från Jugoslavien domine-

Tabell 24
Befolkningens ursprung länsvis 1998.
Födelselandsgruppernas andel av alla utrikes födda.Varje grupps sex största koncentrationer markerade

 Födelselandsgrupper (se indelning sid 40)
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Sverige 3,9 20,5 4,7 2,6 3,5 5,8 7,3 5,8 1,4 4,1 5,3 8,8 4,3 5,2 3,2 7,7 5,8
Län
Stockholm 1,6 22,5 2,9 3,9 4,4 6,0 3,4 1,7 1,8 4,0 5,3 10,1 5,9 5,2 5,4 7,6 8,2
Uppsala 1,5 23,1 3,6 2,3 4,5 4,9 2,8 2,8 1,8 2,3 4,5 10,4 5,4 11,2 4,0 8,8 6,2
Södermanland 2,3 39,2 3,7 1,2 2,0 4,8 4,8 5,5 2,5 2,1 4,6 8,3 3,0 2,5 1,9 6,9 4,6
Östergötland 2,5 17,8 3,0 2,0 2,8 5,1 7,3 13,1 1,7 3,0 4,0 11,8 2,4 6,3 3,9 7,2 5,8
Jönköping 4,7 14,0 3,3 1,4 2,4 5,6 12,1 15,3 0,8 2,8 5,1 9,1 3,3 3,6 2,4 9,9 4,0

Kronoberg 9,2 8,8 3,0 1,9 2,7 7,2 11,1 12,9 0,6 3,3 12,5 4,1 3,2 2,5 0,9 7,4 9,0
Kalmar 5,0 13,5 3,4 3,5 3,7 8,7 11,9 15,7 1,6 3,9 3,6 4,3 2,4 3,4 0,7 10,3 4,6
Gotland 4,5 22,3 3,0 1,6 6,1 9,4 2,0 2,1 6,1 3,3 7,2 8,5 3,8 3,8 0,5 9,2 6,6
Blekinge 7,0 16,1 2,7 2,1 3,3 6,2 13,1 13,1 3,7 7,8 8,3 3,3 2,0 1,7 0,6 7,5 4,0
Skåne 10,4 5,7 2,6 2,5 3,0 6,5 15,0 8,7 0,7 8,2 8,1 9,1 2,7 3,6 1,3 7,7 4,2

Halland 9,1 10,1 5,2 2,0 3,9 7,5 19,8 7,3 1,2 5,2 6,2 4,8 2,1 1,8 1,4 7,9 4,6
Västra Götaland 3,8 16,9 7,1 2,5 3,5 5,6 8,6 7,0 1,4 3,7 4,8 8,8 4,6 7,3 2,4 7,3 4,8
Värmland 3,9 15,9 28,0 0,9 3,7 7,3 5,4 4,9 0,9 1,8 3,6 5,6 1,7 5,0 2,1 6,3 3,0
Örebro 2,7 25,3 5,1 1,1 2,2 5,4 6,1 9,0 1,0 2,1 3,6 11,5 5,8 4,4 4,8 7,4 2,5
Västmanland 1,8 41,2 3,9 2,2 1,9 5,0 4,8 4,7 1,1 2,2 4,4 7,3 2,1 4,0 2,9 4,6 5,7

Dalarna 3,4 36,2 8,9 1,1 3,8 6,1 5,1 5,1 0,8 2,1 3,3 4,7 2,4 3,5 3,1 6,8 3,8
Gävleborg 2,1 30,5 6,1 1,4 3,1 5,2 3,6 6,8 0,8 2,8 3,3 8,1 3,1 5,6 3,6 8,3 5,6
Västernorrland 1,6 36,5 6,3 1,2 3,4 3,9 3,5 4,3 0,9 2,1 2,6 7,1 4,1 4,1 1,5 10,5 6,3
Jämtland 3,0 18,5 26,5 1,6 5,3 5,8 3,6 1,9 0,5 1,7 3,0 5,8 2,6 2,2 2,0 11,7 4,3
Västerbotten 1,4 29,4 6,3 1,1 3,8 4,0 1,3 2,7 0,6 1,4 3,0 7,5 8,5 10,3 0,6 13,2 5,0
Norrbotten 1,2 65,4 5,4 0,6 2,0 2,0 1,6 1,9 0,6 0,8 2,5 2,9 1,0 2,6 0,3 6,5 2,6
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ras av invandrade från tiden före Titostatens upplösning och inklude-
rar befolkning från dess olika republiker. Gruppen från Bosnien m.fl . 
består av invandrade som kommit efter upplösningen av Titostaten och 
har sitt ursprung i områden som nu ingår i fyra nybildade stater. Födda 
i Bosnien-Hercegovina är 50 000. Gruppen från Estland m.fl . domine-
ras av de estlandsfödda som är ca 10 500. Bland dem som kommer från 
Övriga Europa är över 14 000 födda i Ungern, drygt 12 500 i Sovjetu-
nionen eller Ryssland, över 11 000 i Rumänien och 8 000 i Tjecko-
slovakien eller dess arvtagarstater. Sveriges befolkning som invandrat 
från arabiskspråkiga länder omfattar tre dominerande grupper. Fler än 
37 500 av dem är födda i Irak, drygt 20 000 i Libanon och fl er än 
12 500 i Syrien. Bland de invandrade från Övriga Afrika utgör de från 
Etiopien ca 13 000 och de från Somalia ca 12 000. Större grupper 
bland dem från Övriga Asien är drygt 10 500 födda i Indien, mer än 
8 500 i Korea och 9 000 i Thailand. I den latinamerikanska gruppen 
utgör de från Chile i särklass största andelen med över 26 500 perso-
ner.
 Av tabell 24 sid. 41 kan utläsas i vilka län respektive immigrantbe-
folkning uppnår sin högsta andel av alla utrikesfödda. Denna redovis-
ning är gjord för att fi nna särdrag i de olika grupperna bosättnings-
mönster. Om man i stället redovisar varje immigrantbefolknings största 
koncentrationer i absoluta tal tenderar intressanta skillnader att slätas 
ut. Kartorna 1–8 (sid. 43 och 49) visar vilka län som är – relativa – 
koncentrationsområden för några grupper. 

Invandrade från de nordiska länderna

De infl yttade från Danmark har sitt kärnområde samlat i de sex sydli-
gaste länen. De fi nlandsföddas koncentrationsområde är Norrbotten 
och de fem sammanhängande och östligt orienterade mellansvenska län 
där Sundsvall, Gävle, Borlänge, Västerås och Eskilstuna är tyngdpunk-
ter. Norrmännen har sina största andelar bland de invandrade i Värm-
land, Jämtland, Dalarna, Västra Götaland, Västernorrland och Väster-
botten. 

Invandrade från Västeuropa

Sydeuropeerna väger tyngst i Stockholms, Kalmar, Skåne, Västra Göta-
lands, Uppsala och Västmanlands län. De engelskspråkiga når sin högsta 
andel bland immigranterna i Gotlands, Jämtlands, Uppsala, Stock-
holms, Hallands och Dalarnas län. Övriga västeuropeer (främst tysk-
språkiga) når sina högsta andelar i Gotlands, Kalmar, Hallands, Värm-
lands, Kronobergs och Skåne län. 
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DANMARK

VÄSTERNORRLAND 

VÄRMLAND
ÖREBRO

VÄSTERBOTTEN

STOCKHOLM

JÄMTLAND 

DALARNA

BLEKINGE

GÄVLEBORG

HALLAND

JÖNKÖPING
KALMAR

GOTLAND

KRONOBERG

SKÅNE

NORRBOTTEN

ÖSTERGÖTLAND
SÖDERMANLAND

UPPSALA

VÄSTMANLAND

VÄSTRA GÖTALAND

0,0-1,6 procent

1,6-2,7 procent

2,7-4,5 procent

    >4,5 procent

VÄSTERNORRLAND 

VÄRMLAND

VÄSTERBOTTEN

JÄMTLAND 

DALARNA

GÄVLEBORG

HALLAND

JÖNKÖPING
KALMAR

GOTLAND

KRONOBERG

SKÅNE

NORRBOTTEN

VÄSTRA GÖTALAND

0,0-1,8 procent

1,8–2,2 procent

2,2–3,3 procent

    >3,3 procent

VÄSTMANLAND

UPPSALA

ÖREBRO STOCKHOLM

BLEKINGE

ÖSTERGÖTLAND
SÖDERMANLAND

VÄSTERNORRLAND 

VÄRMLAND

VÄSTERBOTTEN

JÄMTLAND 

DALARNA

GÄVLEBORG

HALLAND

JÖNKÖPING
KALMAR

GOTLAND

KRONOBERG

SKÅNE

NORRBOTTEN

VÄSTRA GÖTALAND

0,0-2,7 procent

2,7–5,1 procent

5,1–8,7 procent

    >8,7 procent

UPPSALA

VÄSTMANLAND

ÖREBRO STOCKHOLM

BLEKINGE

ÖSTERGÖTLAND
SÖDERMANLAND

VÄSTERNORRLAND 

VÄRMLAND

VÄSTERBOTTEN

JÄMTLAND 

DALARNA

GÄVLEBORG

HALLAND

JÖNKÖPING
KALMAR

GOTLAND

KRONOBERG

SKÅNE

NORRBOTTEN

VÄSTRA GÖTALAND

0,0-2,5 procent

2,5–3,6 procent

3,6–5,0 procent

    >5,0 procent

UPPSALA

VÄSTMANLAND

ÖREBRO STOCKHOLM
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Invandrade från övriga Europa

Jugoslaverna når sin högsta andel bland utrikes födda i Halland, Skåne, 
Blekinge och de tre Smålandslänen. Bosniernas koncentrationsområde 
är Smålandslänen, Östergötland, Blekinge och Örebro län. Balterna har 
sina främsta koncentrationsområden i Gotland, Blekinge och Svealands 
kustlän. Födda i Polen uppnår sin högsta andel bland immigranterna i 
Skåne, Blekinge, Hallands, Stockholms, Kalmar och Västra Götalands 
län. Övriga invandrade från Central- och Östeuropa utgör högst andel i 
Kronobergs, Blekinge, Skåne, Gotlands, Hallands och Stockholms län.
 Av de invandrade från europeiska länder har således de nordiska 
grupperna relativa koncentrationsområden i respektive söder, nordost 
och väster för dem som kommit från Danmark, Finland och Norge. 
Jugoslavernas koncentrationsområde sammanfaller med danskarnas i de 
sex sydligaste länen, medan bosniernas koncentration sträcker sig från 
Örebro till Blekinge län med Östergötland och Småland. Balterna är 
östligt orienterade till kustlän i Götaland och Svealand. Infl yttade från 
tyskspråkiga länder (övriga Västeuropa) samt Polen och övriga central/
östeuropa har tyngdpunkter i södra Götaland. Immigranter från eng-
elskspråkiga länder samt Sydeuropa har inga sammanhängande bosätt-
ningskoncentrationer enligt detta redovisningssätt.

Invandrade från Afrika, Amerika och Asien

De som invandrat från arabiskspråkiga länder har sin högsta andel bland 
immigranterna i Östergötlands, Örebro, Uppsala, Stockholms, Jönkö-
pings och Skåne län. De invandrade från övriga Afrika har sina största 
andelar bland utrikes födda i Västerbottens, Stockholms, Örebro och 
Uppsala län. Iranierna är procentuellt starkast företrädda bland immi-
granter i Uppsala, Västerbottens, Västra Götalands och Östergötlands 
län. Invandrade från Turkiet når sin största andel bland de utrikes födda 
i Stockholms, Örebro, Uppsala och Östergötlands län. Infl yttade från 
övriga Asien har sin största andel bland immigranterna i Västerbottens, 
Jämtlands, Västernorrlands, Kalmar, Jönköpings och Uppsala län. Lati-
namerikanerna är starkast företrädda i Kronobergs, Stockholms, Got-
lands, Västernorrlands och Uppsala län. Siffrorna visar att de utomeu-
ropeiska invandrarpopulationerna i allmänhet saknar bosättningskon-
centrationer som omfattande landsdelar med fl era angränsande län. De 
invandrade från Turkiet har dock ett koncentrationsområde i östra Mel-
lansverige.

Vilka födelselandsgrupper är störst i de olika länen?

I tabell 25 har markerats vilka födelselandsgrupper som är de fem största 
i varje län. Där framgår att invandrade från Danmark tillhör de fem 
största grupperna i tre län, de fi nlandsfödda i 19 län och de från övriga 
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Kartor 5–8: Utrikes födda i länen.  Andel av utrikes född befolkning länsvis med födelseland:
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Norden i fem län. Gruppen från övriga Västeuropa med de tyskspråkiga 
tillhör större grupper i nio län, de från Jugoslavien i tolv län och de från 
Bosnien i tio län. Immigranter från Polen hör till de större grupperna 
i två län och de från övriga central- och östeuropa i tre län. Infl yttade 
från arabiskspråkiga länder tillhör större grupper i 16 län, de från övriga 
Afrika i ett län och latinamerikanerna i sex län. Infl yttade från Iran hör 
till de större grupperna i fyra län och de från övriga Asien i 17 län.
 Redovisning av olika immigrantpopulationers storlek och bosättning 
är av intresse i de fall populationerna är avgränsade på ett motiverat 
sätt. Ofta efterfrågas mått på en födelselandsgrupps storlek. I de fall en 
population består av fl era födelselandsgrupper minskar värdet av redo-
visningen om konstellationen är löslig och utan förankring hos berörda 
grupper. I denna redovisning är gruppen Övriga Asien en sådan löslig 
konstellation. Tabell 25 visar att denna konstellation omfattar en stor 

Tabell 25
Befolkningens ursprung länsvis 1998. Procent.
Födelselandsgruppernas andel av alla utrikes födda.De fem största grupperna i varje län markerade

 Födelselandsgrupper (se indelning sid 40)
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Sverige 3,9 20,5 4,7 2,6 3,5 5,8 7,3 5,8 1,4 4,1 5,3 8,8 4,3 5,2 3,2 7,7 5,8
Län
Stockholm 1,6 22,5 2,9 3,9 4,4 6,0 3,4 1,7 1,8 4,0 5,3 10,1 5,9 5,2 5,4 7,6 8,2
Uppsala 1,5 23,1 3,6 2,3 4,5 4,9 2,8 2,8 1,8 2,3 4,5 10,4 5,4 11,2 4,0 8,8 6,2
Södermanland 2,3 39,2 3,7 1,2 2,0 4,8 4,8 5,5 2,5 2,1 4,6 8,3 3,0 2,5 1,9 6,9 4,6
Östergötland 2,5 17,8 3,0 2,0 2,8 5,1 7,3 13,1 1,7 3,0 4,0 11,8 2,4 6,3 3,9 7,2 5,8
Jönköping 4,7 14,0 3,3 1,4 2,4 5,6 12,1 15,3 0,8 2,8 5,1 9,1 3,3 3,6 2,4 9,9 4,0

Kronoberg 9,2 8,8 3,0 1,9 2,7 7,2 11,1 12,9 0,6 3,3 12,5 4,1 3,2 2,5 0,9 7,4 9,0
Kalmar 5,0 13,5 3,4 3,5 3,7 8,7 11,9 15,7 1,6 3,9 3,6 4,3 2,4 3,4 0,7 10,3 4,6
Gotland 4,5 22,3 3,0 1,6 6,1 9,4 2,0 2,1 6,1 3,3 7,2 8,5 3,8 3,8 0,5 9,2 6,6
Blekinge 7,0 16,1 2,7 2,1 3,3 6,2 13,1 13,1 3,7 7,8 8,3 3,3 2,0 1,7 0,6 7,5 4,0
Skåne 10,4 5,7 2,6 2,5 3,0 6,5 15,0 8,7 0,7 8,2 8,1 9,1 2,7 3,6 1,3 7,7 4,2

Halland 9,1 10,1 5,2 2,0 3,9 7,5 19,8 7,3 1,2 5,2 6,2 4,8 2,1 1,8 1,4 7,9 4,6
Västra Götaland 3,8 16,9 7,1 2,5 3,5 5,6 8,6 7,0 1,4 3,7 4,8 8,8 4,6 7,3 2,4 7,3 4,8
Värmland 3,9 15,9 28,0 0,9 3,7 7,3 5,4 4,9 0,9 1,8 3,6 5,6 1,7 5,0 2,1 6,3 3,0
Örebro 2,7 25,3 5,1 1,1 2,2 5,4 6,1 9,0 1,0 2,1 3,6 11,5 5,8 4,4 4,8 7,4 2,5
Västmanland 1,8 41,2 3,9 2,2 1,9 5,0 4,8 4,7 1,1 2,2 4,4 7,3 2,1 4,0 2,9 4,6 5,7

Dalarna 3,4 36,2 8,9 1,1 3,8 6,1 5,1 5,1 0,8 2,1 3,3 4,7 2,4 3,5 3,1 6,8 3,8
Gävleborg 2,1 30,5 6,1 1,4 3,1 5,2 3,6 6,8 0,8 2,8 3,3 8,1 3,1 5,6 3,6 8,3 5,6
Västernorrland 1,6 36,5 6,3 1,2 3,4 3,9 3,5 4,3 0,9 2,1 2,6 7,1 4,1 4,1 1,5 10,5 6,3
Jämtland 3,0 18,5 26,5 1,6 5,3 5,8 3,6 1,9 0,5 1,7 3,0 5,8 2,6 2,2 2,0 11,7 4,3
Västerbotten 1,4 29,4 6,3 1,1 3,8 4,0 1,3 2,7 0,6 1,4 3,0 7,5 8,5 10,3 0,6 13,2 5,0
Norrbotten 1,2 65,4 5,4 0,6 2,0 2,0 1,6 1,9 0,6 0,8 2,5 2,9 1,0 2,6 0,3 6,5 2,6
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befolkning i landet och i många av länen. Det fi nns dock inga kända 
samband mellan sådana grupper i Sveriges befolkning som födda i 
Indien, födda i Korea och födda i Thailand, varför informationen om 
antalet invånare från »Övriga Asien« kan ses som en mindre användbar 
faktaredovisning. Konstellationens numerära storlek blir av begränsat 
intresse. Möjligen blir bilden en annan om gruppen i stället skulle ha 
delats i invandrade från södra Asien och invandrade från östra Asien. En 
sådan uppdelning kan övervägas för kommande redovisningar. Samma 
refl ektion kan göras angående gruppen »Övriga Afrika«. I det fallet blir 
frågan inte lika aktualiserad av den skapade gruppens storlek som i fallet 
Övriga Asien.

Invandrartäthet i olika delar av storstadsområden
Tabell 26 visar ett försök ett särskilja olika delområden i de tre storstads-
områdena för att möjliggöra jämförelse mellan olika gruppers hemvist 
inom de olika regionerna. Stockolmsområdet är delat i fem sektorer: 
Stockholms stad samt fyra kommungrupper bildade efter väderstrecken 
nordväst, nordost, sydost och sydväst. Därvid har Ekerö räknats till 
nordväst tillsammans med kommunerna längs Uppsalabanan och väster 
därom på Mälarens norra sida. Lidingö har hänförts till nordost ihop 
med kommunerna norr därom och öster om Uppsalabanans kommu-
ner. Haninge och Nynäshamn har räknats till sydostsektorn ihop med 
kommunerna runt Baggensfjärden. Återstoden av länet är hänfört till 
sydvästområdet. Ett skäl till gränsdragningen mellan sydost och syd-
väst är önskan att formera fyra områden av någorlunda lika storlek vad 
gäller folkmängd. Nordvästområdet omfattar åtta kommuner med sam-
manlagt 320 000 invånare. Nordostområdet består av sju kommuner 
med 250 000 invånare. Sydostområdet innehåller fem kommuner med 
230000 invånare. Sydvästsektorn utgörs av fyra (från 1999 fem) kom-
muner med 250 000 invånare. Stockholms befolkning uppgick till över 
730 000 och motsvarade alltså den sammanlagda folkmängden i tre av 
de yttre regionerna.
 Göteborgs- och Malmöområdet har delats upp i kärnkommun och 
omgivning. Göteborgs omgivning omfattar tolv kommuner med sam-
manlagt 370 000 invånare mot Göteborgs 460 000. Malmö och dess 
omgivning bestående av åtta kommuner har båda ca 250 000 invå-
nare.
 De nio delområdena som på detta sätt avgränsats inom storstadsregi-
onerna uppvisar tydliga skillnader vad gäller andel utrikes född befolk-
ning. Stockholm SV och Malmö har drygt 23 respektive drygt 22 pro-
cent utrikes födda i befolkningen. Dessa områden innefattar storstads-
områdenas mest invandrartäta kommuner. På en något lägre nivå åter-
fi nns Göteborg, Stockholm och Stockholm NV med mellan dryga 18 
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Tabell 26
Födelselandsgruppernas andel av alla utrikes födda i särskilda storstadsområden.

  Stockholm Sth NV Sth NO Sth SO Sth SV Göteborg Gbg OMG Malmö Mlm OMG
Danmark 1,5 1,7 2,6 1,8 1,1 2,7 6,3 6,1 10,5
Finland 16,6 25,5 27,5 30,7 25,9 11,3 17,2 3,3 6,7
Övr. Norden 1 2,8 3,1 4,4 3 2,1 4,9 8,3 1,7 4,5
Estland m.fl . 2 2 1,6 2,7 1,9 1,3 1,2 2,6 0,4 1,2
Engelskspråkiga 3 5,1 3,8 7,8 3,8 2,1 3,5 5,1 2,2 5

Övr. Västeuropa 4 6 5,3 10,4 6,4 4,2 4,7 8,4 4,5 9,1
Sydeuropa 5 5 3,7 2,3 3,9 2,5 3,3 2,4 2,7 2,9
Jugoslavien 3,3 2,6 2,7 3,9 4,4 8,4 6,4 16,2 9,7
Bosnien m.fl . 6 2 1,4 1,8 1,9 1,4 6,8 5 9,7 5
Polen 4,4 3,8 3,9 4,1 3,2 4,2 4,5 9,6 7,8
Övr. Europa 7 5,5 5,2 6,9 5,4 3,9 5,2 5,1 9,4 8,6
Arabiskspråkiga 8 10,9 9,7 3,8 5 14,8 9,6 7,7 13,2 5,3
Övr. Afrika 8,9 4,7 1,7 3,8 3,6 7 1,9 3,3 2,8
Turkiet 4,3 3,5 0,9 4 12,6 3,6 0,8 1,5 1,2
Iran 6 7,9 4,2 3,8 2,2 10,9 5,9 4,7 5,1
Övr. Asien 7,8 7,8 7,9 7,3 6,8 7,4 8 6,9 8,6
Latinamerika 8 8,6 8,5 9,3 7,7 5,3 4,3 4,8 5,8
Utlandet 18 17,4 11,1 14,7 23,1 18,2 8,1 22,3 9,9
         
Stockholm NV omfattar Ekerö Järfälla Sigtuna Sollentuna Solna Sundbyberg Upplands-Bro Upplands-Väsby
Stockholm NO omfattar Danderyd, Lidingö, Norrtälje, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Österåker
Stockholm SO omfattar Haninge, Nacka, Nynäshamn, Tyresö, Värmdö   
Stockholm SV omfattar Botkyrka, Huddinge, Salem, Södertälje   
Gbg OMG= Ale Alingsås, Härryda, Kungsbacka,  Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn, Vårgårda, Öckerö,
Malmö OMG omfattar Burlöv, Kävlinge, Lomma, Lund, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg, Vellinge

1: Island Norge  
2: Estland, Lettland, Litauen  
3: Irland, Kanada, Oceanien, Storbritannien, USA 
4: Belgien, Frankrike, Nederländerna, Schweiz, Tyskland, Österrike 
5: Grekland, Italien, Portugal, Spanien 
6: Bosnien,  Kroatien, Makedonien,  Slovenien 
7: Albanien,  Bulgarien,  Rumänien, Ryssland, Slovakien, Sovjetunionen,  Tjeckien,  Tjeckoslovakien,  Ukraina, Ungern, Vitryssland. 
8: Algeriet, Egypten, Irak,  Jemen, Jordanien, Kuwait,  Libanon,  Libyen, Marocko, Palestina, Saudiarabien, Syrien, Tunisien.
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och dryga 17 procent utrikes födda. På en mellannivå med dryga 14 
procent utrikes född befolkning befi nner sig Stockholm SO medan de 
återstående områdena Stockholm NO, Malmö omgivning och Göte-
borgs omgivning innefattar de kommuner i storstadsområdena med 
minst andel utrikes född befolkning. Andelen invandrade i dessa stor-
stadsområden ligger ungefär på samma nivå som den som gäller för 
hela landet eller något lägre.

Gruppers bosättning inom storstadsområden
Av tabell 26 framgår också inom vilka delområden i storstadsregionerna 
de olika födelselandsgrupperna utgör stor respektive liten andel av de 
utlandsfödda. Inom Stockholmsområdet kan man konstatera att dans-
kar, norrmän, balter, engelskspråkiga, tyskspråkiga och östeuropeer är 
väl representerade i nordostområdet. Jugoslaver samt invandrade från 
arabiskspråkiga länder och Turkiet utgör stora andelar av invandrarbe-
folkningen i sydvästsektorn. Folk från Sydeuropa, Bosnien, Polen och 
Afrika hade sina största befolkningsandelar i Stockholm stad.
 I Göteborgsområdet utgör danskar, fi nländare, norrmän, engelsk-
språkiga, tyskar och balter större andel av de utlandsfödda i kranskom-
munerna än i själva Göteborg. Däremot är invandrade från Jugoslavien, 
Turkiet och Iran en klart större andel av alla utlandsfödda i Göteborg 
än i de omgivande kommunerna. I Malmöområdet är danskar, fi nlän-
dare, norrmän, balter, engelskspråkiga och övriga västeuropeer större 
andel av immigranterna i ytterkommunerna än i själva Malmö. I Malmö 
utgör däremot jugoslaver, bosnier och invandrade från arabiskspråkiga 
länder klart större andelar av de utrikes födda än de gör i omgivande 
kommuner.
 Siffrorna talar ett så pass tydligt språk att de förtjänar att analyseras i 
förhållande till andra mått på positionering i samhället. Olika grupper 
ser ut att göra olika boendekarriär inom en och samma storstadsregion. 
Bilden av olika immigrantgruppers spridning talar för att boendekarriä-
ren följer både allmänna men också i någon mån gruppspecifi ka möns-
ter. I Stockholmsområdet framgår att många »gamla« grupper tende-
rar att vara relativt överrepresenterade i det nordöstra området. Detta 
gäller t.ex. invandrade från Danmark, Norge, engelskspråkiga länder, 
övriga västeuropeer, balter och östeuropeer. Andra gamla immigrant-
grupper som fi nlandsfödda och latinamerikaner har ett mer splittrat 
bosättningsmönster i länet medan sydeuropeer och infl yttade från Polen 
har en särskild koncentration i centralt belägna kommuner kring Stock-
holm. Invandrade från arabiskspråkiga länder och Turkiet är särskilt väl 
representerade i det sydvästra området.
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Människor har alltid flyttat konstaterar kulturgeografen Roger 
Andersson som här presenterar några av teorierna kring flytt-
andet. Man flyttar inte alltid särskilt långa sträckor. Flyttningar 
mellan länder hindras på olika sätt, men inom länder kan 
mobiliteten vara hög.

Härkomst
När man föds får man en härkomst. Man kommer från någon (föräld-
rar) och från någonstans (en plats). Denna härkomstens dubbla natur 
har av staten och kyrkan ansetts vara så betydelsefull att den registrerats 
i officiella dokument. I Sverige har sådan registrering tillämpats i drygt 
300 år och personer med ursprung i nationalstaten Sverige kan idag – 
förutsatt att de kyrkliga församlingarnas årliga födelseböcker och hus-
förhörslängder inte brunnit upp innan de hann mikrofilmas – söka sitt 
geografiska och släktmässiga ursprung generationer tillbaka i tiden.
 Människors biologiska och geografiska ursprung är inte bara en 
angelägenhet för registrerande myndigheter och ett sätt för dem att 
hålla reda på undersåtar, rekryter, skattebetalare och bidragsberättigade. 
Att vertikalt (i tiden) och horisonellt (i rummet) lägga fast vårt eget 
ursprungs koordinater bildar ett slags origo för förståelsen av vår egen 
tillblivelse och livslinje. Att känna sitt ursprung är, kan man nog säga, 
själva grundvalen för vår identitet. Att detta behov sedan kan manipu-
leras, politiseras och bli till en grogrund för djupt inhumana rörelser är 
väl belagt, men får inte leda oss till att förneka vårt behov av att känna 
till vårt livs historia och geografi.
 Även om detta origo – denna start- och nollpunkt – är vårt livs 
början, kan man konstatera att vi därefter i normalfallet rör oss efter 
koordinatsystemets axlar. Efter tidsaxeln sker detta kontinuerligt även 
om vi uppfattar att livet och tiden ibland släpar sig fram och i andra fall 
springer ifrån oss. Över förflyttningar efter rumsdimensionens två axlar 
råder dock samhället, familjen och den enskilda människan i betydligt 
större utsträckning. Ofta utmärks våra rörelser utefter rumsaxlarna av 
diskontinuitet; vi flyttar och flyttar tillbaka, vi flyttar kort eller långt, 
vi flyttar ofta under vissa livsfaser och knappast alls under andra. Och 
medan livsbanorna för våra samtida löper parallellt utefter tidsaxeln, 

Varför flyttar man?

ROGER ANDERSSON
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bildar de likt slarvigt tillkomna garnnystan ett virrvarr i rummet: sam-
tidigt som människor flyttar från en plats flyttar andra till samma plats 
och medan vissa flyttar från norr till söder och från väster till öster flyt-
tar andra i motsatt riktning.
 Det är om detta virrvarr av flyttningsrörelser som detta teoridiskute-
rande kapitel skall handla. Garnnystan låter sig på ett förunderligt sätt 
oftast nystas upp och de är därför mer ordnade än vad de ger intryck 
av. Det går inte att utlova samma utgång när migrationsteorin möter 
verkligheten, men utan den teoretiska kunskap som forskare utvecklat 
på området är det tveklöst svårare att nå en förståelse av individernas 
och familjernas flyttningsmönster. Syftet med kapitlet är att redogöra 
för några av de grundläggande insikter som forskningen bidragit till 
och för några teoretiska bidrag som direkt eller indirekt kan vara verk-
tyg för att tillägna sig bokens övriga kapitel.

Mobilitet och grundläggande migrationsbegrepp
Begreppet rörlighet, mobilitet, kan liksom härkomstbegreppet förstås 
i två dimensioner, socialt och geografiskt. Med social mobilitet avses 
rörlighet i den sociala sfären, t.ex. att ett arbetarbarn blir lärare, eller 
att akademikerbarnet avstår eller misslyckas med en lång akademisk 
utbildning och försörjer sig som städare, frisör eller barnskötare. Den 
enskilde individen kan också göra social karriär: börja med »två tomma 
händer« för att sluta som välbärgad finansman. Social mobilitet kan 
således vara både uppåt- och nedåtriktad och den kan studeras i ett 
generationsövergripande (mor till dotter, far till son) perspektiv såväl 
som i perspektiv av en enskild individ (över livscykeln). För exempel 
på några svenska studier, se Carlsson 1958, Therborn 1981, Ahrne, 
Ekerwald, Leiulfsrud 1985, Ekberg 1993.
 Det är emellertid om rörlighetens geografiska dimension som kapitlet 
huvudsakligen skall handla. Men också geografisk mobilitet behöver 
definieras. Den i Dundee, Skottland, verksamme befolkningsgeografen 
Huw Jones, skiljer på rörlighet som är tillfällig respektive permanent 
samt på kort (lokal) och lång (utom-lokal) rörlighet (se tablå 1 nästa 
sida).
 Migrationsteorin kan ibland beröra också den tillfälliga mobiliteten, 
inte minst därför att pendling och/eller dubbel bosättning kan vara 
ett sätt att undvika att flytta en hel familj eller att förskjuta ett sådant 
beslut framåt i tiden – t.ex. för att låta barnen gå färdigt ett skolår 
eller ett skolstadium. I det stora hela måste man dock konstatera att 
migrationsforskarnas uppmärksamhet i huvudsak inriktats på att för-
söka förstå tablåns nedre del, dvs. de mer permanenta flyttningarna. 
Av dessa benämns flyttningar inom lokala bostadsmarknader i den eng-
elska litteraturen för »intraurban migration«, eller ibland för »residen-
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tial mobility«, och som kommer att framgå i senare kapitel kan sådan 
rörlighet med fördel knytas också till studier av segregationsmönster. 
Flyttningar över längre avstånd innebär normalt sett ett större och mer 
livsavgörande beslut. Anledningen är att våra sociala kontakter med 
vänner och bekanta påverkas av geografiska avstånd och det kan därför 
vara svårt att upprätthålla kontakter efter en flyttning. Självfallet kan 
också sociala kontakter på en annan ort, i en annan region eller i ett 
annat land vara en drivfjäder för ett beslut om att flytta dit. Den lång-
väga migrationen har i vissa avseenden givit upphov till annan slags 
teoribildning än den intraurbana migrationen. I nedanstående genom-
gång av migrationsteorier finns ibland skäl att påpeka skillnader mellan 
dessa traditioner.
 De utom-lokala flyttningarna delas vidare upp efter juridiska snarare 
än avståndsmässiga kriterier. Man skiljer t.ex. på inter-nationella och 
inom-nationella flyttningar. I genomsnitt sker förstås de förra över 
längre avstånd än de senare men så behöver alls inte vara fallet. Flytt-
ningar mellan länder kan i gränstrakter ibland vara ganska omfattande 
(för svensk del i t.ex. Tornedalen och Öresundsregionen). Den nya 
förbindelsen över Öresund kommer ytterligare att minska barriärerna 
för sådan internationell rörlighet. Även andra barriärförändringar, som 
skapandet av EU:s inre marknad och den fria rörligheten inom unio-
nen, minskar friktionen och leder till större migrationsvolymer över 
nationsgränserna.
 Skillnaderna mellan internationell och inomnationell migration är 
således inte primärt en fråga om fysiskt avstånd utom om graden av 
friktion/barriärer. Inom länder får personer i allmänhet röra sig fritt 
och sådan rörlighet uppmuntras rentav. Mellan nationer råder dock 
restriktioner. Ibland berör dessa både rätten att utvandra (exit-restrik-

Tablå 1 
Den geografiska mobilitetens dimensioner.

 Lokal Utom-lokal
Tillfällig Pendling inom Pendling el.
 en ort säsongsvis
  migr. mellan
  orter/regioner

Permanent Flyttning inom Flyttning
 en ort mellan orter/
  regioner/länder

Källa: Bearbetning av Jones, H., 1990, Population Geography, s. 179
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tioner; t.ex. i forna Östblocket) men de berör nästan alltid rätten att 
invandra (entry-restriktioner). Av detta följer att studier av internatio-
nell migration skapat sin egen forskningstradition. När rörligheten är fri 
– vilket den i princip var i relationen Europa-Nordamerika under den 
stora migrationsvågen under 1800- och början av 1900-talet – kan man 
i och för sig med makroansatser konstatera hur såväl sändar- som mot-
tagarländernas ekonomiska konjunkturer påverkar flödena i bägge rikt-
ningar (för en kortfattad svensk översikt, se Odén 1973). Internationell 
migration innehåller dock oftast även andra svåra barriärer, knutna till 
exemplevis kultur och språk. I allmänhet kan man förvänta sig att de 
krafter som stöter bort människor från ett visst område (push-krafter) 
måste vara mycket starkare när det gäller flyttningsbeslut rörande inter-
nationell migration, än när det gäller flyttningar inom ett land – där 
motsvarande barriärer oftast är mycket mindre. Detsamma gäller för 
s.k. »pull-krafter«, dvs. de tilldragande skälen för att söka sig till ett 
bestämt område/land (se t.ex. Thomas 1941). Med tanke på de res-
triktioner som idag gäller för internationell migration, särskilt för flyk-
tingar, är det dock sällan fråga om att välja mellan en rad destinationer. 
Flyktingens primära motiv är att söka skydd och detta kan visa sig vara 
svårt nog och det blir sällan tal om att välja invandringsland.
 Den årliga in- och utvandringen har de senare 30 åren vanligen 
pendlat mellan 20 000 och 40 000 personer. Invandringen har med 
undantag för ett par år i början av 1970-talet varit större än utvand-
ringen och invandringen har sedan slutet av 1980-talet vanligen också 
varit större än 40 000 personer årligen. I jämförelse med alla inom-

Figur 1 
De inomnationella flyttningsrörelserna i Sverige 1974–1998.

Källa: Statistiska Centralbyrån, 1998.
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nationella flyttningar är dock både ut- och invandringsflödet litet. År 
1998 flyttade exempelvis 1,15 miljoner personer mellan bostäder inom 
landet. Dessa gjorde tillsammans 1,3 miljoner flyttningar. Ca 900 000 
(70 procent) av dessa flyttningar var lokala – i betydelsen att de gjordes 
inom kommuner. Denna andel är mycket stabil och har rått ända sedan 
kommunreformen 1974, se figur 1 föregående sida.
 Varför flyttar man? När frågan ställs på detta sätt har man i princip 
tagit ställning för en av de två grundläggande ansatser som finns på 
migrationsforskningsområdet, nämligen mikro-ansatsen. Mikroansat-
sen ställer den enskilda individens eller det enskilda hushållets beslut 
i fokus. Varför stanna, varför flytta? När är behovet av att flytta större 
än annars? För vilka är det särskilt stort? När är behovet mindre? Vilka 
typer av skäl ligger bakom ett flyttningsbeslut? Migrationsforskningens 
andra huvudspår är den makroinriktade ansatsen, som intresserar sig 
mindre för enskilda individer och hushåll för att istället försöka förstå 
flöden och mönster. Hur ser flyttningsströmmarna ut mellan olika orter 
och ortstyper och mellan skilda regioner? Varför är antalet flyttare till en 
region oftast nästan lika stort som antalet flyttare därifrån? Vad betyder 
konjunktursvängningar på arbetsmarknaden för flyttningsvolymerna? 
(Om mikro- och makropespektiv på flyttningar, se t.ex. Cadwallader 
1992)
 Som på andra områden inom samhällsforskningen ser vi här hur en 
akademisk arbetsfördelning växer fram: psykologer, sociologer, etno-
loger och andra som söker förstå individers beteende arbetar framför 
allt inom ramen för mikroansatsen medan nationalekonomer, geografer 
och ekonomhistoriker gärna studerar flöden, balanser och andra struk-
turella aspekter av samhällsutvecklingen. Eftersom makroansatser oftast 
behöver antaganden också om mikronivåns aktörer introduceras ofta 
ett antagande om en genomsnittlig individ, en »migration man«, vars 
beteende antas vara rationellt. Förutsatt att individen hamnar i en viss 
situation så kommer det genomsnittliga handlandet att se ut på ett visst 
sätt. Denna typ av antaganden kan modifieras för att tillåta större vari-
ation i beteendereportoaren, men mikroansatsens förespråkare anser 
i allmänhet att flyttningsbeslutens komplexitet är större än vad som 
framkommer i makroinriktade modellansatser. Självfallet finns det också 
enskilda forskare som försökt utnyttja såväl makro- som mikroansatsens 
forskningsbidrag och pläderat för synteser dem emellan (se t.ex. Halfa-
cree & Boyle 1993). Generellt kan också sägas att makroansatser som 
vinner stort stöd i forskarkretsar förmår knyta an till mikronivåns aktö-
rer (Åkerman 1973). Eftersom en flyttning är en mänsklig handling 
krävs någon form av aktörsperspektiv för att utveckla migrationsteorier 
(Fransson 1997).
 Eftersom frågan i detta kapitel ställts som en mikro-fråga kommer 
mikroperspektivet att dominera genomgången. En kortfattad summe-
ring görs emellertid också av de viktagre makro-ansatserna. Det finns 
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skäl att påpeka att många av de insikter som mikroansatserna bygger 
på baseras på s.k. empiriska generaliseringar, dvs slutsatser som dragits 
efter många olika slags studier av flyttningsfenomen under drygt 100 
år. (Andersson 1991)
 Innan vi ser närmare på teoriläget behöver ytterligare ett par begrepp 
nämnas, nämligen netto- och bruttoflyttning. Nettoflyttning är skillna-
den mellan två flyttningsströmmar. Den kan för en enskild ort, en 
kommun eller ett enskilt bostadsområde vara positiv (fler inflyttare än 
utflyttare) eller negativ (fler utflyttare än inflyttare). Nettoflyttningen 
kan vara noll trots att tusentals individer rör sig in och ut ur ett område. 
Bruttoflyttning handlar däremot om faktiska flyttare. För en enskild 
ort är bruttoflyttningen summan av alla in-, om- och utflyttare. Det 
säger närmast sig själv att nettoflyttning är ett begrepp som är av litet 
intresse för mikroansatsens företrädare. Mikromodellerna intresserar sig 
för flyttarna i sig (och för de som inte flyttar) men inte nödvändigtvis 
för frågan om fler flyttar in i än ut från en viss ort. För makroansatsens 
forskare, samt för politiker, är dock nettoflyttning ett centralt begrepp. 
Inte minst i regionalpolitiska sammanhang brukar det hetta till i debat-
ten när orter och regioner förlorar i migrationsbalansen med t.ex. stor-
stadsområdena, något som i hög grad var fallet under 1990-talet. I 
detta perspektiv handlar det om att förstå varför flödena av flyttare är 
fler i den ena riktningen än i den andra. Man skall dock komma ihåg 
att även i perioder av snabb urbanisering rör sig nästan lika många 
människor (bruttoflyttare) till glesbygd och mindre orter som därifrån. 
Skillnaden mellan flödena kan givetvis trots detta ha stora långsiktiga 
konsekvenser för ålders- och könsstruktur och för bygders utvecklings-
förmåga, men likafullt är det viktigt att minnas att nettoflyttning är en 
strukturell term och att vi t.ex. inte kan intervjua, eller på annat sätt 
försöka förstå en »nettoflyttare«. 

Makroansatser
Människan har alltid flyttat. Det mer bofasta livet har i perspektiv av 
människans existens på jorden en kort historia med blott några tusen år 
på nacken. Självfallet har folk i alla tider reflekterat över flyttningar. Att 
bryta upp och omorganisera sin tillvaro på nya platser har aldrig varit 
lätt men ofta nödvändigt av försörjningsskäl eller för att rädda livet i 
konfliktsituationer. Men dessa allmänmänskliga reflektioner över flytt-
ningens problematik kompletteras med början under 1800-talet också 
med mer systematiska vetenskapliga bidrag till vår gemensamma kun-
skap om flyttningarnas orsaker och konsekvenser. Som för så många 
andra genombrott för samhällsvetenskapen spelar industrikapitalismens 
framväxt en viktig roll som jordmån för utvecklingen av migrations-
forskningen.
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 Tidpunkten – 1800-talet – för det växande intresset för befolknings- 
och migrationsfrågor är ingen slump. I spåren av den brittiska indu-
strins kraftfulla expansion vändes även inom borgerskapet intresset i 
växande utsträckning mot frågor om sociala förhållanden, utbildning 
och hälsotillstånd för de stora skarorna av män, kvinnor och barn som 
av den industrikapitalistiska dynamiken drevs från landsbygden till stä-
dernas fabriker. Utvecklingen väckte således inte bara de radikalas kritik 
och de socialistiska teoretikernas och praktikernas krav på analyser och 
åtgärder. Den drev statsmakterna till att bland annat förbättra det sta-
tistiska underlaget för den ekonomiska och sociala statistiken och det 
drev lokala myndigheter till att kraftfullare söka reglera bostadsförhål-
landen och vatten- och energiförsörjning. Eftersom anhopningen av 
folk uppenbarligen tillkom genom befolkningsomflyttningar fanns i 
denna situation ett stort behov av bland annat »fakta om migration«. 
Bland dem som kom att antaga denna utmaning var den vid det kung-
liga statistiska sällskapet i London verksamme befolkningsforskaren 
Ernest George Ravenstein.
 Ravenstein bearbetade den engelska folkräkningsstatistiken för åren 
1871 och 1881, och på grundval av de flyttningsmönster som fram-
trädde formulerade Ravenstein ett antal »lagar om migration«. Raven-
steins arbete, och sättet att formulera resultaten som lagar, har inspire-
rat migrationsforskare världen över ända in i våra dagar. Bland det tio-
talet lagar som Ravenstein formulerade kan som exempel nämnas föl-
jande: »Flertalet flyttningar görs över korta sträckor«; »kvinnor flyttar 
oftare än män och den kvinnliga övervikten är störst för de kortdistanta 
flyttningarna«; »flyttningsvolymen i ett land ökar med utvecklingen av 
näringsliv och handel«; »varje flyttningsström genererar en motström« 
(Ravenstein 1885 och 1889). Påståendena skall inte ses som lagar utan 
som empiriska generaliseringar. Vissa har visat sig vara mer tidsbundna 
än andra, t.ex. sambandet mellan ekonomisk tillväxt och migration 
(se t.ex. Porter 1956, Lee 1966, Grigg 1977 samt White & Woods 
1980).
 Vissa av Ravensteins lagar kom senare att formaliseras. Bland de mest 
uppmärksammade försöken finns gravitationsteorin (se t.ex. Zipf 1949, 
Olsson 1965). En från fysiken inlånad teori bildar tankefigur för hur 
mänskliga migrationssystem kan förklaras: (1) antalet flyttningar mellan 
två orter är större om orterna ligger nära varandra och flyttningsfrek-
vensen sjunker med tilltagande distans, (2) flyttningsutbytet är större 
mellan befolkningsmässigt stora orter än mellan mindre. Precis som i 
den fysikaliska gravitionsteorin utvecklad av Newton, finns i denna mig-
rationsteori i princip bara två omständigheter som förklarar dragnings-
kraften (massa = befolkningsstorlek, samt avstånd). Gravitationsteorin 
är relativt robust vad gäller förklaringar av flyttningsutbytet mellan orter 
inom landet men närmast värdelös vad avser internationell migration. 
Att teorin på ett rimligt sätt speglar verkligheten inom landet beror 
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förstås på sådant som diskuteras under mikroavsnittet, bl.a. att män-
niskor i genomsnitt är bättre informerade om platser och möjligheter 
som befinner sig närmare geografiskt, samt att en kortare flyttning i 
högre utsträckning än en längre möjliggör för individer och hushåll att 
behålla arbetet, vänkretsen och annat som betyder något i vardagslivet. 
Gravitationsmodellens andra led (massan/befolkningsstorleken) är tri-
vial i meningen att en stor ort innebär fler möjligheter (arbetstillfällen 
av olika karaktär, utbildningsinstitutioner, större bostadsmarknad mm). 
Även om t.ex. andelen utflyttare från Stockholm (andel av regionens 
befolkning som flyttar ett visst år) skulle vara lika stort som motsva-
rande andel i t.ex. Malmö, kommer självfallet fler personer att lämna 
Stockholm än Malmö. Antalet vakanser på olika marknader är därför 
större i den stora staden. Vidare är vår kunskap om stora orter i genom-
snitt bättre än om små. Även en person uppväxt i norra Norrland, och 
som kanske aldrig varit söder om Umeå, har en bild av Stockholm. San-
nolikheten att personen vet något om Tierp, Nyköping eller Eskilstuna 
är långt mindre.
 Särskilt under 1950- och 1960-talet gjordes många försök att ytterli-
gare öka realismen i gravitationsmodellen. Bland annat har forskare för-
sökt modifiera avståndsbegreppet till att avse »mentalt avstånd«, tidsav-
stånd etc. (se Jones 1990, kap. 8). Avstånd är i hög grad relativa, bl.a. 
ändras uppfattningen av dem med transportsystemets utveckling och 
kostnaden för att överbrygga avstånd förändras också. Andra modifie-
ringar av den ursprungliga graviationsmodellen har avsett måtten på 
massan. Istället för befolkningsstorleken introducerar vissa forskare ett 
mått just på vakanserna (antal lediga lägenheter, antal lediga arbeten 
etc., se Lowry 1966 och Rogers 1967).
 I en studie som slutfördes för några år sedan hävdade Andersson & 
Mekonnen (1993), att gravitationstänkandet kunde användas för att 
studera invandrade personers rörlighet i Sverige. De påståenden som 
gjorts i debatten vid denna tidpunkt gick ut på att »hela-Sverige-stra-
tegin« för flyktingmottagning i stor utsträckning spolierades därför att 
flyktingarnas sekundärflyttning gick i riktning mot tidigare uppkomna 
lokala koncentrationer av de olika etniska grupperna. Vi fann också 
att t.ex. flyttningsutbytet mellan Norrbotten och Landskrona kommun 
var 100 gånger större för utlandsfödda än för Sverigefödda år 1994 
(Andersson & Molina 1996). I en senare studie prövade jag att använda 
den egna etniska kategorins bosättningsmönster som en variabel ägnad 
att mäta olika orters massa (Andersson 1997). Malmös attraktionskraft 
kan t.ex. antas vara större för personer födda i f.d. Jugoslavien än för 
personer födda i Finland. Man kan på goda grunder hävda att gravita-
tionsmodellen måste problematisera grundantagandet om genomsnitt-
ligt beteende. För en invandrad person ser vare sig informationsfälten, 
de sociala nätverken, platsförankringen, eller de lagfasta rättigheterna 
ut på samma sätt som för en svensk medborgare med rötter i landet.
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 Vid sidan av gravitationsmodeller finns också andra makroansatser 
värda att nämnas. En sådan är teorier om mellanliggande orters influens 
(Stouffer 1940). Utbytet mellan t.ex. Stockholm och Uppsala påverkas 
av om det finns alternativa flyttningsdestinationer däremellan. Existen-
sen av Märsta och Knivsta är exempel av sådana alternativ, som kan 
påverka utbytet mellan de större orterna.
 Vidare har den moderna databearbetningsmetoderna möjliggjort en 
långt mer effektiv användning av skilda typer av statistiska modeller, 
t.ex. regressionstekniker och logitmodeller. Eftersom kunskapen om 
individers flyttningsbenägenhet över livscykeln och för skilda sociala 
klasser och utbildningsgrupper är stora idag kan data om individernas 
egenskaper användas för att beräkna sannolikheter och bygga model-
ler med ambition att förutse också framtida flyttningsmönster. Med 
ökande kunskaper om individuellt beteende betraktat longitudinellt 
(där individer följs över en längre tidsperiod) och med kunskaper om 
hur bostadsmarknader fungerar, och vad nytt bostadsbyggande bety-
der, ser vissa forskare idag också möjligheten att med hjälp av mikrosi-
mulering gestalta olika typer av migrationsscenarier (Fransson 1997). 
Dessa ansatser bygger dock i stor utsträckning på kunskap utvecklad 
genom mikroansatser.

Mikromodeller
Livscykelperspektivet

Statistiska medeltal är ibland av karaktären att nästan alla värden avviker 
från medeltalet; normaliteten är då onormal. Så är inte alltid fallet när 
det gäller medeltal på migrationens område. Personer födda i Sverige 
flyttar i genomsnitt ca 10 ggr under livet, och relativt många ligger 
nära detta medelvärde. Till bilden hör att människan fostrar sina barn 
under mycket lång tid, i det moderna samhället ungefär en fjärdedel 
av hela livet, och att barnen under denna tid sällan fattar självständiga 
beslut om var familjen skall bo. Av de tio flyttningarna infaller normalt 
två eller tre under denna osjälvständiga fas.
 Utmärkande för den tidiga vuxenfasen (18–24 år) och även för den 
familjebildande fasen därefter (25–34 år) är en mycket hög migrations-
benägenhet (Bengtsson 1989). Hälften av flyttningarna görs under 
dessa två livsfaser (livsfaser som förstås kan vara kortare eller längre än 
vad som här angivits och som ofta går in i varandra).
 Under livets andra del är migrationsbenägenheten låg och den är 
som allra lägst i 70-årsåldern. Medan 40 procent av 20–24-åringarna 
flyttar ett enskilt år flyttar endast 4 procent av 70–74-åringarna. Migra-
tionsbenägenheten är således 10 gånger större i den mest mobila grup-
pen jämfört med den minst mobila. Figur 2 återger den svenska mig-
rationens åldersprofil.
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 Redan migrationsfrekvensens profil över livscykeln får oss att inse att 
s.k. demografiska faktorer spelar stor roll i förklaringar av migration 
(Holm & Öberg 1982). Demografi betyder folk-beskrivning och den 
innefattar, och bygger på data om, åldersstruktur, kön, civilstånd, hus-
hållssammansättning m.m.
 Eftersom näringsliv och statsmakter under efterkrigstiden ofta har 
efterlyst hög eller högre rörlighet på arbetsmarknaden, som ett viktigt 
instrument att klara näringslivets strukturförändringar utan uppkomst 
av arbetslöshet och flaskhalsar, tror man lätt att flertalet flyttningar görs 
därför att folk byter arbete. Så är dock inte alls fallet. Visserligen ökar 
sannolikheten att arbetsmarknadsskäl orsakat en flyttning om den gjorts 
över stora avstånd, men inte ens långväga flyttningar beror mer än till 
hälften på arbetsmarknadsrelaterade skäl (se t.ex. Stjernström 1998). 
På korta avstånd dominerar helt de demografiska skälen: man flyttar 
hemifrån, flyttar samman, får barn, skiljer sig, barnen flyttar hemifrån, 
man blir gammal. Dessa förändringar ger upphov till olika sorters krav 
på bostadsutrymme, bostadsstandard och bostadens läge.
 Endast ca 15 procent av alla flyttningar i Sverige görs över avstånd 
som överstiger 50 km, en andel som varit stabil under ett par hundra 
år (se Hägerstrand 1957). De längre flyttningarna är således mer rela-
terade till byte av arbete och indirekt spelar förstås arbetet en viktig 
roll också för lokala omflyttningar, inte minst genom att förändringar 
av inkomsten förändrar möjligheterna på bostadsmarknaden. Men som 
sagt, det är vanligare att man över- än underskattar arbetsmarknadsfak-

Källa: Statistiska Centralbyrån 1996.

Figur 2 
Andel flyttare i Sverige efter ålder 1995. 
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torns betydelse vid förklaringar av varför folk flyttar. Detsamma kan 
emellertid sägas om hushållsförändringar (Bengtsson 1989). Att flytta 
hemifrån klassas av Holm & Öberg (1984) som en hushållsförändring, 
men som Löfgren visat i sin avhandling om boendets roll i ungdomars 
vuxenblivande är detta ett alltför snävt perspektiv (Löfgren 1990; se 
också Sanne 1986). 
 De livscykelorienterade migrationsmodellerna har bl.a. sitt ursprung i 
sociologens Peter Rossis arbeten i Philadelphia vid mitten av 1950-talet. 
Rossi studerade främst medelklasshushåll och gjorde det just utifrån 
frågan varför hushåll flyttar. Hans slutsatser var att medelklasshushållen 
anpassade sina boendeförhållanden efter förändrade bostadsbehov och 
att dessa förändrades just därför att hushållssammansättningen änd-
rades över livscykeln. Rossi anlägger ett reproduktionsperspektiv och 
urskiljer olika stadier som flertalet hushåll passerar under den demogra-
fiska cykeln. Flyttningar görs kort och gott därför att det uppstår brister 
i anpassningen mellan behov och verkligt boende. Rossis bok innebar 
ett genombrott för en ny typ av sociologiska, ekonomiska och geogra-
fiska studier av lokala flyttningar, men Rossi påpekar i sin introduktion 
till bokens andra upplaga, att den vid publiceringen mötte sådan kritik 
att boken också blev hans enda bidrag inom detta forskningsområde 
(Rossi 1980, s. 18).
 Kritikerna av livscykelmodellen vänder sig sällan mot dess grundläg-
gande perspektiv, dvs att vi behöver olika typ av bostad i skilda livsfaser, 
men väl mot att ge livscykelperspektivet ett alltför ensidigt inflytande 
över förklaringar till flyttningar. Som bl.a. Patricia Gober (1992) påpe-
kat sker många skiften i hushållssammansättningen utan att familjen 
flyttar. Hennes livsbanebegrepp lägger större vikt vid subjektets erfa-
renheter av utbildning, familjeförhållanden och arbetsliv samtidigt som 
hon också ser individens beroende av bakomliggande sociala strukturer 
och förändringar av dessa. 

Stressmodeller

Det är inte bara så att flyttningsbenägenheten varierar med ålder och 
hushållssituation. Det finns också en stor individuell variation, vars 
orsaker ligger i att individers livshistorier, sociala nätverk och platsför-
ankringar är långtifrån likartade. En person med låg migrationsbenä-
genhet anses i de s.k. stressmodellerna kräva mycket starka impulser 
för att flytta. Omvänt kan svaga flyttningsimpulser få den mycket mig-
rationsbenägna att fatta ett flyttningsbeslut. Vi kan åskådliggöra detta i 
en enkel figur, där migrationsbenägenheten och graden av stress bildar 
figurens bägge axlar. Bägge dessa axlar löper från »låg« till »hög«, se 
figur 3.
 Det stressbegrepp som här används skall snarast ses som avståndet 
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mellan å ena sidan behov och förväntningar på boendet och å andra 
sidan den rådande situationen. Om behovet/önskemålen skiljer sig 
mycket från det aktuella boendet uppstår enligt stressmodellen ett inci-
tament att flytta. Sådana incitament kan ha att göra med att avtåndet 
till arbetet är för stort, att kostnaden för bostaden är hög, att bosta-
den är för liten, att områdets skolor eller daghem fungerar dåligt etc. 
Om personen/hushållet inte har har starka bindningar till just denna 
bostad, detta bostadsområde eller till den aktuella orten, kan ett flytt-
ningsbeslut fattas även om stressnivån är relativt låg. Om å andra sidan 
starka bindningar finns kan det krävas en betydande stress innan ett 
sådant beslut fattas.
 Denna typ av stressresonemang brukar också kompletteras av en 
genomgång av besluts-och sökprocessen i samband med flyttningar. 
En sådan process kan ibland ta flera år och innehåller många skilda 
moment. Vissa aspekter av den inledande stress som leder till att en 
flyttning övervägs kan kanske hanteras utan att flyttning behöver ske; 
man kan försöka påverka kostnaderna för det aktuella boendet, kvalitén 
med bostaden, områdets service, byta arbete, förändra inkomsten etc. 
En flyttning fullföljs kanske inte heller av andra skäl, som att man inte har 
råd att flytta, inte finner någon lägenhet som passar, eller att det saknas 
lediga lägenheter i det område eller den ort man vill flytta till. Äger 
man sin bostad uppstår också problemet att man måste avyttra denna 
innan man kan realisera flyttningen. Dessa processorienterade förklar-
ingsansatser försöker att se hushållens boende i termer av »stanna/
flytta-modeller« och studier av kvarboende (icke-flyttare) kan ibland ge 

Figur 3 
Schematisk skiss av hur ett flyttningsbeslut beror av kombinationen av 
individers allmänna flyttningsbenägenhet och grad av bristande till-
fredsställelse med nuvarande bostad.
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lika värdefull information om flyttningsbeslut som studier av faktiska 
flyttare. Stress-perspektivet på hushållens beslutssituation lanseras redan 
av Rossi men utvecklas under särskilt 1960- och 1970-talet (Wolpert 
1966, Brown & Moore 1970, Speare et al 1975, Quigley & Weinberg 
1977; se även Clark 1980)

Övriga mikroansatser
Behovet av att vidga rörlighetsforskningen till att inkludera också icke-
flyttare har påtalats av många forskare under efterkrigstiden. Skälet är 
bl.a. de övertygande bevis som finns på att migrationsbenägenheten 
inte bara sjunker med åldern sedan man passerat familjebildningsfasen 
utan också att den sjunker med vistelsetiden/boendetiden. Robert 
McGinnis talar t.ex. om axiomet med den kumulerade trögheten, vilket 
just innebär att flyttningsfrekvensen sjunker med boendetiden i samma 
bostad (se Clark 1982). Detta har självfallet att göra med de inves-
teringar – ekonomiskt, socialt och identitetsmässigt – som individen 
gör i bostaden, i hemmet. Studier av återflyttningar tyder på samma 
mekanismer. Återflyttningar studeras vanligen för mer långväga migra-
tion (mellan orter, regioner och länder) och resultaten tyder på att de 
är vanliga inom en 2–3-årsperiod efter flyttningen. När denna tidspe-
riod löpt ut har flertalet flyttare hunnit förankra sig i den nya miljön 
samtidigt som livet inte stått still i den miljö man lämnade. Att flytta 
tillbaka efter 5 à 10 år kan därför vara lika påfrestande som en flyttning 
till en helt ny plats (Andersson 1987).
 Studier av flyttningar har också betonat vikten av att se på besluten 
som en informationsprocess. Den beteendeinriktade geografen Julian 
Wolpert tar bland annat fasta på socialpsykologisk forskning kring men-
tala kartor. En mental karta är den bild av omgivningen (eller av en 
t.ex. en stad) som vi förvärvar genom att leva och röra oss i den fysiska 
miljön. Vi tillägnar oss en mental representation som underlättar ori-
enteringen. Dessa representationer stämmer mer eller mindre bra över-
ens med en vanlig karta men de stämmer alltid bättre för miljöer vi 
har nära oss eller som vi vistas i ofta. Lokala flyttningar, t.ex. inom en 
ort, sker i mycket stor utsträckning inom ett enskilt bostadsområde 
eller mellan näraliggande områden, troligen därför att vi har/får bättre 
information om det näraliggande. Informationsfälten är därför rums-
ligt begränsade och det kräver större rörlighet, vidare sociala nätverk 
och längre vistelsetid att vara bra informerad om alternativ som uppstår 
på längre avstånd från hemmet. Kort sagt kan man säga att kostnaden 
för, alternativt riskerna med, att flytta längre sträckor blir högre.
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Strukturella perspektiv
Både makro- och mikromodellerna har kritiserats för bristande historiskt 
perspektiv. De lanseras ofta utan tydliga diskussioner om under vilka be-
tingelser de är giltiga, vilka begränsningar som görs etc. En av kritikerna, 
geografen Wilbur Zelinski (1971), menar att det är tydligt att samhället 
under de senaste 200 åren genomgått en rörlighetstransition. Denna 
transition (övergång) sammanfaller med skiftet från ett för-modernt 
agrart samhälle till ett modernt industrikapitalistiskt. Grundtanken är 
att migrationen förändras när produktions- och reproduktionsformerna 
ändras, inte minst därför att de senare starkt påverkar bosättningsmön-
stret. I det agrara samhället dominerade flyttningar inom landsbygden 
(»inter-rural migration«). Den tidiga industrialiseringsfasen präglades av 
en massiv urbanisering (»rural-to-urban migration«), innebärande att 
flertalet migrationsrörelser gjordes mellan landsbygd och stad. När väl 
det urbaniserade samhället mognat sker omflyttning mellan olika typer 
av orter/städer (»inter-urban migration«). Under de senaste decenni-
erna, med ökat bilinnehav och bättre kommunikationsmöjligheter även 
för arbetarklassen, kan bostad och arbetsplats separeras och migrationen 
mellan stad och landsbygd blir återigen ett synbart inslag i migrations-
systemet (»urban-to-rural migration«). 
 Man ger gärna Zelinski rätt i kravet att teorier om flyttningar måste 
relateras bättre till teorier om samhället i allmänhet. Såväl teknologiska 
som ekonomiska och sociala förändringar påverkar bosättningsmön-
ster och flyttningar är den mänskliga aktivitet som skapar nya bosätt-
ningsmönster. Flyttningar kommer därför alltid att vara också en poli-
tisk fråga. Även i en marknadsekonomi med politisk demokrati tas 
ständiga beslut av företag och demokratiska organ som påverkar inte 
bara hushållens resurser utan också vad som byggs, hur det byggs och 
vem som kan bo var.
 Det officiella svenska politiska systemet har sedan århundraden haft 
synpunkter på bosättningsmönstret och också medvetet försökt styra 
det. Kolonisationen av Norrland, skapandet av nya städer för att hedra 
kungar, och stöd till orter och regioner för att stärka försvarsförmågan 
tillhör denna historia. Under det decennium som nyligen avslutats 
har regionalpolitikens bosättningsfrågor kommit att få konkurrens av 
urbanpolitikens. I den senare vill flertalet politiker se förändringar av 
den tydliga boendesegregation som råder i de större svenska stadsre-
gionerna. Hur detta skall gå till har man svårare att enas om, men en 
självklar insikt borde vara att den dynamiska faktor som både skapar 
segregation och som långsiktigt kan bryta upp den är befolkningens 
flyttningsrörelser. 
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När den yngre delen av befolkningen flyttar från landsbygd och 
småorter och de kvarboende blir allt äldre, utarmas service och 
välfärd. Politiskt har man försökt angripa obalansen mellan 
de olika landsdelarna med skatteutjämning mellan rika och 
fattiga kommuner och med olika former av stöttande regional-
politik. Målet har varit att man ska kunna leva och verka i 
hela Sverige. Dit är det emellertid långt idag. Tillväxten stag-
nerar inom stora områden och utan möjlighet till arbete tvingas 
invånarna flytta. Idag behövs nya grepp för att vända trenden 
säger bland andra Hans Westlund på Institutet för regional 
forskning, SIR, i Östersund.

Regionalpolitiken i Sverige har alltid brottats med frågan om det som 
är nödvändigt för den ekonomiska tillväxten faktiskt står i motsättning 
till den önskvärda regionala utvecklingen, dvs. en någorlunda balanse-
rad utveckling av vårt avlånga land. De politiska åtgärder som krävts 
har växlat från propåer om statligt ägande och decentralisering till att 
öka arbetskraftens rörlighet. Frågan har varit huruvida arbetena eller 
arbetarna ska röra på sig
 Bland regionalforskarna i Östersund planerar de ett nytt forsknings-
program. Regionalforskningen måste framöver ha politisk relevans, det 
vill säga vara direkt användbar för politiska beslut. 
Politiken har i och för sig funnits med i de regionala sammanhangen 
sen sextiotalet. Det var då som avfolkningen började kännas akut bland 
de folkvalda i de nordligare landsdelarna, när skogslänen avfolkades i 
snabb takt. Man började fundera över hur man med statliga insatser 
skulle kunna gynna tillväxten, framför allt i Norrlands inland.

Den ena handen…
»Flyttlasspolitiken« påminner sig kanske någon, visst var väl den statligt 
styrd, med bidrag från Ams. Bidrag som skulle stimulera folk att flytta 
från Norrland till jobben söderut, där det var brist på arbetskraft, vilket 
var Ams problem.

Regionalpolitik – 
recept mot avfolkning?

LILLEMOR SAHLBERG
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 – Det där är i huvudsak en myt, säger Hans Westlund. Det som 
avgjorde flyttandet under flera årtionden var de enorma skillnaderna i 
levnadsstandard, som då fanns mellan tätorter och landsbygd.
 – Sen fick vi rationaliseringarna i skogen, samtidigt som industrierna i 
södra Sverige skrek efter folk. Då hade vi några få år av »flyttlasspolitik«.
 Om flyttbidragen skaffat arbetare till jobben söderut, så inriktades 
politiken på sjuttiotalet mer på att folk skulle kunna bo kvar och ha 
samma goda levnadsstandard som i mer tillväxtgynnade områden. Det 
rådde då en viss stabilitet bland befolkningen, en stabilitet som alltså 
rubbats rejält under nittiotalet. Redan under åttiotalet kan man märka 
stora skillnader i den ekonomiska utvecklingen mellan svenska kom-
muner.

Orimliga balanskrav?
Regionalpolitikens syfte har sedan sextiotalet varit att utjämna mellan 
landsdelarna, både vad gäller att skapa tillväxt och bevara en likvärdig 
levnadsstandard.
 Frågan är om det är rimligt att människor ska kunna leva och verka i 
hela Sverige, med tanke på hur glesbefolkat landet är?
 – Ingen har väl sagt att det är rimligt att varje by eller bosättning 
ska kunna bevaras, säger Hans Westlund. Staten kan inte hålla igång 
en bygd om alla andra förutsättningar saknas. Men vi har sedan flera 
årtionden en politik att alla medborgare ska ha likvärdig offentlig ser-
vice över hela landet. Det är ingen regionalpolitik även om en del tror 
det.
 Forskarna talar ofta om den »lilla« och den »stora« regionalpolitiken. 
Med den lilla menar de olika typer av företagsstöd riktade till närings-
livet och den stora regionalpolitiken omfattar alla politikområden som 
kan ha någon slags regionala konsekvenser, till exempel inom arbets-
marknad, kommunikationer och utbildning. Det är oftast här man 
söker efter lösningar när statliga verksamheter läggs ner genom cen-
trala politiska beslut och lokala politiker ropar på kompensation, senast 
aktuellt i samband med nedläggningen av ett antal militära förband.

Ingen tillväxt?
I en rapport från ESO, Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, 
av Helen Norberg Regionalpolitiken – en ESO-rapport om tro och 
vetande, Ds 1999:50), hävdar hon att regionalpolitiken har klarat 
fördelningen av välfärden bra men misslyckats när det gäller tillväxten. 
Det har enligt hennes studier inte varit regionalpolitikens tillväxtska-
pande åtgärder som gett likvärdiga levnadsvillkor utan i stället de olika 
bidragen inom fördelningspolitiken. 
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 Helen Norberg ifrågasätter om inte just fördelningspolitiken kon-
serverar situationen, att regionens invånare inte stimuleras att själva 
försöka påverka sin välfärd. Av de tio regioner som har den högsta 
regionala produktionen återfinns endast drygt hälften bland de tio 
regioner som har den högsta ekonomiska standarden, övriga ligger 
långt efter. Av de tio regioner som har den högsta tillväxten åtefinns 
endast två bland de tio regioner som har den bästa utvecklingen i eko-
nomisk standard. Denna, som Helen Norberg hävdar, konserverande 
politik bevarar befintliga strukturer och gynnar inte tillväxt, som i sig 
kräver förändring.
 Hur är det med kunskapen om regionalpolitikens effekter?
 – På något vis har regionalpolitiken som andra politikområden skval-
pat runt utan utvärderingar i nästan en generation, säger Hans West-
lund.
 ERU, (Expertgruppen för forskning om regional utveckling) föregån-
garen till regionalforskningsinstitutet, bildades 1965. Och det höll man 
på med i femton år ganska samvetsgrant.
 – Regionalpolitiken byggdes ut, från början var det bara för att skapa 
jobb, sen tillkom andra mål, regional balans, service. Och då blev den 
ju svårare och svårare att utvärdera.
 Det övergripande målet för regionalpolitiken har varit regional balans. 
Frågan är när man anser att det råder obalans? 
 – En ändring av balansen definieras på olika sätt, men många tolkar det 
som att man ska åtminstone kunna bevara storleken på befolkningen.
 Man vet inte om politiken egentligen varit framgångsrik?
 – Befolkningen inom det regionalpolitiska stödområdet har fortsatt 
att minska, men att det skulle vara ett totalt misslyckande går inte att 
säga, det går att hitta många exempel, där till exempel företag har 
etablerat sig och är kvar. Man får nog se den lilla regionalpolitiken 
med företagsstöd som en slags smörjmedel, att underlätta spridning av 
verksamheter från Stockholmsregionen och andra regioner under de 
perioder, som det råder överhettning där.
 Vissa anser att regionalpolitiken spelat ut sin roll. Är det en risk att 
regionalpolitiken bromsar ekonomiskt nödvändiga förändringar?
 – Det blir lätt så att man hänger sig kvar vid det man kan. Det är 
fullt naturligt. Man frågar sig, om det finns någon expansionskraft kvar 
i gamla industrier, men man kan kanske hitta vissa nischer, säger Hans 
Westlund.

Regionernas Europa
Regionalpolitik är ett begrepp vi känner igen, men vilka är regionerna? 
Forskare laborerar med olika regionbegrepp. Vad gäller regionalpoli-
tiken har det varit länen som administrerat resurserna.



69

 För folk i allmänhet är regioner knappast något man identifierar sig 
med. Det är med EU, regionernas Europa som begreppet blivit aktuellt 
även här.
  – I och med EU-medlemsskapet, så har det nationella kontraktet, 
vad som ska göras på olika nivåer, ställts under ett omvandlingstryck, 
säger Hans Westlund.
 – Inom de starkare regionerna i Sverige, ser man det här som en 
möjlighet att hoppa över Stockholm och kunna agera mer självständigt 
internationellt, i Bryssel och överhuvud taget på marknaden.
 Det gäller idag inte minst i Västsverige, Västra Götalands och Skånes 
nya län, där man nu har en försöksverksamhet med regionstyrelse och 
direktvalda regionfullmäktige.
 Regionerna inom övriga EU har ett annat utgångsläge. I regioner 
som Katalonien, Baskien kommer kraven underifrån, där utgår man 
från avgränsade språkområden från folk som krävt hög grad av självstän-
dighet under lång tid. I Tyskland har man federalismen och de politiskt 
avgränsade delstaterna. 
 Här i Sverige kan talet om regioner kännas mer avlägset.
 – Men här finns i alla fall på den politiska nivån en slags ambition att 
bli som dom, säger Hans Westlund.
 Regionernas Europa blir en början till ett federalt Europa? 
 I Sverige har vi försök med ett antal regioner, varav två har egna 
direktvalda fullmäktige. Försöken ska utvärderas av Parlamentariska 
regionkommittén, PARK.

EU:s regionalpolitik positiv
Hela Norrland har blivit ett stödområde, också för EU:s regional- och 
strukturpolitik. Hur fungerar unionens strukturfonder, är de redskap för 
framtida tillväxt eller konserverar de gamla olönsamma verksamheter?
 – Jag skulle vilja säga att strukturfondspolitiken på många sätt 
fungerar väldigt utslagsgivande. Det är bara de aktiva som formulerar 
nya projekt som får dessa stöd, som också är tidsbegränsade. Det går 
ju inte att få stöd från strukturfonderna för att upprätthålla gammal 
verksamhet.
 Men det blir projekt som upphör efter ett par, tre år.
 – Det är inte subventioner av existerande verksamhet och det gör att 
det blir en press att få det att fungera så bra som möjligt.
 – Det här är egentligen ett övergångsproblem. Ska man vara realist så 
kommer Sverige troligen inte längre att ha några strukturfondspengar 
efter 2007.
 EU:s stödpengar har i själva verket varit räddningen för många när 
den inhemska regionalpolitiken gått på sparlåga menar Göran Hallin 
(se DN 22/10-99), chef på SIR. Den ekonomiska krisen gjorde att 
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pengarna i första hand stoppades i andra hål. I och med EU:s stödpoli-
tik har de regionala frågorna hamnat i nytt fokus. Även om inte EU:s 
strukturfonder arbetar med längre perspektiv än tre år, så har de fak-
tiskt skapat möjligheter för ett mer långsiktigt tänkande än tidigare.
 Fler områden fick möjligheter till stöd via EU. Nu handlade det inte 
längre bara om Norrlands inland, de avfolkade skogslänen utan även 
områden i Syd- och Mellansverige, som kände av nedgången, fick vara 
med och söka pengar. Det är också i dessa senare områden som man 
lyckats bäst menar Göran Hallin. Där har pengarna kanske i högre grad 
gått till omstrukturering och kompetensutveckling inom näringslivet. 
Ett omställningsstöd alltså inget som skulle finnas i evigheter. I norra 
Sverige har EU-pengarna i högre grad hamnat i de befintliga struktur-
erna, där har man i högre utsträckning vant sig att leva på stöd anser 
Göran Hallin. 
 Anmärkas bör att det krävs svensk medfinansiering för att få del av 
EU:s stödpengar, en hel del av pengarna har alltså varit inhemska.

Nya grepp
Nittiotalets statsfinansiella kris har lett till en ökad konkurrens om min-
skade resurser konstaterar Hans Westlund.
 – Den traditionella statliga regionalpolitiken har hunnit till vägs ände. 
Ett tecken på det är de tillväxtavtal på länsnivå och som kan finnas på 
andra nivåer också. På något vis blir det nödvändigt att dra in flera 
aktörer och göra aktörerna på regional nivå medansvariga i satsningarna 
för att det ska bli en tillväxteffekt.
 – Pengarna finns där, men man kan samla fler påsar och kanske satsa 
dem mer effektivt. I alla fall är det rimligt att man på regional nivå ska 
kunna påverka hur medlen används i den egna regionen.
 Hur skulle en bra regionalpolitik se ut idag? Vilka är de viktigaste red-
skapen?
 – Några enkla och bra lösningar har jag inte.
 Nytt för 2000-talet är något man kallar regionala tillväxtavtal. De 
pengar som redan finns hos olika statliga och kommunala institutioner 
ska kunna samlas i en pott för det gemensammas bästa. Hit vill man 
också koncentrera EU:s stödpengar. Genom tillväxtavtalen ska man 
försöka få till stånd en bredare samverkan än tidigare, med näringsliv, 
fackliga organisationer, frivilligorganisationer och kommuner.
 De regionala tillväxtavtalen är en början tycker Hans Westlund. 
 – De har dragit in fler aktörer än tidigare. Men även om man nu har 
en massa aktörer och lyckas komma överens, så är det ändå inte säkert 
att det blir bra. Det kan vara fel aktörer, alltså gårdagens aktörer. Man 
fastnar lätt i gamla hjulspår. De aktörer vi har i en region är kanske sådana 
som är duktiga på vissa saker, men de kanske inte är så expansiva.

EU:s regionalpolitik 
positiv för Sverige?

Närmare en tredjedel, trettio 
procent, av de svenska kom-
munerna är otvetydigt positiva 
till EU:s regionalpolitik, även om 
många tycker att hanteringen har 
varit mycket krånglig visar en 
undersökning av Kommunförbun-
det. Kommunerna anser att de 
redan kan se positiva effekter 
av stödpolitiken. De är särskilt 
belåtna med det nya samarbete 
som vuxit fram kring stödpen-
garna mellan grannkommuner, 
företag och många nya aktörer. 
Man uppskattar också EU:s krav 
på program och utvärdering, som 
tvingat fram ett nytt strategiskt 
tänkande och mer långsiktiga 
överväganden.
 Tretton procent av kommun-
erna är lika otvetydigt negativa till 
EU:s stödpengar, som de anser 
enbart lett till besvär för det 
lokala näringslivet. Kritiken gäller 
framför allt byråkratin som anses 
alltför omfattande och för cen-
traliserad, det finns dessutom 
många oklarheter i regelsystemet 
och påfrestande långa handlägg-
ningstider.
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 Var och hur man hittar de nya, expansiva inslagen i varje region är 
svårt att säga.
 – Det kan idag handla om informationsteknologin och dess till-
lämpningar på hur många områden som helst. Där finns det expansions-
utrymme.

För få föds
Födelseunderskottet i Sverige blir rekordstort 1999, för tredje året i 
rad dör fler än det föds. Det har inte hänt sedan i början på 1800-talet 
och med den begränsade invandringen är befolkningstillväxten i det 
närmaste noll med risk för befolkningsminskning anser demografer. 
Konsekvenserna för avfolkningsbygderna blir därför än mer kännbara.
 Befolkningsutvecklingen i Sverige kan man se både på kortare och 
på längre sikt anser Hans Westlund. 
 – Vi har haft en långsiktig tillväxt av storstäderna under hundra år 
och den fortsätter. Just för närvarande har vi ett extremt läge, när det 
gäller befolkningstillväxten. Vi har negativa födelsetal och det gör att 
de här siffrorna ser mycket värre ut än normalt i många kommuner. 
Man skjuter upp barnafödandet, vi hade en topp för snart tio år sen, så 
vi vet att det kommer att stiga.
 När födelsetalen kan stiga och hur mycket vet ingen. Unga män-
niskor studerar längre, många flyttar till storstan och väljer kanske en 
livsstil utan barn.
 – Här har vi möjligen en orsak, jag tror det finns ett samband mellan 
att man skjuter upp barnafödandet och den låga återflyttningen från 
storstäderna tillbaka till de mindre orterna.
 Återflyttningen har varit betydligt större tidigare. Jobben har också 
varit fler. För att flytta tillbaka måste man ha arbete, även kvinnan i 
familjen. Idag finns inte jobb för alla.
 – Man kan aldrig komma ifrån att ju större större städerna är desto 
mer diversifierad arbetsmarknad har de, säger Hans Westlund.

Universitetsorterna attraktiva
– Under flera generationer har det varit så att man har flyttat från lands-
bygden till länscentra. Sen har vi haft det att universitetsorterna har fått 
förstärkningar. Nu i samband med låga födelsetal minskar även en del 
av universitetsstäderna.
 – Hög utbildning är väldigt viktig för den regionala utvecklingen. 
Nu har vi högskolor i varje län och ju fler vi får desto starkare blir 
konkurrensen mellan dem. En sak är att de betyder mycket för länen 
som arbetsgivare, men det här väldigt fina läget som t.ex. Umeå hade, 
som drog ungdomarna från hela landsdelen till högskolan, det finns 
inte längre.
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 Då var Umeå ganska ensamt.
 Samtidigt har andelen ungdomar som flyttar till städer för att stu-
dera ökat kraftigt. Storstäderna är de stora magneterna, ju större desto 
starkare.
 Under nittiotalet har det inte varit landsbygden, som drabbats värst 
av utflyttningen utan de mindre tätorterna. Tidigare flyttade ungdo-
mar från landsbygden till städerna i sin region. Idag är det vanligare 
att de söker sig till storstadsområdena. Enligt Hans Westlund beror det 
sannolikt inte bara på tillgång till utbildning och arbete utan även på 
dragkraften hos storstadslivet, en annan kultur och en högre status.
 – Storstadskulturen har kommit närmare ungdomar på landsbyg-
den.
En ny blomstringstid för landsbygden kan dock inte uteslutas menar 
han. 

Social oro
Vad händer om trenden fortsätter? Om även kommande generationer 
föredrar storstan och utflyttningen från småorterna fortsätter?
 – Det har att göra med vilka spänningar man kan få i samhället. Idag 
känner sig samerna orättvist behandlade… Många har synpunkter på 
vilka som nyttjar vattenkraften och den här bitterheten kan i värsta fall 
utvecklas till politiska aktiviteter. Får vi för stora klyftor i landet hotas 
sammanhållningen.
 Men åldringarna som finns kvar i glesbygden, kommer de att orka vara 
så aktiva?
 – Det där är ett problem, men det är väldigt mycket en fråga om 
livsstilar. Och livsstilar förändras. Det kan bli som i USA, där flyttar 
man ut från städerna, säger Hans Westlund.

Fler pendlare
Vissa flyttar till den landsbygd som omger städerna.
 – Där är tendensen starkast, men om vi tittar på en studie som jag 
håller på med så är det faktiskt för de små tätorterna som utvecklingen 
är allra sämst, inte för själva landsbygdsområdena och det har med 
livsstilar att göra.
 Det har också att göra med möjligheten att pendla till arbetet.
 – Och det är ju inte hur långt som helst, säger regionforskaren som 
själv återvänt till hembygden och nu pendlar några dagar i veckan och 
arbetar hemma på distans de övriga.
 Med den nya informationsteknologin ska man kunna bo och jobba 
var som helst, den nya tekniken gör att man kan vara geografiskt 
oberoende. 
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 Samtidigt konstaterar man att de här nya kunskapsföretagen vill ha 
direkt, geografisk och fysisk kontakt med varann. Etableringen blir därför 
i storstäderna.
 – Båda de här tendenserna finns parallellt. Koncentration har alltid 
varit en viktig princip för ekonomisk utveckling. Samtidigt kan man se 
att det framför allt är i starten av nya verksamheter, som man har en 
koncentrationsfas, sen kommer en spridningsfas, berättar Hans West-
lund som till professionen är ekonomisk historiker.
 Han tycker inte att man ska underskatta den nya kulturen. 
 – Det kommer en generation nu som tar kontakter på ett annat sätt. 
 Han berättar om småföretag i Östersund som börjat som kompis-
gäng som för sitt nöje konstruerat dataspel, fått medarbetare i andra 
länder via Internet, en verksamhet som sedan vuxit och blivit grunden 
för ett företag som fortfarande lever och växer.

Offentlig sektor bromsar
Den offentliga sektorn har tidigare haft en oerhört stor betydelse för att 
inte avfolkningen skulle slå ännu hårdare. Det var i samband med den 
ökande utflyttningen som den offentliga sektorn expanderade i slutet 
av 60-talet. Omvänt har minskningen av antalet offentliga arbetstillfäl-
len betytt mycket för den tydliga avfolkningen idag.
 – När jobben försvinner måste man flytta, säger Hans Westlund.
 Hur blir det då i framtiden? Vilka ska klara av vården av de äldre, de 
som blir kvar när de yngre flyttar?
 – Vi kommer att få se många olika alternativ, både privata och koop-
erativ, byalag och olika former av samarbete mellan företagare, tror 
han.
 Det finns redan en del byalag i Jämtlands län. En del har samlats för 
att rädda affären, andra driver daghem och inte minst äldrekooperativ.
Det finns en massa engagerade människor som fått kommunalt stöd.
 – Jag tror att det här är en avspegling av tidsandan. Man vill bestämma 
mer själv. Det är inte bara ett utslag av privatisering, utan mer ett alter-
nativt sätt att jobba.
 Ett annat oundvikligt faktum är att den offentliga sektorn måste gå 
igenom en påfrestande generationsväxling, när de stora fyrtiotalsgen-
erationerna går i pension. Man kommer att behöva nyanställa – många 
och ganska snart. Det kommer att leda till brist på arbetskraft. 

Allmän trend
Norge och Finland genomlider en likartad utveckling som Sverige med 
stark avfolkning från stora områden särskilt i norr och koncentration 
till större städer. 
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 Men i Norge använder de delvis andra redskap för att motverka 
avfolkningen med differentierade arbetsgivaravgifter, avskrivna studie-
medel m.m.
 – Norge har haft en mycket starkare regionalpolitik, men med den 
tidsanda som är idag så hjälper inte det. Norge har haft ett omfat-
tande stöd till jordbruket, men också det norska jordbruket blir effek-
tivare och behöver mindre arbetskraft. Vad man väl kan säga är att en 
regionalpolitik som går emot den ekonomiska utvecklingen har ingen 
chans, konstaterar Hans Westlund.

En historisk parentes
Vi vänjer oss vid att allt ska gå snabbare och snabbare och så reser man 
norrut i Sverige och får vänta på försenade flyg, inställda flyg och tåg 
som sällan går. Då är det litet svårt att bli förvånad över att folk flyttar 
söderut.
 Med tanke på hur resten av landet ser ut med gott om utrymme, 
så behöver inte folk bo så långt norrut. Det är långa avstånd mellan 
bosättningarna, särskilt i de norra delarna av landet.
 Kulturgeografen Einar Holm, har enligt en tidningsartikel sagt att 
befolkandet av Norrlands inland är en historisk parentes.
 – Ja, det kanske det är. Det är också en ideologisk fråga. Med en rent 
»ekonomistisk« inställning blir det ju lönsammare om allt koncentreras 
till en punkt.
 Hans Westlund instämmer i att det är de långa avstånden i norra 
Sverige som är problemen.
 – Idag finns heller inte samma statliga intressen som tidigare att 
skaffa mark till en växande befolkning eller av att befolka landet av 
försvarspolitiska intressen.

Slut på samsynen
Partipolitiskt har det rått en relativ enighet kring regionalpolitiken.
 – Man har sett den som nödvändig för landets sammanhållning. Det 
har varit så starka krav från avfolkningslänen.
 Idag håller emellertid denna konsensus på att luckras upp. SIR-forsk-
ningen varnade för det redan i början av nittiotalet.
 – Det finns flera förklaringar till det. Dels rent röstmässigt och dels 
växer det upp en ny generation, som inte har samma känsla för lands-
bygden. För en generation sen hade många direkta kopplingar dit. 
Hade man inte själv flyttat, så hade far eller mor det. 
 – Sen har vi ju de som invandrat, den hembygd många av dessa har 
är ju inte svensk landsbygd utan helt andra länder.
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 Även de som har kommit från landsbygd har dragits till storstan här, 
av andra skäl.
 – Det här gör att stödet för regionalpolitiken sakta urgröps.

Svensk glesbygd och multietnisk storstad
Avfolkningen ihop med den demografiska utvecklingen ser ut att leda till 
ett tudelat Sverige. Om man ska hårddra, ett stagnerande, åldrande, 
alltmer glesbefolkat och även helsvenskt Sverige och ett annat intensivt 
expanderande storstadsområde med en förhållandevis ung befolkning med 
bakgrund i många delar av världen.
 – Man ska inte driva det här för långt. Det finns motrörelser också. 
Titta på Bergslagen. Vi har bruksorter som det går sämre och sämre för, 
men så har vi landsbygden utanför som ökar i folkmängd och befolkas 
av folk som pendlar.
 – Den ökande rörligheten gör att den här bilden av ett dynamiskt 
Storstadssverige inte riktigt stämmer. Det har att göra med generationer 
och livsstilar också, som gör att det blir en mycket större dynamik än 
vad de här enkla scenarierna prognosticerar. Det finns inget som säger 
att alla de ungdomar som just nu flyttar till storstäderna blir kvar där 
för alltid.
 Näringsministern säger i en tidningsartikel (DN 27 oktober 1999) att 
man inte kan räkna med att varje liten by ska kunna överleva, inte om 
den inte gör det av egen kraft. Men finns kraften, så ska staten stötta. 
Bredband är ordet för dagen.
 – Det är vad alla nu vill ha. Bredband, instämmer Hans Westlund. 
Den historiska parallell man kan dra är till järnvägarna. Och järnvägen 
hade verkligen betydelse för den regionala utvecklingen.
 Bredband i all ära, är inte fortfarande järnvägar, vägar och flyg-
förbindelser oerhört centrala för tillväxten och möjligheten att leva i stora 
delar av det här landet?
 – Jo, det är de. Det som händer är att vi får fler och fler kommunika-
tionssystem, som växer ovanpå varandra. Alla måste fungera.
 Det enda som vi inte behöver underhålla så mycket är vattenvägarna, 
säger Hans Westlund med ett ironiskt leende.
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I skriften Utveckling och delaktighet – agenda för Näringsdepartemen-
tets tillväxtpolitik (Ds 1999:32) konstaterar ministrarna Mona Sahlin 
och Björn Rosengren att de regionala obalanserna i Sverige förstärkts 
under senare år.
 Det är något som är allvarligt från tillväxtsynpunkt skriver de. 
 »Ojämnt fördelad tillväxt med överhettning i vissa regioner och brist-
problem i andra skapar obalanser, som påverkar den totala tillväxten 
negativt. I de överhettade regionerna stiger lönekostnader och lokal-
priser på ett sätt som kan påverka konkurrenskraften menligt, medan 
bristområdena inte kan utnyttja sina produktiva resurser fullt ut, vari-
genom de lämnar ett lägre bidrag till tillväxten än vad de skulle kunnat 
göra.«
 Men ministrarna ser ingen konflikt mellan den koncentration som 
nu sker till vissa orter och möjligheten till utveckling av avfolknings-
bygder.
 »Det finns därför inga skäl att skapa motsättningar mellan behovet av 
att satsa på de orter/regioner, som har förutsättningar att utveckla den 
typ av tekniskt avancerad produktion som klarar globaliserad konkur-
rens och behovet att utveckla de regioner vars förutsättningar handlar 
om andra men för både ekonomi och välfärd lika betydelsefulla, varor 
och tjänster.«
 Spridningen av tillväxten har emellertid sin begränsning. 
 Till regionerna.
 »Kravet på en tillväxt över hela landet innebär dock just ett krav på 
regionalt spridd tillväxt, inte ett krav på att alla orter i alla regioner skall 
växa lika mycket. Tillväxt innebär förändring och det är ofrånkomligt 
att detta betyder att vissa orter växer, medan andra går tillbaka och att 
människor och företag rör sig mellan orter och regioner likaväl som 
över nationella gränser.«
 Obalans mellan regionerna har emellertid ett alltför högt pris menar 
näringsminister Björn Rosengren.
 »Om vi bara har tillväxt i några få delar av landet får vi kapacitets- 
och trängselproblem där, på bostadssektorn, i trafiken, inom barnom-
sorgen. Det driver på kostnadsutvecklingen, samtidigt som kapital som 

De regionala obalanserna 
har förstärkts

LILLEMOR SAHLBERG
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redan finns nedlagt på andra håll i landet inte utnyttjas och kanske för-
faller. Samtidigt blir det svårigheter i avfolkningsregionerna att klara 
den sociala service, som behövs för alla dem som ändå bor kvar och 
det ställer nya och säkert inte lätthanterliga krav på det kommunala 
skatteutjämningssystemet.«
 Varje region måste bygga sin utveckling på just sina förutsättningar, 
något som kräver en större regional och lokal handlingsfrihet skriver 
han vidare tillsammans med Mona Sahlin. De regionala tillväxtavtalen 
ska bli utvecklingens nya redskap.
 Andra viktiga strategiska satsningar rör framför allt utbildning och 
infrastruktur.
 »Närheten till forskningscentra och högre utbildning är central för 
företagens kompetensutveckling och därför måste högskoleväsendet ha 
en geografisk spridning. Den snabbaste tillväxten idag sker kring hög-
skoleorterna; den geografiska spridningen av högskolan bidrar till att 
tillväxtkraften bättre tas till vara i landets alla delar.«
 En väl utbyggd infrastruktur är likaså en grundläggande förutsätt-
ning för tillväxt, varvid det i dagens läge är betydelsefullt att den digitala 
infrastrukturen och med den tillgången till modern datateknik byggs 
ut över hela landet.
 Det regionala transportsystemet som medel att binda ihop olika 
lokala arbetsmarknader och med det stärka arbetsmarknaden totalt 
spelar en allt viktigare roll. Samtidigt är det betydelsefullt att alla regio-
ner fungerar som länkar i det nationella transportsystemet och de inter-
nationella kommunikationerna. Regeringens beslut att bygga ut Luleå-
Kallax flygplats till internationell fraktflygplats är ett exempel på detta.
 Kulturaktiviteter och kulturmiljö har visat sig ha betydelse både för 
att stärka regionernas attraktivitet och identitet och för att dra till sig 
nya företag och därmed skapa nya arbetstillfällen. Kulturaktiviteter och 
satsningar på kulturmiljö har även betydelse för turistnäringen.«
 Ministrarna ser även de regionalpolitiska medlen från EU:s struktur-
fonder som ett värdefullt bidrag för regionalpolitiken. Sverige fick 1999 
motsvarande ca 12 miljarder kronor ur dessa fonder. För kommande 
programperiod räknar regeringen med att EU-anslagen ska öka både i 
kronor räknat och regional omfattning.
 Näringsminister Björn Rosengren säger vidare i en tidningsartikel 
(DN 7/10 1999) att om landet ska få en varaktigt hög tillväxt måste 
hela landet leva. Då först kan överhettning i tillväxtregionerna motver-
kas. 
 »I stället för inflationslöner i tillväxtregionerna kan vi få reallöner i 
hela Sverige. I stället för arbetskraftsbrist i storstäderna kan vi få sti-
gande sysselsättning i hela landet. I stället för bostadsspekulation i 
Stockholm kan vi få en sund bostadsmarknad hela vägen från Kiruna 
till Ystad.«
 Han säger också att det även på landsbygden finns viktiga tillgångar. 
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 »–Sverige har inte råd att lämna landsbygden vid sidan om!«
 Ministern har noterat en ökande polarisering mellan landsbygd och 
storstad och kommenterar att växande obalanser är kostsamma för 
alla.
 »–Den som har växtvärk mår sannerligen inte bättre för att någon 
annan har stannat i växten. Därför är regionalpolitiken viktig och bety-
der mycket för hela Sverige – också de regioner som nu växer mycket 
kraftigt.«
 Regionalpoliltiken ska därför förstärkas och utvecklas är Björn Rosen-
grens besked och han påpekar att regeringen arbetar på bred front för 
att stödja en positiv utveckling i alla Sveriges regioner. 
Han nämner några av satsningarna; 
– Botniabanan, den kanske största enskilda infrastruktursatsningen i 

norra Sverige sen stambanan byggdes, 
– förhandlingarna med EU, som lett till ökade regionalpolitiska resur-

ser, 
– förstärkt högskoleutbildning med sammanlagt 88 000 nya högsko-

leplatser över hela Sverige, 
– regionala tillväxtavtal som utarbetats i varje län, 
– förstärkt kvalitet i vård, skola och omsorg genom höjning av statsbi-

dragen till kommuner och landsting (Perssonpengarna) med 25 mil-
jarder kronor, 

– bostadsakuten till kommuner och landsting med särskilt svåra eko-
nomiska problem (flera miljarder kronor), 

– omlagd arbetsmarknadspolitik, där volymmålet tagits bort vilket ökar 
länens möjligheter att pröva nya grepp, 

– en regionalpolitisk utredning som ska ta fram förslag och strategier 
för att motverka de regionala obalanserna på lång sikt samt 

– regeringens särskilda proposition om IT. Den ska innebära att inte 
minst landsbygden får större tillgång till teknik för överföring av 
data- och telekommunikation.

 I en senare tidningsartikel (DN 27/10 1999) lovar Björn Rosen-
gren, förutom satsningen på bredband, även ett bättre underhåll av 
vägarna. 
 Näringsministern vill inte tala om regionalpolitik i den gamla bemär-
kelsen. Han talar hellre om regionpolitik.
 – Det måste finnas en kraft underifrån. Staten håller en dialog med 
den kraften och ser hur vi kan stödja den, med infrastruktur och 
annat.
 Varje liten by i kan inte överleva säger han.
 – Den måste ha egen kraft. Har den det spelar det ingen roll om den 
bara har 100 invånare.
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– Vi har slagits av det mycket svaga resultatet av de regionalpo-
litiska satsningarna, säger Per Westerberg, moderat ordförande 
i Näringsutskottet.
 Frågor rörande befolkningsutveckling, tillväxt och regional-
politik togs över av Näringsutskottet från det tidigare Arbets-
marknadsutskottet för ett år sedan.
 – Vi trodde att man skulle kunna se mycket tydligare resultat. 
På regional nivå ser man inte ut att kunna konstatera några 
skillnader om man har satt in stöd eller ej.

– Resultaten är inte smickrande. Sen kan man alltid diskutera hur 
utvärderingar ska göras, det går nästan att bevisa vad som helst i slutän-
dan. Man måste vara väldigt kritisk. Samtidigt måste man ställa sig 
frågan vad det är vi ska åstadkomma. Vad vi sett nu senast i det före-
slagna försvarsbeslutet är att om man friställer sex hundra man från 
militären i Kiruna blir man då lyckligare om man som ersättning skickar 
upp hundra personer från Rymdbolaget i Solna? Det är förmodligen 
hundra arbetstillfällen som är specifika, människor som i stor utsträck-
ning bör flytta med eller specialutbildas däruppe, förmodligen inte mili-
tär personal. 
 – På något vis blandar vi ihop diskussionerna. Vi bör försöka under-
lätta och skapa möjligheter när människor själva vill. Det är inget 
självändamål att befolkningen ska vara jämnt fördelad över landet.

Positivt att människor är rörliga
Den gamla parollen att Hela Sverige ska leva, den är inte din?
 – Människor ska ha möjlighet att leva och verka, där man själv 
vill. Men jag har ingen ambition att vi ska öka Arjeplogs befolkning 
med konstlade medel, om inte människor vill verka och inte trivs i 
den omgivningen. Litet mer pragmatiskt, att man ska hjälpa och för-
söka hålla tillbaka onaturliga koncentrationer, men inte arbeta emot en 
utveckling, där många unga människor söker sig till spännande miljöer 

Regionalpolitiken 
måste koncentreras 

LILLEMOR SAHLBERG
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där olika nätverk möts, där kulturer krockar, där utbildningsmöjlighe-
ter finns, där människor börjar arbeta och bo över gränserna i väsentligt 
större utsträckning än vi sett bara i min egen generation. Jag tror att det 
i många avseenden är en ganska positiv utveckling. Människor flyttar, 
blir mer rörliga. Sen kan det innebära att det kan bli befolkningsminsk-
ning på en del ställen, men jag vill inte att vi ska ha en stor arbetslöshet 
och att folk bor kvar. Vi ska försöka undvika den arbetslösheten.
 I den meningen att jobben försvinner, i den meningen kan man behöva 
en regionalpolitik?
 –Jag tycker man ska ha en regionalpolitik. Den ska försöka upphäva 
olikheter i landet, kompensera för nackdelar. Men det är inget där man 
ska kommendera ut människor att bo på olika ställen för att det ska 
vara tillräckligt hög befolkningskoncentration där. Då är man inne på 
en dirigistisk politik. Utan man ska underlätta för människor att leva 
och verka, där de trivs, där de vill bo och känner att de har sina rötter.
 Att flytta på jobb, som redan finns på ett ställe till ett annat ställe, det 
är ingen bra idé?
 – Det är väldigt svårt att åstadkomma detta. Erfarenheten visar nästan 
alltid att de människor som haft jobben till dominerande del inte har 
flyttat med. Sen har man fått nyutbilda människor. Man tappar mycket 
tid och kompetens under några år. Sen kan man säga att det här kanske 
underlättas lite grann med bättre kommunikationer, bredbandsteknik 
och mycket annat, men jag tror inte att man får använda människor 
som handelsvaror när man flyttar ut. Visst kan man flytta enheter till 
vissa ställen, där det är en god arbetsmarknad, men det ska vara utifrån 
rationella skäl. Annars ska man vara väldigt försiktig, så att man inte slår 
sönder verksamheter eller tappar en del av våra nationella tillgångar.

Nya mönster
Helen Norbergs ESO-rapport om regionalpolitiken visar att välfärden 
har fördelats bra men att tillväxten knappast gynnats.
 – Jag är uppvuxen i näringslivet och sysslar fortfarande med företag, 
har släkten i näringslivet. Ser man utvecklingen idag, kan man se att 
produktionen fortfarande finns kvar i moderindustrin litet varstans i 
landet. Men fler och fler av specialistfunktionerna samlas till trafik-
centra, kommunikationscentra, till universitetsområden, där kompe-
tenser finns, som jobbar med många olika bolag. Där kan man drän-
era produktionsorterna många gånger, där de tekniska, ekonomiska, 
juridiska kompetenserna fanns förut. 
 – Beroende på att marknaderna blivit globala, teknikkunskapen global 
måste väldigt mycket av juridiken följa med. Det innebär naturligtvis 
att vi får en viss braindrain från småorterna. Och det drar med sig till 
exempel bankerna. I Värmland så ser vi detta väldigt tydligt. Men även 
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i Västernorrland med SCA och Modo, som också flyttar ner sitt huvud-
kontor hit. 
 – Det innebär naturligtvis en betydande förändring. Man kan med 
det inte säga att välfärden inte fördelas för gemene man. Men man 
kan säga att man i viss utsträckning utarmar många av småorterna 
och glesbygden intellektuellt. Medan man i den bredare Mälardalsre-
gionen, som kanske sträcker sig ner till Linköping, Örebro, Västerås 
och till Uppsala – Gävleområdet, förflyttar sig med ganska snabba 
pendlingar, enligt min uppfattning när jag sitter här i Stockholm och 
är Nyköpingsbo. Det är nya mönster som kommer.

Bruksandan kvar
På vägen blir det en del problem för dem som blir kvar i utflyttningsort-
erna. Eftersom det är de unga som flyttar.
 – Vi besökte Uleåborg, som är den starkast växande regionen i Fin-
land och som ligger på samma breddgrad som Luleå. Om jag litet elakt 
skulle jämföra Uleåborg med Luleå, så är Uleåborg ett mycket mer plu-
ralistiskt samhälle än Luleå. Mycket starkare drivet av en IT-teknik på 
högskolan, mycket mer marknadsorienterad kommunalpolitik än vad 
man har i Luleå. Jag upplever Uleåborg som dynamiskt, framåt, där 
man bygger samarbeten, har mycket mer självkänsla och råg i ryggen. 
Man tog initiativ, man utvärderade omgivningen och var man kunde 
skapa bra samarbetsfördelar. Medan jag upplever Luleå litet mer isol-
erat, mer krävande mot omgivningen. Inte i alla delar så utvecklande, 
kanske bundet av brukskulturen fortfarande.
 – Bara en sån sak som att Uleåborgs kommun hade börsnoterat sin 
teknikby, vilket är ganska fantastiskt egentligen av en kommun som 
balanserar mellan röd eller blå uppe i norra Finland. Och man skapar 
samarbete med teknikbyarna. Det visar att det går och det går på vanlig, 
normal väg. Jag tror att man skulle titta väldigt mycket mer på den 
här typen av framgångsexempel. Varför det fungerar. Jag tror möjli-
gen att vi fortfarande kanske lider av brukskultur i många delar av 
norra Sverige. Både stål- och skogsbruken har varit ganska hierarkiska, 
i ganska hög grad självförsörjande, nästan en offentlig sektor i regi 
av brukskulturen. Och den har inte skapat de mer motståndskraftiga 
småföretagarstrukturerna, kanske inte heller tillräckligt kunskapsorien-
terade.

Svårt för mindre företag
Du skulle kunna klä det i partipolitiska termer? Om man ser satsnin-
garna på offentlig sektor…
 – Jag tror att en del av ideologin inom offentlig sektor i Sverige 
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är en följd av brukskulturen. Sverige har byggts av tung basindustri. 
Det har varit mycket av »egenregiverksamhet« i basindustrin. Det är 
en del av vårt ekonomiska historiska arv och det har präglat även den 
offentliga sektorns framväxt i Sverige med bland annat mycket »egen-
regiverksamhet«. Sen har vi haft svårigheter att frigöra oss från bruks-
kulturen i näringslivet. Jag menar, titta på den japanska bilindustrin, 
den har utvecklats till en monteringsindustri med mycket självständiga 
underleverantörer, mycket mera marknadsekonomi och konkurrens 
inom företaget, mellan underleverantörer och »egenregiproduktion«. 
Medan vi har gjort allt från ax till limpa i många företag, långt in på 
sjuttiotalet. Egentligen är det bruksandan som har levt kvar och det 
var ju framgångsrikt under sin storhetstid men har sedan överlevt sig 
själv med ökad handel och konkurrens även på komponentnivå. Det är 
den eftersläpningen som vi har inom offentlig sektor också. När både 
bruken och offentlig sektor kväver bredare, mindre och medelstora 
företag, så fick vi en inte lika motståndskraft bas som i Finland och des-
sutom har man varit skickligare när det gäller högskoleutvecklingen i 
Finland
 Vad skulle vi enligt din mening behöva för politiska reformer inför 
2000-talet på det här området?
 – Jag skulle önska att man skulle skicka ett antal norrländska poli-
tiker på studieresa. Det är en belastning att Norrland har varit och 
är på många orter väldigt dogmatiskt rött. Jag var nere i Karlskrona 
och träffade Mats Johansson, socialdemokratisk kommunstyrelseord-
förande. På denna gamla militärbruksort Karlskrona var det en mycket 
sprudlande, innovativ och kunskapsorienterad industri, mycket tele-
com-orienterat i denna gamla bruksbygd. Och den växer och expand-
erar mycket, mycket bra. Jag tror att man skulle behöva mycket mer 
av detta friare, öppnare, mer pragmatiska, mera marknadsorienterade 
tänkande, precis som i Uleåborg, på väldigt många av våra norrländska 
orter.
 I det här sammanhanget skulle näringsutskottets ordförande även 
vilja säga en sak om lärare. 
 – Något som förfärar en del auktoriteter… Lärare är i första hand 
bygdens folk, vilket är det absolut sämsta om man vill ge nya impulser 
och få korsdrag för innovativa idéer. Jag tror att man behöver de 
här nätverken, korsdragen, kulturkrockarna som skapar ett innovativt 
klimat.

Invandring en lösning?
Nya impulser, kanske också från andra länder? Demograferna i Sverige 
är bekymrade, vi riskerar befolkningsminskning. Vi kanske behöver en 
mer påtaglig invandring?
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 – Historiskt sett är det ingen tvekan om att invandringen till Sverige 
har gett mycket kraftiga, ekonomiskt positiva impulser. Om vi går till-
baka till vallonerna, då man raggade valloner bokstavligen med för-
måner, detsamma med tyska handelsmän under Hansatiden för att 
utveckla handeln. Man inrättade specialskolor för invandrare för att de 
inte skulle behöva sänka standarden när de kom till Sverige.
 – En del av uppblomstringen har en grund i den här invandringen. 
Men tyvärr är det ju så att invandringen har gått fel i Sverige. Det är 
bara att konstatera, att man är feg om man inte vågar erkänna, att vi 
politiskt »gått in i väggen« och det gäller att komma med nytänkande. 
Det som borde kunna vara en fördel med positiva och kreativa kultur-
krockar har utvecklats till ett stort problem.
 Utan invandring hade Sveriges befolkning stagnerat för länge sedan. 
Vad ska vi göra om vi får en minskning av befolkningen, är inte det här 
landet redan alldeles för glesbefolkat?
 – I det långa loppet kan jag hålla med om att vi kan behöva invan-
dring. Jag tror på rörlighet mellan länder och folk och över kontinenter, 
men vi måste få ett system som klarar det. Det här har gått snett.
 Är det flyktinginvandringen du syftar på?
 – Flyktinginvandringen är speciell naturligtvis i och med att det är 
fler människor med traumatiska upplevelser och kanske andra typer av 
ambitioner i livet också, kanske att vilja återvända. Men även här menar 
jag att man måste vara väldigt självkritisk, vilket är svårt när debatten 
har blivit svart-vit och det inte går att föra en seriös debatt offentligt 
utan att man antingen är rasist eller invandrarmjäkig. Det är förfärligt, 
för det innebär att vi inte kommer någon vart.

Få invandrare i företagen
 – Den andra delen är naturligtvis att en del inte klarar integrationen 
på ett bra sätt. Vi har låg representation av invandrare i företagen, 
ändock kan man se att invandrare är vanligare som småföretagare än 
svensken och att där finns en enorm kreativitet. Men man har inte tagit 
till sig möjligheterna här.
 – Mottagningssystemet är en del av det tyvärr. Jag tror att man har 
passiviserat många människor till att bli bidragstagare, omhändertagna 
utan egna prestationer. Jämför sorgearbetet vid ett dödsfall i en familj, 
många gånger behöver den som har sorgen sysselsättas. Det är väldigt 
viktigt att komma ut och prata, göra saker, att bearbeta sitt trauma. 
Naturligtvis är det samma sak med flyktingmottagningen. Att de som 
får vänta och vänta inte mår bra och kommer in fel. 
 – Mottagningen ska vara mer aktiverande, mycket mer kravställande. 
Jag har sett en del baltiska tjejer, som varit Nyköping och jobbat korta 
perioder, som har lärt sig ypperlig svenska på tre, fyra månader. Medan 
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jag har personer i min omgivning i Nyköping, som har bott tio, tolv år 
här och pratar knappt begriplig svenska. 

Måste kunna svenska
– Vi måste på nåt vis premiera den som kan språket. Sverige är så 
homogent språkligt att man måste kunna prata bra svenska för att 
fungera i arbetslivet. Mycket bra engelska kan fungera, men det går inte 
med något annat egentligen. Så mottagningen har varit fel. Gruppen 
har naturligtvis varit litet mer problematisk, men samtidigt måste man 
komma ihåg att problematiska grupper är ofta kreativa och har andra 
egenskaper som det gäller att ta tillvara.
 Många är högutbildade bland de flyktingar som kommit.
 – Ja, visst. Arbetsmarknadsverket, arbetsförmedlingarna har haft 
monopolställning. Jag har sett väldigt mycket, när jag jobbat med 
kunskapsföretag och frågar mig varför tar vi inte tillvara högutbildade 
avgångna ledare? Gamla bankdirektörer kan vara mentorer, bollplank 
som i andra länder. Man är dålig på att placera om människor som 
hamnar utanför arbetsmarknaden men som är kompetenta. Därför har 
vi inte haft förmågan att kunna hantera den här gruppen heller. Att 
matcha in dem. Det är en form av placementkonsulter man skulle ha 
egentligen och inte en traditionell arbetsförmedling.
 – Någon form av introduktionskurs är viktig, specialdesignad.
 Det finns enstaka goda exempel, men alltför många dåliga, säger Per 
Westerberg. Jag tror att när många misslyckas, måste man ta till sig att 
det är ett misslyckande för vårt sätt att hantera invandringen.
 Många av dem som inte lyckats ta sig in på den svenska arbets-
marknaden bor i storstadsområden, där det är glest mellan svensktalande. 
Koncentrationen i dessa områden har ökat markant, delvis beroende på 
den lag som ni i riksdagen stiftat, om att även asylsökande ska ha rätt att 
bosätta sig var de vill.
 – Jag kan förstå det. Om du tittar på den amerikanska utvecklingen, 
den har varit i viss utsträckning bra, i viss utsträckning problematisk. 
Du har fått ditt lilla Italien, ditt Chinatown och så vidare. Det är klart 
att de kommer att ha svårt med språket. Och det är klart att bor du 
ensam bland svenskar uppe i Kiruna… Man vill komma bland männis-
kor, som man känner gemenskap med. Jag tror det här är en följd av 
vårt misslyckande i andra avseenden.

Fler måste engageras
Öppet för politiska åtgärder?
 – Jag tror att det är fråga om mottagningen. Det handlar om att 
engagera människor. Jag tror att kanske de själva ska organisera utbild-
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ning, det finns exempel med mycket bra resultat. Man måste bli mer 
delaktig. Och man måste engagera fler. Om man nu ska vara litet arg 
på Svenska kyrkan, så kan jag säga att jag tycker att Biskopsmötet och 
många andra har varit väldigt engagerade för asylsökande, men vad har 
man gjort för att integrera flyktingar i det svenska samhället? När de 
agerar för att människor ska få asyl, borde de också ta på sig ansvaret 
för att integrera.
 – Då säger man att det är en form av privatisering. Ja, du måste få 
ett engagemang som är bredare, om man ska få det att fungera. För 
det är naturligtvis så, att vi går från ett oerhört homogent samhälle tju-
gofem år tillbaka i tiden till ett mer normalt europeiskt mångkulturellt 
samhälle. Det som tagit århundraden i andra länder har gått på ett par 
årtionden i Sverige. Och under viss ekonomisk stagnation dessutom.

Utvecklingen oroande
Ser du några risker med den utvecklingen vi har nu i Sverige?
 – Ja, det är alldeles uppenbart att riskerna är betydande, betydande 
svårigheter och betydande faror. Det finns mycket negativa uppfatt-
ningar, även bland människor i intellektuella kretsar, som borde tänka 
litet längre. Jag är oroad över aggressiviteten som finns där. Det hand-
lar delvis om missuppfattningar delvis att man stirrar sig blind på ett 
antal fall. Men också om att vi har inte lyckats särskilt bra. 
 – Det som bekymrar mig mest är att vi inte ens klarar av att ha en 
sansad konstruktiv debatt om hur vi ska bli bättre. Vad finns i statis-
tiken? Den överrepresentativitet vi har i kriminalitet bland invandrare 
är inte bra, den skapar väldigt dåligt rykte och är inte acceptabel. När 
det gäller droghandel, när det gäller befolkningen på fängelserna… Det 
handlar väldigt mycket om socialbidragstagare. 
 – Det är larmrapporter och dem måste vi se mycket allvarligt på. 
Klarar vi inte av att få ner detta till hanterliga skillnader, då får vi såna 
här motsättningar och det här tror jag är väldigt, väldigt viktigt. Det är 
likadant, det man kan se med andra och tredje generationen, som har 
svårt med acklimatiseringen. Det blir främlingsskap i ordets egentliga 
bemärkelse, där man skapar mycket stora konflikter. Och det lär man 
inte lösa med polisiära eller några andra åtgärder, utan det handlar om 
förståelse, att komma in i samhället. Och att man på ett helt annat sätt 
kommer in på arbetsmarknaden, att föräldrarna får en självauktoritet 
och inte blir föraktade av barnen. Att de tjänar sitt uppehälle själva och 
inte lever på bidrag.
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Sysselsättning nödvändig
Då har vi de här områdena kring storstäderna, med stark koncentration 
av arbetslösa…
 – Det skulle inte vara så stort problem, om du fick en sysselsättnings-
grund. Jag tror att du måste få upp stoltheten, du måste få upp ett 
välstånd såtillvida att människor kommer i arbete, att man har en funk-
tion i samhället. Man kan ha en egen kultur, som en taxichaufför jag 
åkte med som sa att han var helsvensk på dagarna men helt och fullt 
assyrier på kvällarna. Jag tror att det finns en dualism, om du kommit 
till ett land i någorlunda medveten ålder. Du vill ha ditt gamla kvar 
eller någon del av det, samtidigt som du inser att du måste anpassa dig 
till det nya landet för att kunna leva i det.
 – Man vill behålla en del av rötterna och det ska man kanske vara 
tacksam över för det skapar också förståelse för andra kulturer.
 Det stora problemet idag i Sverige handlar om språket. Språk-
förståelsen har allvarliga brister, men där tror jag också att vi är alldeles 
för dåliga…
 Forskare talar om risken för ett tudelat Sverige, mellan en svensk eko-
nomiskt stagnerande åldrande glesbygd och den yngre tätbefolkade, eko-
nomiskt dynamiska storstaden. Vem ska ta hand om åldringarna i gles-
bygden och på småorterna när de yngre försvinner till storstan och skat-
teunderlaget minskar?
 – Visst har man en del problem, men jag tror inte man ska över-
driva. Det där med åldrandet, det skapar arbetsplatser också. Vi har en 
form av försäkringssystem via det kommunala, även om jag tror att vi 
kommer att gå över till någon form av äldrecheck så småningom. Men 
även här efterlyser jag mer av enskilt företagande i äldreomsorgen. I 
Nyköping lades ungefär hälften ut på privata företag, vilket gav fjorton 
procent lägre kostnad. Köerna kom bort. Det var nästan alltid perso-
nalen som tog över. Man behöver få det här engagemanget, självkän-
slan och viljan att man driver nånting eget. Och att man belönas, om 
man gör nånting bra. Att man inte går till jobbet bara för att tjäna viss 
tid. Jag tror att det hjälper också att klara den här typen av åtgärder. 
Det finns möjligheter.
 Den tredje sektorn, den sociala ekonomin, kan det vara lösningen i de 
här sammanhangen? Som utgår från ett visst samhällsstöd.
 – Om man ser det regionalpolitiskt, så ser jag helst att man koncen-
trerade den svenska regionalpolitiken fullt ut och inte hade den här 
väldigt komplicerade strukturen med olika, delvis överlappande svenska 
och EU-stödsystem, som är väldigt komplicerade för den enskilde att 
bringa reda i.
 – Vi har haft en intern diskussion här i utskottet om vi ska försöka få 
ett samlat stödsystem. Det är för komplicerat idag, det får inte bli en 
vetenskap. Man ska kunna veta vad som gäller utan att vara expert.
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 Hur ser du på EU:s strukturfonder, har de fungerat utvecklande eller 
konserverande?
 – Jag tror man har strukturfondsstöd till alltför många regioner, allt-
för stor yta. De borde koncentreras till de verkligt besvärliga regio-
nerna. 
 Annars kan man väl säga att resultaten från dem har varit bättre än 
våra egna regionalpolitiska satsningar, såvitt jag kan bedöma.
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Sveriges befolkning bor på två procent av landets alla hundra-
metersrutor. Endast var fjärde kilometerruta är bebodd. Bo-
sättningsmönstret är följaktligen glest och har på många 
håll uttunnats under flera decennier. Samtidigt fortgår 
urbaniseringen med förtätningar och expansion, vilken ibland 
även kan yttra sig i form av ny lokal utspridning av bosättningen. 
Parallellt med att en mångfald av byar och stadsdelar töms 
tillväxer ett väsentligt mindre antal citykärnor, förorter och 
stadsnära landsbygdsområden.

Mångsidiga drivkrafter
Genom historien kan identifieras en mångfald modevågor av individu-
ella preferenser och val beträffande flyttningsrörelser och familjebild-
ningar. Dessa har delvis varit kopplade till ekonomiska och politiska 
processer som drivit på såväl koncentration som utspridning av bosätt-
ningsmönstret. Samtidigt har en kumulativ process av investeringar 
i infrastruktur och annan byggd miljö skapat en växande stabilitet i 
bosättningsmönstrets grundstruktur av städer, tätorter och byar trots 
omfattande förändringar i näringsliv och sysselsättning. 
 I föreliggande kapitel är huvudsyftet att belysa hur förändringar av 
bosättningsmönstret i de nordligaste delarna av Sverige yttrar sig och 
vad som särskiljer denna utveckling från det nationella förändrings-
mönstret. Tonvikten ligger på att fånga förändringsdynamikens karak-
tär under 1990-talet, men att genom historiska tillbakablickar ge dju-
pare förklaringsperspektiv.
 Förändringar i bosättningsmönstret sker ständigt som en konsekvens 
av demografiska händelser i form av födslar och dödsfall samt flytt-
ningsrörelser. Omflyttningens effekter på bosättningsmönstret är net-
toresultatet av ett komplicerat mönster av flyttningsutbyten inom 
hela bostadsbeståndet, där landets befolkning och invandrare är aktö-
rer. Det finns en omfattande forskning om drivkrafter bakom föränd-
ringar i bosättningsmönstret. I en sammanfattande översikt identifieras 
fem kategorier av styrfaktorer (Borgegård, Håkansson and Malmberg, 
1995): 

Norrland – glest, glesare, glesast

ULF WIBERG
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a De demografiska komponenterna och strukturerna, vilka inkluderar 
den naturliga befolkningsförändringen, den demografiska samman-
sättningen samt den geografiska fördelningen av personer i olika 
åldrar och kön

b Ekonomisk-geografiska förhållanden, dvs. dynamiken i regionala och-
lokala sysselsättningsmöjligheter, lönenivåer, boendekostnader, ser-
vicekostnader, etc., men även villkor och förändringsmönster vad 
gäller tillgänglighet till för befolkningen viktiga orter, resurser samt 
informations- och kunskapskällor.

c Socio-ekonomisk struktur, dvs. sammansättningen av olika hushålls-
typer med olika inkomst- och förmögenhetsresurser, segregations-
mönster, boendeformer, livsformer och livsstilar samt större föränd-
ringar i politiska värdesystem, transfereringssystem och institutioner.

d Attityder, med spännvidd från inställning till olika slags geografiska 
platser och samhällsmiljöer till syn på olika slags livsformer och livs-
stilar.

e Befolkningspolitik, dvs. karaktären på olika politikområden med beto-
ning på arbetsmarknadspolitik, socialpolitik, regionalpolitik, invand-
rings- och flyktingpolitik samt utbildningspolitik.

 Av detta kan vi också dra slutsatsen att människors val att stanna 
på en plats eller flytta är avhängig deras syn på vad som är menings-
fulla sociala värden i livet. För en del kan höga livsvärden vara förknip-
pat med möjligheter till omväxling i boendemiljö, medan andra sätter 
starkt värde på att kunna bo kvar på en speciell plats. En särskillnad 
kan här göras mellan livsformer och livsstilar. Utbildnings- och yrkesval 
ger i allmänhet tydliga avtryck i livsform. Höjrup (1983) betonar tre 
huvudformer, självständighetslivsformen som är sammankopplad med 
det traditionella småföretagandet och mångsyssleriet, lönearbetarlivs-
formen som är en frukt av den mer storskaliga industri- och service-
produktionens organisering och villkor, samt karriärlivsformen som är 
förknippad med profilering av individbunden kunskap och kompetens. 
 Livsstilen speglar ännu tydligare vad som upplevs som viktiga livsvär-
den. Ytterligheter är å ena sidan tonvikt på individuell utformning av 
sin livsmiljö och å andra sidan aktiva bidrag till en kollektiv utform-
ning av livsmiljön. Kvarboende eller inflyttning till en bygd kan exem-
pelvis vara starkt förknippad med en kollektivt orienterad livsstil, där 
man finner tillfredsställelse med att vara starkt närvarande på den spe-
ciella geografiska platsen och vara aktivt engagerad i dess sociala liv. Ett 
medvetet motsatt förhållningssätt, dvs. en fotlös och oengagerad rela-
tion till den plats där man bor, finner man ofta bland människor med 
en uttalad individualistisk livsstil, särskilt om personerna också besitter 
kraftfulla resurser i fråga om kompetens, arbetskapacitet och strävan 
efter karriärsteg. För många människor formas de tänkbara bosätt-
ningsalternativen över livscykeln av karaktären och den geografiska 
utbredningen på deras sociala kontaktnät, med tonvikt på nära släk-
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tingars bosättningsmönster. Kvarstannande eller återflyttning till upp-
växtmiljön hänger i speciellt hög grad samman med styrkan i kontakt-
nät till kvarboende nära släktingar och barndomskamrater (Stjernström 
1998).
 Flyttningsströmmar är följaktligen betingade av ett komplext samspel 
mellan olika typer drivkrafter, vilka kan delas in i två huvudkategorier – 
individbundna egenskaper respektive omgivningsegenskaper. Båda dessa 
typer av drivkrafter kan i geografiskt avseende verka i totalt motsatta 
riktningar. Å ena sidan finns det egenskaper som bidrar till tröghet och 
stabilitet i bosättningsmönstret. Å andra sidan finns det egenskaper som 
driver på geografiskt nya mönster av koncentration respektive uttun-
ning av boendet.
 Till de stabiliserande egenskaperna kan föras individbundna förhål-
landen som har att göra med yrkeskompetens och kvalifikationer bundet 
till arbete. (Malmberg & Fischer, 1998). Hit kan också föras person-
liga platsförankringar, exempelvis till födelseorten, samt sociala nätverk, 
men även omgivningsegenskaper i form av god tillgång på bostäder 
och samhällsservice samt attraktiv bebyggelse, natur och kulturella sär-
drag. 
 Till de omfördelande egenskaperna kan föras individbundna egen-
skaper som utbildningsnivå och sysselsättning samt möjligheter att rea-
lisera personliga önskemål om boendet. Viktiga omgivningsegenskaper 
som driver på strukturförändringar i bosättningsmönstret formas av 
utbildningscentra och tillgång på arbetstillfällen respektive serviceför-
sörjning samt villkor, tidsmässigt och ekonomiskt, för persontranspor-
ter.
 Mönstren av rumsliga samband, samspel och obalanser omformas 
ständigt i olika hastigheter på skilda håll inom ett land. De påverkas 
i stor utsträckning av ekonomiska och politiska krafter alltifrån lokalt 
beslutsfattande till överenskommelser och konkurrens på global nivå. 
Men även människors mentala bilder, preferenser och förhållningssätt 
ger avtryck. Varje bygds framtid formas av styrkan i verksamheters och 
invånares konkurrenskraft, kreativitet/»klurighet« och samverkansför-
måga.
 Genom politik och planering, såväl sektoriellt som regionalpolitiskt, 
kan både takten och karaktären på de marknadsstyrda förändringarna av 
bosättningsmönstret påverkas i såväl fördröjande som pådrivande rikt-
ning. Politikens och planeringens relativa förmåga att korrigera poli-
tiskt icke önskade utvecklingsförlopp har dock blivit allt svagare i takt 
med att det svenska samhället påverkas allt tydligare av globala föränd-
ringskrafter.
 Ett dilemma för politiker och andra beslutsfattare är att det kan 
finnas ett svårhanterligt spänningsförhållande mellan utvecklingschan-
ser för enskilda människor och hushåll och utvecklingschanser för en 
bygd. För den enskilde kan en speciell bygds framtidsöde vara mer 
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eller mindre betydelsefull. Livschanser för kvinnor och män beror på 
deras möjligheter att göra långsiktigt betydelsefulla val av boendemiljö, 
yrkes- eller företagarkarriär samt deltagande i sociala och kulturella 
gemenskaper. Människors livschanser påverkas sålunda av personliga 
egenskaper, vilka resurser de förfogar över, deras omvärldskontakter, 
den lokala sociala miljön samt det lokala näringslivets mångfald, varia-
tion och konkurrenskraft. Dessutom bildar generella institutionella för-
hållanden och regelverk viktiga grundläggande förutsättningar.
 Bygders utvecklingschanser hänger på i vilken utsträckning de upp-
levs som attraktiva och konkurrenskraftiga miljöer för hushåll och före-
tag. Attraktiviteten formas av ett samspel mellan de naturgivna förhål-
landena, den kulturella förhistorien, den tekniska infrastrukturen i form 
av transportförutsättningar och byggd miljö, den sociala infrastruktu-
ren för hushållens vardagsliv samt tongivande livsformer. Kraftfullhe-
ten i ekonomisk bemärkelse är avhängig det lokala näringslivets posi-
tioner i olika produktions- och marknadsnätverk samt det lokala for-
mella och informella samarbetsklimatet mellan företag, utbildnings-
anordnare, serviceverksamheter, offentliga myndigheter och enskilda 
personer (jämför Putnam 1996). Samtidigt finns det tydliga indikatio-
ner på att det geoekonomiska läget, dvs. närheten till större centra med 
deras marknadspotential samt mångfald av arbetstillfällen och service, 
starkt påverkar levnadsvillkoren och dess effekter på bosättningsmönst-
ret. Konkurrenskraften gentemot andra miljöer är också avhängig för-
mågan att reducera sårbarheten och att anpassa sig till förändringar av 
ekonomiska eller institutionella villkor samt nyckelaktörers preferenser. 

Växande klyftor och problem
Koncentration och uttunning är inget nytt fenomen i det svenska 
bosättningsmönstret. Figur 1 visar att många kommuner, framför allt 
i Norrland, men även på många håll i landets södra delar har haft 
en befolkningsminskning mellan åren 1960 och 1998. Under denna 
period har omfattande offentliga insatser gjorts över hela landet i form 
av utbyggnad av sysselsättning inom den offentliga sektorn, regional-
politiska satsningar både på tillväxt och utjämning av regionala skillna-
der samt periodvis relativt omfattande invandring. Effekten av dessa 
insatser har dock i många kommuner inte till fullo kompenserat sys-
selsättningsbortfall till följd av rationaliseringar och omstruktureringar 
inom tidigare i huvudsak den privata sektorn, men på senare år även 
i många offentliga verksamheter. Därtill kommer en nationell föränd-
ringstrend i livsstil som reducerat omfattningen på den naturliga befolk-
ningsökningen. Lägre födelsetal uppstår bland annat som en effekt av 
uppskjutet barnafödande på grund av studier.
 Under 1990-talet har den svenska samhällsomvandlingen präglats av 
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Figur 1
Årlig procentuell befolkningsförändring 1960–1998 på kommunnivå

Källa SCB
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två processer som i stor utsträckning förstärker varandra på ett ur regio-
nal balanssynpunkt olyckligt sätt. Den ena processen handlar om nya 
konkurrensvillkor inom näringslivet. Konkurrensen mellan företag för-
skjuts från kostnadsjakt och prissättning till nivå och dynamik i inno-
vationsförmåga, produktutveckling och kundanpassning. Förändrings-
mönstret präglas av en ökad geografisk rörlighet bland företagen som är 
sammankopplad med minskade möjligheter att skydda sig för omvärlds-
konkurrens samt växande behov av att nå framgångar internationellt. 
Ett allvarligt problem för många lokala arbetsmarknader, och särskilt 
i delar av landet med svagt utbyggd transportinfrastruktur och utbild-
ningskapacitet, är företagens allt tydligare inriktning på att lägga sin 
produktion i lägen nära marknadspotentialer och kunskapscentra. 
 Den andra processen kan betecknas som välfärdsstatens reträtt. Ned-
skärningar, avregleringar och omorganiseringar har ofta lett till att de 
yttersta utposterna har fått ta de hårdaste törnarna. I takt med att 
allt fler kommuner och orter har fått vidkännas betydande omställ-
ningar och nedläggningar har den solidaritet mellan sociala grupper 
och bygder som ingått i grunden för välfärdsbyggandet över hela landet 
satts på hårda prov. 
 När sysselsättningen i den offentliga sektorn stagnerar, den ekono-
miska tillväxtens villkor hårdnar samt företagsfusioner och rationalise-
ringar sjösätts får spelet om välfärden nya vinnare och förlorare bland 
såväl individer som lokalsamhällen. Sysselsättningsmöjligheter, inkom-
ster, utbildningsmöjligheter och servicetillgänglighet fördelas enligt nya 
mönster och spelregler. I debatten förenklas ofta samhällsutvecklingen 
till en kamp mellan polariserade grupperingar; invandrare mot svenskar, 
yngre mot medelålders, storstäder mot glesbygder. I verkligheten består 
det svenska samhället av en rikhaltig mosaik av lokala miljöer med stor 
spännvidd i robusthet och potentialer att möta omvärldsförändringar, 
vilket i första hand hänger samman med befolkningssammansättningen 
samt det lokala näringslivets positioner i olika produktions- och mark-
nadsnätverk. 
 Den allt tydligare regionala problembilden är obalansen i befolk-
ningsutveckling mellan å ena sidan storstäderna och regionala centra 
med högskolor och å andra sidan traditionella industriorter samt  
glesbygd. Snabba befolkningsförändringar skapar samhällsekonomiska 
belastningar i form av överskott på lägenheter, kontor och industrilo-
kaler i stagnationsorterna samt trängselproblem i tillväxtorterna. De 
sociala problemen i storstäderna har fått stor uppmärksamhet i utred-
ningar, forskningsprojekt och samhällsdebatten i allmänhet, medan lik-
artade problem i landsorten inte ägnats samma uppmärksamhet. Ett 
allvarligt inslag i problembilden är att omvandlings- och krympnings-
trycket på den offentliga servicen under 1990-talet har lett till att den 
utvecklingseffekt och buffertverkan som sådana verksamheter har haft 
under de närmast föregående decenniernas kraftiga satsningar reduce-
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rats kraftigt. Samtidigt pågår tydliga parallella processer inom kommer-
siella servicesektorer. Geografiska avstånd fungerar dessutom allt sämre 
som skydd mot konkurrens från omgivningen.
 Den fortgående uttunningen av traditionella industriorter, glest 
bebodda bygder innebär växande problem att anpassa levnadsvillkoren 
för de kvarboende och erbjuda attraktiva fördelar för inflyttare. Fyra 
problemområden kan särskilt betonas:
– Serviceförsörjningsproblemet, dels i form av krympande underlag för 

kommersiella serviceinrättningar, dels i form av ökande percapita-
kostnader för skolutbildning, vård, omsorg, annan samhällsservice 
samt infrastruktur.

– Det kommunalpolitiska problemet, dvs. minskande kommunalekono-
miska resurser som en följd av den starka kopplingen mellan befolk-
ningsförändringar och skatteintäkter samtidigt med delbarhetspro-
blem och kostnadströsklar i de verksamheter som bedrivs.

– Skatteutjämningsproblemet, dvs. en ökande konkurrens om resurser 
till välfärdsinsatser mellan problembygder präglade av uttunning 
och tätbefolkade problembygder präglade av segregation och social 
utslagning. Det finns jämförbara skäl att kompensera för obalanser i 
försörjningsförmåga och konkurrenskraft samt demografiska skevhe-
ter. 

– Det psyko-sociala platsproblemet, dvs. tillbakagång av framtidstro och 
socialt engagemang för bygden som påskyndas av växande inslag 
av övergivna och förfallna kulisser i landskapet och i den byggda 
miljön. Obalanserna växer också på många håll ifråga om problemin-
sikt och kollektivt ansvarstagande för helheten i bygden året runt 
mellan bofasta och fritidsboende.  

 I den följande framställningen belyses och analyseras i första hand 
förskjutningar i bosättningsmönstret som ägt rum under 1990-talets 
första hälft. För att ge referensramar till förändringsmönstret görs även 
några historiska tillbakablickar. Det finns särskild anledning att jämföra 
den aktuella trenden med hur bosättningsmönstret förändrades under 
1970- och 1980-talen, då dels den offentliga sektorn expanderade kraf-
tigt i alla kommuner, och dels invandringen till Sverige låg på väsentligt 
högre nivåer än i dag.

Den nationella trenden
Under perioden 1986 till 1995 ökade Sveriges folkmängd med 456 000 
personer eller drygt fem procent till 8 837 500 invånare. Av denna 
ökning utgjorde invandringsöverskottet drygt tre procent och födel-
seöverskottet cirka 2 procent. Fördelningen av denna betydande natio-
nella befolkningstillväxt fördelade sig dock relativt ojämnt över landet. 
 Av figur 2 framgår att den starkaste befolkningstillväxten i huvudsak 
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Figur 2 
Procentuell befolkningsförändring 1986–1995 på länsnivå.
 

Källa: SCB, Årsbok för Sveriges kommuner 1996.

ägde rum i storstadslänen och andra befolkningstäta län i de mellersta 
och södra delarna av landet. I Norrland var det endast Västerbotten 
som hade en kraftig tillväxt. Samtidigt kan noteras att grannlänet Väs-
ternorrland var det enda län i landet som hade en befolkningsminsk-
ning.
 Bilden av befolkningens geografiska fördelning och förändrings-
mönster skiljer sig dock betydligt åt beroende på vilken rumslig upp-
lösning som används i presentationen. Figur 3 illustrerar förändrings-
mönstret uppdelat på kommuner. För Sveriges samtliga kommuner kan 
konstateras att i 88 av dessa minskade befolkningen. I 98 kommuner 
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skedde en befolkningstillväxt, men lägre än genomsnittet för riket. I 
de övriga 100 kommunerna var den relativa befolkningsökningen kraf-
tigare än riksgenomsnittet. 
 Den kraftigaste absoluta och relativa befolkningsökningen skedde 
främst i storstadsområdena och kring residensstäderna samt västkusten. 
Norrlands inland samt ett sydostligt bälte hade de kraftigaste relativa 
befolkningsminskningarna.
 Med hjälp av en databas på valdistriktsnivå har befolkningsutveck-
lingen analyserats i tre geografiska zoner med utgångspunkt från kom-
munernas centralorter. Figur 4 visar det generella förändringsmönstret 
i riket under perioden 1985-1995. Kommunernas centralorter fram-

Figur 3  
Procentuell befolkningsförändring 1986 –1995 på kommunnivå.
 

Källa: SCB, Årsbok för Sveriges kommuner 1996.
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Figur 4 
Befolkningsutveckling från centrum till periferi i Sveriges kommuner 1985–1995. 

 Källa: Johansson & Pettersson 1997.

står, generellt sett, som stabilisatorer för utvecklingen på lokal nivå. 
Det har varit tydliga inomkommunala koncentrationsprocesser med 
tendenser till allt snävare tillväxtområden runt kommunernas central-
orter. 
 En ytterligare illustration av de geografiska förskjutningarna i bosätt-
ningsmönstret ges i tabell 1. Där framgår att variationsvidden ifråga om 
befolkningsutveckling mellan och inom olika delar av landet har varit 
stor under 1990-talets första hälft. Den starkaste relativa tillväxten av 
folkmängden i kommuncentra ägde rum i Uppsala och Stockholms län 
samt i ett bälte längs västkusten från Skåne till Göteborg. Den svagaste 
utvecklingen, med en närmast obefintlig tillväxt i kommuncentra, hade 
Södermanland, Gävleborg, Västmanland, Kronoberg samt Västernorr-
land. 
 Den kraftigaste relativa tillväxten i centralortsnära bygder, dvs. inom 
en räckvidd på 15 kilometer från kommuncentrum, hade Uppsala och 
Hallands län, medan Västernorrland var det enda län som hade en rela-
tiv befolkningsminskning. Även i Blekinge, Jönköping, Kalmar, Ska-
raborg och Gävleborg var utvecklingen särskilt svag i denna typ av 
bygder.
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 Tillväxt i kommunernas ytterområden, dvs. längre än 15 kilometer 
från kommuncentrum, uppträdde främst i Stockholms län, men även i 
betydande omfattning i Uppsala län samt i Göteborgsregionen. I elva 
av länen minskade folkmängden, och speciellt kraftigt i Västernorrlands 
län.
 I det nationella perspektivet kan landsbygds- och glesbygdsmiljöer 
med befolkningstillväxt grovt sett delas in i tre kategorier. Den första 
utgörs av stadsnära landsbygd med goda pendlingsmöjligheter till en rik 
repertoar av arbetstillfällen och service samt billigt småhusboende. Den 
andra består av utpräglade turistbygder, framför allt i fjällområdena. 
Den tredje kategorin består av bygder präglade av attraktiva naturkva-
litéer, ofta i kombination med en kulturhistoria som har lämnat unika 
avtryck i den byggda miljön (Pettersson 1997).

Fokus på Norrland
I de sex nordligaste länen bor sammanlagt 1,5 miljoner invånare för-
delade på 69 kommuner. Befolkningstätheten är betydligt lägre än 
i landets sydligare delar och tillgänglighetsmöjligheterna till arbete 
och service väsentligt mer begränsade och mer sårbara. Under perio-
den 1975–1995 hade 39 av dessa kommuner en befolkningsminsk-
ning, 17 en befolkningsökning mindre än riksgenomsnittet samt 13 en 
ökning större än riksgenomsnittet. Fluktuationerna har dock varit stora 
mellan starka expansionsår i senare delen av 1970-talet samt i slutet av 
1980-talet och fram till och med 1994 respektive starka minskningsår i 
mitten av 1980-talet samt under 1990-talets senare hälft.
 Befolkningsuttunningen har på många håll varit omfattande. I nästan 
var tredje kommun minskade folkmängden under perioden med mer 
än 10 procent. Samtidigt har flera av de större städerna med intil-
liggande kommuner haft en förhållandevis stark befolkningstillväxt. 

Tabell 1 
Spännvidd i befolkningsutveckling mellan länen 1990–1995 med uppdelning på tre avståndszoner från 
kommunala centra.

 Kommuncentra  Bygder mellan  Bygder längre än 
 0-5 km %  5 och 15 km 15 km från
 % från kommuncentrum kommuncentrum
  % % 
Högsta länsgenomsnitt +8 +8 +10
Lägsta länsgenomsnitt 0 -2 -3
Riksgenomsnitt +4,3 +3,6 +0,4

Källa: Bearbetning av Johansson & Pettersson (1997).
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Under 1990-talet har dock utmejslats ett allt tydligare mönster av 
ökande antal kommuner med befolkningsminskning och allt färre som 
ökar mer än riksgenomsnittet. Kartserien i figur 5 visar att befolknings-
tillväxten allt mer koncentrerats till ett fåtal regionala centra och städer. 
I norra Sverige handlar det framförallt om centrala Dalarna, Sunds-
valls-, Östersunds- och Umeåområdena, samt Norrbottens kustland 
med Luleå som huvudort.
 I figur 6 jämförs befolkningsutvecklingen under 1990-talets första 
hälft i avståndszoner från det egna kommuncentret i norrlandslänen 
med motsvarande utveckling i riket som helhet. Den generella föränd-
ringsbilden i Norrland präglas av en svagare utveckling. Framför allt 
kan noteras att befolkningstillväxten inte nådde lika långt ut från kom-
muncentra som i övriga delar av riket. 
 Utvecklingsmönstret skiljer sig dock något mellan de olika norr-
landslänen. Västernorrlands och Gävleborgs län, som hade landets sva-

Figur 5
Befolkningsutveckling i norra Sveriges kommuner 1975–1995

Anmärkning: 
De kommuner som hade en folkmängdsökning större än riksgenomsnittet under respektive tidsperiod är markerade med svart. 
De som hade en ökning mindre än rikssnittet är markerade med grått, medan de som hade en minskning är vita.

Källa: Pettersson 1998.

1975–1985 1985–1990 1990–1955
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gaste befolkningsutveckling under första hälften av 1990-talet, hade 
även en relativt sett mer omfattande befolkningsuttunning än andra 
norrlandslän i områdena utanför kommuncentra. I Västerbottens län 
framträder en tydlig positiv landsbygdsutveckling inom dagpendlings-
avstånd från Umeå som expanderade betydligt kraftigare än någon 
annan stad i Norrland. Dessa iakttagelser understryker betydelsen av 
en kraftfull stadsutveckling, med goda möjligheter till arbete och ser-
vice, som grundval för en livskraftig utveckling även i omgivande 
landsbygdsområden. 
 År 1995 bodde 45 procent av norrlänningarna i städer och andra 
kommuncentra. 28 procent bodde inom ett ganska bekvämt pendlings-
avstånd, dvs. mindre än 15 kilometer, från dessa kommunala huvud-
orter. Totalt sett bodde 91 procent inom vad som brukar betecknas 
som rimligt dagpendlingsavstånd, dvs. 30 kilometer från sitt kommun-
centrum. Den återstående mest perifera bosättningen handlar om cirka 
140 000 personer. I dessa bygder, som framför allt ligger spridda över 
inlandet, minskade folkmängden med 3 procent mellan åren 1985 och 
1990 samt med ytterligare 2,9 procent mellan åren 1990 och 1995. 
 I denna uttunningsprocess finns särskild anledning att uppmärk-
samma överrepresentationen av äldre människor i de glesaste och mest 

Figur 6
Befolkningsutveckling i avståndszoner från eget kommuncentrum 1990–1995. De sex nordligaste länen 
jämfört med riket som helhet.

Anmärkning:
Avståndsklasserna längs x-axeln är olika stora

Källa: Pettersson 1998.
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Figur 7 
Befolkningsutveckling i kommunernas centralortsnära landsbygd respektive ytterområden 1985–1995

Anmärkning: 
Svart i kartan markerar kommuner där befolkningsökningen i områdestypen varit större än 6 procent (dvs. större än 
riksgenomsnittet). Grått visar befolkningsökning mindre än 6 procent och vitt visar minskning.

Källa: Pettersson 1998.

avlägsna bygderna. Medan andelen ålderspensionärer i kommuncentra 
år 1995 uppgick till 10 procent i åldersgruppen 65–74 år och ytterli-
gare 9 procent i åldrarna däröver, var motsvarande andelar i den peri-
fera glesbygden 13 procent respektive 12 procent. 
 Till bilden hör givetvis även att barnfamiljer, som i allmänhet är 
mest beroende av mångfald och flexibilitet i fråga om såväl tillgång till 
arbetstillfällen för föräldrarna som offentlig och kommersiell service, är 
tydligt underrepresenterade i kommunernas ytterområden.
 I figur 7 ges en närmare kartografisk belysning av befolkningstillväxt 
respektive uttunning i den norrländska glesbygden med uppdelning 
på centralortsnära områden respektive kommunernas utkantsområden. 
Bland annat kan konstateras att i centralortsnära områden finns inga tyd-

Centralortsnära landsbygd Ytterområden
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liga generella utvecklingsförlopp i positiv respektive negativ utveckling 
som kan kopplas till storleken på kommuncentrum eller kommunen. 
 Vidare kan noteras att endast en handfull kommuner hade en befolk-
ningstillväxt över riksgenomsnittet under perioden 1985–1995 i områ-
den som ligger längre än 15 kilometer från kommuncentrum. Krafti-
gast var denna utkantstillväxt i kommunerna Umeå och Åre, med en 
ökning på mer än 10 procent. I riket som helhet var det huvudsakli-
gen i storstadsregionerna och universitetskommunerna som det skedde 
någon kraftig folkmängdsökning i ytterområdena (Johansson och Pet-
tersson 1997). 

Geografisk mikroanalys i Västerbottens län
Vi ska nu ytterligare öka detaljeringsgraden i analysen och fokusera 
utvecklingsmönstret i Västerbottens län. Kartbilden nedan visar lokali-
seringen av länets 15 kommuncentra samt större vägar. Som framgått 
ovan har detta län haft en större spännvidd mellan expansiva och till-
bakagående områden än något annat län i Norrland under perioden 
1985–1995. I länet var befolkningsökningen 6,2 procent under den 
studerade perioden, vilket var högre än riksgenomsnittets tillväxt på 
5,4 procent. Folkmängden uppgick år 1986 till 245 200 personer och 
år 1995 till 260 500 personer. Folkmängden ökade således med drygt 
15 000. Av denna ökning stod invandringen för ett nettotillskott på 

Figur 8
Kommunindelning samt lokalisering av kommuncentra och större vägar i Västerbottens län. 
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ca 5 500, dvs. ungefär en tredjedel. Huvudparten av invandrarna kom 
från länder utanför Norden.
 Den förhållandevis starka befolkningstillväxten i länet var dock mycket 
ojämnt geografiskt fördelad. Figur 9 illustrerar förändringsmönstret på 
valdistriktsnivå. I likhet med det generella nationella förloppet hade de 
tre städerna Umeå, Skellefteå och Lycksele med näromgivningar den 
kraftfullaste utvecklingen, medan de glesast bebodda områdena tunna-
des ut. Under 1990-talet har därmed bland annat den inomregionala 
obalansen mellan kustbygden och inlandet förstärkts allt mer. 
 Ännu aktuellare befolkningssiffror som finns tillgängliga på läns- och 
kommunnivå, dvs. för perioden 1995–1998, visar att hela länets folk-
mängd minskade med närmare 2 700 personer från toppnoteringen 
260 500 invånare år 1995. Särskilt omfattande har befolkningsminsk-
ningen varit i länets tio inlandskommuner, vars folkmängd under dessa 
tre år minskade med närmare 2 000 personer eller ca 3,6 procent. 
Bland annat kan noteras att flera kommuncentra i inlandet haft en 
tydlig befolkningsminskning. Befolkningstillväxten i kustbygden har 
dessutom koncentrerats till Umeå kommun samt avtagit påtagligt. 

Figur 9 
Befolkningsutveckling på valdistriktsnivå i Västerbottens län 1985–95.

Anmärkning: 
Svart markerar valdistrikt där befolkningsökningen varit större än 10 procent. Grått visar befolkningsökning mindre än 10 procent 
och vitt visar minskning.
 
Källa: Pettersson 1997.
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Figur 10
Invånare per tre kvadratkilometer år 1995 i Västerbottens län.

Anmärkning:
Siffror inom parentes anger antal rutor i respektive täthetskategori.

Källa: Johansson, 1999

Exempelvis hade Umeå under 1998 endast en befolkningsökning med 
ca 350 personer. 
 Ett viktigt inslag i den generella problembilden för länet är att inflytt-
ningen har minskat, och särskilt invandringen från andra länder. Utöver 
detta har uttunningsprocessen förstärkts till följd av sjunkande födelse-
tal.
 Hittills har de presenterade analyserna varit kopplade till administra-
tiva indelningar av landet i län, kommuner samt valdistrikt. Kulturgeo-
grafiska institutionen vid Umeå universitet har dock i samarbete med 
SCB upprättat en databas som innehåller ett datamaterial på individnivå 
för samtliga personer i Sverige under åren 1985–1995. Till varje individ 
är kopplade en relativt omfattande uppsättning av uppgifter. Exempel 
på variabler i databasen är kön, ålder, civilstånd, utbildning, inkomst, 
yrke, sysselsättningsstatus, länkar till hushållsmedlemmar, socioekono-
misk kod, ursprungsland, arbetsplatsens lokalisering samt koordinater 
för varje persons bosättning med en upplösning på 100 gånger 100 
meter. 
 I detta sammanhang nyttjas databasen för att något närmare beskriva 
bosättningsmönstret samt koncentrations- respektive uttunningspro-
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cessen i Västerbottens län. Figur 10 visar bosättningsmönstret och dess 
täthet år 1995 med uppdelning på kvadrater på 3 gånger 3 kilometer. 
Fortsättningsvis benämns dessa trekilometerrutor. Denna grad av geo-
grafisk upplösning har valts av två skäl; dels för att kartbildernas bud-
skap skall vara lätt att identifiera, dels för att denna rutstorlek bedöms 
fånga in den viktigaste sociala näromgivningen för enskilda människor 
och hushåll. Figuren belyser hur bosättningsmönstret i länets inre delar 
är starkt knutet till älvdalar och sjösystem, dvs. till områden av stor 
betydelse i äldre tider både vad gäller odlingsbetingelser och förutsätt-
ningar för transporter. Senare tiders utveckling av kommuncentra och 
huvudstråk för vägtransporter har ytterligare bidragit till att mejsla ut 
en alltmer geografiskt koncentrerad arena i länet där människor bor 
och verkar. 
 År 1995 uppgick antalet bebodda trekilometerrutor i länet till när-
mare 2 600, vilket motsvarar 14 procent av länets samtliga rutor. Det 
genomsnittliga invånarantalet per ruta uppgick till 101 personer. I 
huvudparten av rutorna, 93 procent, var antalet invånare lägre än 150 
personer. Tillsammans bodde 81 procent av västerbottningarna i endast 
7 procent av de bebodda rutorna. Tabell 2 ger en ytterligare belysning 
av täthetsmönstret på trekilometerrutor i länet samt förändringar som 
skett mellan 1986 och 1995. Utvecklingen har varit entydig. Befolk-
ningstillväxten har i huvudsak varit koncentrerad till de befolknings-
tätaste rutorna, medan minskningen lett till uttunning av redan glest 
bebyggda områden.
 Den största absoluta tillväxten av invånare i länet skedde i ålders-
gruppen 45–64 år, medan den kraftigaste relativa tillväxten skedde i 
åldersgruppen över 75 år. Tillväxten var dock ganska hög både abso-
lut och relativt sett i barn- och ungdomsgrupperna. Figurerna 11a och 
11b illustrerar skillnaderna i profil på åldersgruppernas förändringar i 

 Tabell 2 
Förändring av befolkningsfördelningen i Västerbottens län 1986–1995 fördelad på befolkningstäthet per 
trekilometerruta.

 Antal invånare Andel invånare Andel av bebodda  Sammanlagd förändring
 per trekilometerruta år 1995,  trekilometersrutor år  av antal invånare
  procent 1995, procent 1986–1995
 1 – 4  1  29,8  + 66
  5 – 29  6  43,0  – 651
  30 – 149  14  20,6  – 1 290
  150 – 4 999  52  6,3  + 3 795
 5 000 -  27  0,3  + 17 876
 Summa  100  100 

Källa: Johansson, 1999.
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glest bebodda respektive tätt bebodda kilometerrutor. I glest befolkade 
rutor har det varit en tillväxt i åldersgruppen 0–18 år respektive 45–64 
år. I  tätt befolkade rutor har det varit en tillväxt i samtliga åldersgrup-
per.
 Ett mått på den inomkommunala förskjutningen i bosättningsmönst-
ret, som har tydliga kopplingar till frågor om hållbara servicelösningar 
vad gäller sjukvård, högstadie- och gymnasieutbildning samt ett flertal 
andra såväl offentliga som kommersiella serviceverksamheter, är den 
kommunala huvudortens relativa utvecklingskraft. Figur 12 illustrerar 
hur denna förskjutning skedde i länets kommuner under perioden 
1986–1995. Det generella mönstret var att centralorten stärkte sin 
andel av kommunens totala folkmängd. Endast i Umeå samt glesbygds-
kommunerna Malå och Storuman minskade centralortens relativa folk-
mängd. I Umeå skedde dock huvudparten av tillväxten i en ny stadsdel, 
Ersboda. Därigenom utvidgades i praktiken Umeå stad även territori-
ellt och resultatet bör snarare tolkas som en ytterligare förstärkning av 
Umeå som stad. I Storuman ligger huvudförklaringen till det avvikande 
mönstret i att turistbygden Tärna i gränstrakterna till Norge hade en 
gynnsammare befolkningsutveckling.
  En fortsatt analys på rutnivå av tillväxt- och uttunningsmönstret i 
länet på trekilometerrutor redovisas i figurerna 12 och 13. Av den 
förstnämnda figuren framgår att endast 16 procent av de bebodda 
rutorna i länet hade en befolkningstillväxt med fler än 5 personer. En 
mer påtaglig expansion, dvs. minst en ökning med 150 personer, ägde 
rum i endast 1 procent av länets bebodda rutor.
 Figur 14 illustrerar på motsvarande sätt det rumsliga uttunnings-
mönstret. 509 rutor, dvs. 19 procent av länets bebodda rutor hade 

Figur 11b 
Nettoförändring av personer i åldersklasser boende 
i kilometerrutor med minst 150 personer. 

Källa: Johansson, 1999.

Figur 11a 
Nettoförändring av personer i åldersklasser boende 
i kilometerrutor med färre än 150 personer. 

Källa: Johansson, 1999.  
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Figur 12
Andel boende i kommunens centralort av kommunens totala folkmängd år 1986 och 1995.

Källa: Johansson, 1999.

Figur 13
Trekilometerrutor i Västerbottens län med befolkningstillväxt 1986–1995 uppdelat på två tillväxtklasser.

Källa: Johansson, 1999.
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Figur 15 
Förändring av antal sysselsatta 16 år och äldre på trekilometerrutor i Västerbottens län 1986–1995 upp-
delat på ökning respektive minskning med minst 5 personer per ruta. 

Källa: Johansson, 1999.

Figur 14 
Trekilometerrutor i Västerbottens län med befolkningsminskning 1986–1995 uppdelat på två uttunnings-
klasser.

Källa: Johansson, 1999.



109

en befolkningsminskning med fler än 5 personer. En mer dramatisk 
minskning, varmed här avses befolkningsminskning med fler än 150 
personer, ägde rum i 3 trekilometerrutor lokaliserade i kommunerna 
Skellefteå, Lycksele och Vilhelmina.
 En av de viktigare orsakerna bakom förskjutningar i bosättnings-
mönstret är förändringar i antalet arbetstillfällen. I figur 15 illustreras 
omfattningen på dessa geografiska förskjutningar mellan trekilometer-
rutor under perioden 1986 till 1995. Förändringar mindre än 5 arbets-
tillfällen per ruta har exkluderats. Rutorna med nettotillväxt av arbets-
tillfällen är i huvudsak koncentrerade till kustområdet med tonvikt på 
städerna Umeå och Skellefteå. I inlandet framträder tillväxtområden 
framförallt i näromgivningarna till några kommuncentra. Ett undan-
tag är dock fjällturistbygden Tärna-Hemavan som utmärker sig som en 
mer dynamisk utvecklingsmiljö än kommunens centrala delar.
 På många håll i landet ställs stora förhoppningar till högskoleutbild-
ning som en nyckel till trendbrott i form av tillväxt både ekonomiskt 
och sysselsättningsmässigt. Satsningar på nya högskolor och universi-
tet samt decentralisering av högskoleplatser, bland annat till ett flertal 
mindre kommuner i Norrlands inland, är uttryck för en förhoppning 
att detta även ska öppna nya möjligheter att kunna förändra demogra-
fiska obalanser och stoppa utglesning av landsbygd och glesbygd. 

Figur 16 
Förändring av antalet högskoleutbildade på trekilometerrutor i Västerbottens län 1986–1995 uppdelat på 
ökning respektive minskning.

Källa: Johansson, 1999.
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 Figur 16 illustrerar spridningsmönstret av högutbildade i Väster-
bottens län samt samspelet på lokal nivå mellan tillväxt och tillbaka-
gång av antalet högutbildade. I jämförelse med den totala spridningen 
av befolkningen på trekilometerrutor är de högutbildades spridnings-
mönster betydligt mer koncentrerat. I endast 27 procent av de bebodda 
rutorna fanns det invånare med högskoleutbildning år 1995. Netto-
ökningen av högutbildade i länet mellan åren 1986 och 1995 var 4 
725 personer. Trots denna tillväxt kan noteras att antalet högutbildade 
minskade något på ett flertal platser spridda över hela länet. I de 560 
rutorna med tillväxt av högutbildade var den sammanlagda ökningen 
närmare 5 000, medan de 163 rutorna med minskning av högutbil-
dade tillsammans förlorade ca 250. 
 Förklaringar till förändringsmönstret i enskilda rutor kan vara svåra 
att generalisera, men ändå kan iakttas ett generellt mönster i utveck-
lingen som avspeglar samspelet mellan utbildningskapacitet och mot-
tagningskapacitet för högutbildade. Detta framträder ännu tydligare 
om vi väljer ett något grövre betraktningsperspektiv, där endast för-
ändringar plus/minus 5 högutbildade per ruta mellan åren 1986 och 
1995 redovisas. I figur 17 kan vi således se tydliga avtryck av högre 
lokal mottagningskapacitet i kommuncentra för högutbildade i privat 
och offentlig verksamhet, tillsammans med positiva närhetseffekter av 
framför allt universitetet i Umeå. Vidare blottläggs de ytterst sköra för-
hållandena i länets inre delar med svaga och otydliga magneteffekter på 
högutbildade.
 Som ovan nämnts svarade nettoinvandringen för en betydande del 
av länets tillväxt under perioden 1986 – 1995. Huvudparten av de nya 
invandrarna kom från länder utanför Norden. I figur 18 illustreras hur 
kategorin personer födda utanför Norden fördelade sig på trekilome-
terrutor. Spridningsmönstret var starkt koncentrerat med tonvikt på 
Umeå stad och dess närmaste omgivningar. År 1995 var denna invand-
rarkategori koncentrerad till 15 procent av länets bebodda rutor. Vidare 
visar figuren att ganska många bygder spridda över flertalet kommu-
ner i länet hade en nettominskning trots att den totala ökningen av 
utomnordiska invandrare var drygt 5 000 personer. Den sammanlagda 
minskningen i rutor med negativt netto var dock endast 135 personer. 

Kritiska samspel
I den regionalpolitiska proposition som lades fram 1998 (Prop. 
1997/98:62, s. 21ff) betonas att regionalpolitiken har en viktig upp-
gift att samordna en ekologiskt hållbar utveckling med en ekonomiskt 
och socialt hållbar utveckling. I linje med detta synsätt kan identifieras 
fem faktorer som avgör i vad mån en region eller ett lokalsamhälle kan 
sägas vara i en hållbar utvecklingsprocess. 
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Figur 18
Förändring av antalet invandrare på trekilometerrutor i Västerbottens län 1986–1995 uppdelat på ökning 
respektive minskning. 

Källa: Johansson, 1999.

Figur 17  
Förändring av antalet högskoleutbildade på trekilometerrutor i Västerbottens län 1986–1995 uppdelat på 
ökning respektive minskning med 5 eller fler personer per ruta.

Källa: Johansson, 1999.
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 I samband med att begreppet »hållbarhet« lanserades i Brundtland-
kommissionens rapport till FN år 1987 betonades den ekologiska dimen-
sionen och behovet av att få till stånd en omsorgsfull användning av 
förnyelsebara och icke-förnyelsebara resurser. Efter FN-konferensen i 
Rio 1992, där begreppet »hållbarhet« kombinerades med begreppet 
»utveckling« för att understryka vikten av ett långsiktigt perspektiv med 
global räckvidd, har en ökad miljöhänsyn blivit en viktig planerings-
fråga såväl internationellt och nationellt som i regionala och lokala sam-
manhang. Huvudansvaret för implementeringen av intentionerna med 
Agenda 21 har lagts på kommunerna. I hög grad förväntas dock även 
att företagen och de enskilda hushållen skall ta ett samhällsansvar i mil-
jöanpassning av materialåtgång, energianvändning, återvinning samt 
tekniska och organisatoriska lösningar. 
 För det andra bestäms robustheten i ett lokalsamhälle av den demo-
grafiska balansen dels i form av ålders- och könsstruktur i befolknings-
sammansättningen, dels av förändringshastigheten i folkmängden. I sin 
tur styrs detta dels av karaktären på in- och utflyttningen samt resulte-
rande nettoflyttning, dels av balansen mellan nativiteten och mortali-
teten. Av växande betydelse är även vilka egenskaper som de bofasta 
samt utflyttarna och inflyttarna har ifråga om kunskaper, kompetens, 
entreprenörskap samt kontakter med omvärlden.
 För det tredje förutsätter uthållighet att det finns en social grund-
trygghet, vilket betyder att samspelet mellan människors serviceanspråk 
och hur dessa tillgodoses måste fungera på ett sätt som uppfattas som 
acceptabelt. Det handlar om kostnader och tidsåtgång, men också 
om likvärdig servicestandard och trygghet i serviceförsörjningen samt 
omsorg om invånarnas fysiska och psykiska hälsa.
 För det fjärde är hållbarhet hos en bygd beroende av att det finns en 
lokal kulturell identitet som yttrar sig i en social vitalitet i fråga om fram-
tidstro, ansvarstagande, entreprenörskap och nätverksbyggande bland 
både män och kvinnor. Platsidentitetens uppbyggnad och förankring 
hos invånarna beror på hur traditioner har förvaltats av tidigare gene-
rationer, men den behöver ständigt vidareutvecklas i utbyte och dialog 
mellan äldre och yngre generationer. Kvaliteten i denna förankrings-
process har avgörande betydelse för förmågan att i det lokala samman-
hanget hantera å ena sidan problem med arbetslöshet, befolknings-
minskning och försämrad serviceförsörjning samt å andra sidan att hitta 
nya utvecklingsnischer och konkretisera dem (se exempelvis Putnam 
1996 samt Hammer 1992).
 För det femte krävs att det finns en lokalekonomisk robusthet i form av 
företag med strategier som kan parera omvärldskonkurrens med både 
kort- och långsiktiga manöveråtgärder och investeringar. I allmänhet är 
de robusta och expansiva industriföretagen produktkonkurrerande och 
kunskapsintensiva, medan de tillbakagående är priskonkurrerande och 
inriktade på rutinproduktion. Ett viktigt inslag i den nödvändiga kon-
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tinuerliga förnyelse- och anpassningsprocessen av näringslivet ligger i 
karaktären på det sociala samspelet lokalt och gentemot omvärlden. 
Detta bildar viktiga förutsättningar för partnerskap med förmåga och 
kraft att skapa nya utvecklingslinjer. 
 Inte minst erfarenheter från regionalpolitikens industristödsåtgärder 
pekar på att större uppmärksamhet måste ägnas betydelsen av olika 
typer av spetskompetens för robusthet och långsiktig framgång med 
positiva sysselsättningseffekter. Detta gäller i lika hög grad inom väx-
ande delar av tjänstesektorn. I mindre och perifera kommuner är det 
risk att alltför stor andel av tjänsteverksamheterna vilar på en bräcklig 
konkurrenskraft i form av låga kostnader och priser. Det är ofta sam-
mankopplat med rutinmässig produktion som innebär stor sårbarhet 
för omvärldskonkurrens i allmänhet men även för omorganiseringar 
och omlokaliseringar av andra skäl.
 De nödvändiga samspelen för en hållbar utveckling handlar om en 
svår balansakt. Både de objektiva och de subjektiva verkligheter som 
omger boendet förändras på ett betydligt mer komplicerat sätt än tidi-
gare. Det är uppenbart att det svenska samhället i allmänhet, och inte 
minst glesbefolkade regioner, präglas av allt tydligare kontraster mellan 
olika bygder vad gäller invånarnas levnadsvillkor. Utvecklingsförloppet 
under 1990-talet speglar på många håll utfallet av uppdämda föränd-
ringskrafter. Selektion i flyttningsmönster och dynamisk utbildningska-
pacitet är betydelsefulla långsiktiga hävstänger för tillväxtorter, medan 
stagnationsbygder tappar positioner både volymmässigt och mentalt. 
Törnqvist (1998) målar upp en hotbild där vi står inför ett tudelat 
samhälle. Polariseringen mellan de som lyckas och de som inte lyckas 
kommer att bli större. De mest kunniga kommer att öka sitt välstånd, 
medan de mindre kunniga kommer att drabbas av det omvända. Resul-
tatet blir ett »samhälle präglat av stora ojämlikheter, skillnader mellan 
sociala grupper och skillnader mellan geografiska områden.« (s.54). I 
detaljanalyser av inomregionala förändringsmönster under det senaste 
decenniet har konstaterats att sådana processer redan är igång. Skillna-
derna i välfärd ökar på alla nivåer, mellan län, mellan kommuner och 
mellan byar och bostadsområden inom kommunerna (Pettersson, Pers-
son & Wiberg 1996 samt Pettersson & Westerholm 1998). 
 På många håll i landet har arbetsmarknadsförändringar och svag 
attraktivitet lett till en mycket allvarlig befolkningsmässig och social 
utarmning. För en del bygder finns det stor risk för vad som närmast 
kan betecknas som ett »fritt fall« med allt synligare negativa yttringar i 
såväl naturmiljön som i den byggda miljön. Bygder förvandlas till igen-
vuxna och slitna kulisser. 
 Samtidigt pågår en hoppfullare utvecklingstrend. Traditionella lands-
bygds- och glesbygdsmiljöer kompletteras med nya inflyttarkategorier 
som bär med sig mönsterbrytande synsätt, resurser, försörjningssätt 
och livsformer. Till detta kommer att robustheten i den lokala struk-
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turen kan upplevas mycket olika beroende på individuella egenskaper 
och resurser. Personer med olika förankring på reguljära och informella 
arbetsmarknader har också olika möjligheter att anpassa sig till nya hot 
och utvecklingschanser. Särskilt intressant ur planeringssynpunkt är den 
kategori som medvetet väljer en boendemiljö för att de blivit person-
ligt berörda av speciella karaktärsdrag i dess natur, kultur, byggda miljö 
och sociala liv, medan argument som lägre boendekostnader hamnat i 
bakgrunden.
 I växande utsträckning handlar utvecklingen i lokala miljöer om 
egenskaper och förhållningssätt bland de bosatta. Reich (1991) hävdar 
att i framtiden är människors kunskaper och färdigheter de viktigaste 
resurserna för samhället. Spännvidden i de tänkbara utfallen för olika 
bygder är följaktligen avhängig genomslaget av nya mönster av indi-
vidbeteenden. Den generellt rådande trenden är att kollektivism växlas 
mot individualism (se exempelvis Persson & Wiberg 1995). Föränd-
ringstendenserna är i allmänhet tydligast bland ungdomar och högut-
bildade. Ziehe (1986) använder begreppet kulturell friställning för att 
beteckna de nya dragen i det personliga identitetsbyggandet. Identi-
teten och anknytningen till en speciell geografisk miljö är inte längre 
given. Varje människa ställs inför allt tydligare val av utbildning, yrkes-
karriär, livsform, livsstil och geografisk förankring. Platsanknytning för 
den enskilde handlar samtidigt både om subjektiva frågor som attity-
der och preferenser och om objektiva frågor som möjligheter att tillgo-
dose anspråk på arbete och service. Med utgångspunkt i Hägerstrands 
(1978) och Törnqvists (1998) diskussioner om innebörder i begrep-
pet mänskliga räckhåll föreslår Kåks & Westerholm (1998) tre perspek-
tiv som sammankopplar individers och platsers identitetsutveckling. 
Det rumsliga perspektivet fokuserar människans förhållande till speci-
fika platser och det vardagliga rörelsemönstret. Det sociala perspektivet 
fångar de sociala relationernas förutsättningar, geografiska utbredning 
och varaktighet. Tidsperspektivet handlar om den enskildes kulturella 
förankring, engagemanget i samtiden och framtidstron med anknyt-
ningar till olika geografiska sammanhang.

Serviceförsörjning på reträtt
Ett framträdande mönster i glest befolkade områden är att accelere-
rande negativa förändringar på det infrastrukturella området ökar hus-
hållens sårbarhet och levnadskostnader, vilket försvårar kvarboende för 
människor med låga inkomster och utan tillgång till bil. Det är särskilt 
serviceförsörjningen – ett klassiskt men ständigt aktuellt problem i 
bygder präglade av gleshet och uttunning – som behöver ägnas för-
stärkt uppmärksamhet. Omvandlings- och krympningstrycket på den 
offentliga servicen under 1990-talet har lett till att den utvecklingsef-
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fekt och buffertverkan som sådana verksamheter har haft under de när-
mast föregående decenniernas utbyggnadssatsningar reducerats kraf-
tigt (SOU 1997:13). Samtidigt pågår tydliga parallella processer inom 
kommersiella servicesektorer. Geografiska avstånd fungerar dessutom 
allt sämre som skydd mot konkurrens från stora servicecentra som kan 
erbjuda väsentligt större variation och mångfald samt lägre prisnivåer. 
 Tillgängligheten till relativt många olika slag av grundläggande ser-
vice för enskilda personer och hushåll uppfattas som en självklar demo-
kratisk rättighet, även om den inte erbjuds i offentlig regi. Huvudfrå-
gan är därmed hur serviceförsörjningen kan upprätthållas någorlunda 
rättvist och likvärdigt mellan olika typer av regioner och lokala miljöer. 
Man kan naturligtvis invända att de som flyttar till bygder med brister 
i servicestandarden gör detta med öppna ögon och att det mer är ett 
individuellt problem än samhällets. Men man kan å andra sidan hävda 
att de som redan bor i glesbygd och mindre orter är bundna dit, varför 
de inte har så stort val. Det handlar följaktligen om ett problem med 
många aspekter att beakta. 
 Obalanserna i servicestandard är mycket tydliga i de inomregionala 
sammanhangen. Till problembilden skall dessutom läggas den vidgade 
klyftan mellan länen vad gäller glesbygdsinvånarnas tillgänglighetsstan-
dard. Av de tillgänglighetsberäkningar till olika typer av basservice för 
hushållen, som redovisas i en rapport från Glesbygdsverket och Konsu-
mentverket (1997), framgår att det finns betydande regionala skillna-
der. De mest omfattande tillgänglighetsproblemen, såväl i absoluta som 
i relativa tal, finns i Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län.
  I en del glesbygdskommuner är risken påfallande att samhällsservicen 
urholkas kraftigt samtidigt som kostnader för att parera de problem 
som uppstår skenar iväg. Särskilt utsatt är Norrlands inland. Krymp-
ningen av statens budget och förändringar i transfereringssystemen 
under 1990-talet, i kombination med befolkningsminskning, har ställt 
kommunerna inför betydande anpassningsproblem. De regionalpoli-
tiska utjämningsåtgärder som sätts in ställs dessutom ofta mot sektors-
beslut som verkar i motsatt riktning. Det blir följaktligen allt svårare 
att återskapa en balans på den nivå som utvecklats inom ramen för den 
starka välfärdsstaten. 

Avståndsfriktion i upplösning
Glesbygdsinvånarnas beroende av mångfald, flexibilitet och dynamik 
i sina omvärldsrelationer blir allt tydligare. Näringslivstraditioner och 
den lilla skalan innebär att mindre orter och glesbygd i allmänhet har 
väsentligt mindre valmöjligheter, kunskapsintensitet och flexibilitet än 
städerna. Skillnaderna har dock minskat genom den urbanisering av 
landsbygden som skett på många håll och som till stor del grundas 
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på utsträckt arbetspendling (Johannisson, Persson & Wiberg 1989). 
Under de senaste decennierna har arbetspendlingen ökat påtagligt. Var 
fjärde arbetstagare pendlar idag över en kommungräns. I vissa delar 
av landet verkar dock uttänjningen av de lokala arbetsmarknaderna ha 
avtagit (NUTEK 1997 samt Kullenberg & Persson 1997). 
 Den lokala arbetsmarknaden är inget entydigt begrepp. Exempelvis 
är kvinnors arbetsresor kortare och andelen som passerar en kommun-
gräns är lägre än bland männen (NUTEK 1997). Det blir också ett 
allt trubbigare begrepp i takt med arbetsmarknadens förändring i rikt-
ning mot en större mångfald och variation av modeller för utförande av 
arbetsprestationer. Avståndsöverbryggande lösningar introduceras och 
vidareutvecklas såväl på det tekniska planet som på det organisatoriska 
planet. Anställningsformerna blir i växande utsträckning mer flexibla i 
både tid och rum. Tonvikten förskjuts från krav på närvaro under spe-
ciella tider på en långsiktigt bestämd arbetsplats till beting som skall 
utföras inom en viss tidsperiod, men där den enskilde har stor frihet 
att välja arbetstider och arbetsplatser. I denna förskjutning ingår även 
ökande inslag av kontakter, möten och samarbeten över långa avstånd, 
såväl nationellt som internationellt. Det individuella vardagliga mönst-
ret ifråga om omgivningskontakter och förflyttningar i geografin kan 
därigenom variera väsentligt. Den sammantagna effekten av detta är att 
avståndsfriktionen uppluckras och lämnar större utrymme för hushåll 
att bosätta sig på en plats som kan väljas utifrån individuella preferen-
ser.
 Det finns även anledning att beakta att en växande andel av befolk-
ningen står utanför det traditionella arbetslivet. Särskilt kommer grup-
pen ålderspensionärer att växa. Deras syn på betydelsen av specifika 
platsers särdrag för bosättningsval kommer också att avgöra många 
bygders utvecklingsmöjligheter.

Nya planeringsperspektiv
Ansvaret för vad som händer med våra regioners och bygders livskraft 
är inte längre enbart en nationell angelägenhet. Frågan har även lyfts 
fram som ett angeläget åtgärdsområde inom den rumsliga utvecklings-
planeringen i EU. I det första officiella utkastet till ESDP, dvs. regio-
nal utvecklingsplanering i europeiskt perspektiv, presenterat i Noord-
wijk juni 1997, lanseras ökat partnerskap mellan städer och landsbygd 
som en ledande princip för att skapa hållbara regionala system som vid-
makthåller rimliga förutsättningar att tillvarata landsbygdens potentia-
ler. Bland möjliga åtgärder nämns specifikt betydelsen av att bibehålla 
en viss servicenivå i små och medelstora tätorter i landsbygdsområden 
som drabbas av ekonomisk nedgång eller befolkningsminskning. Sam-
tidigt betonas vikten av att finna effektivare och hållbarare former för 
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nyttjande av transportinfrastruktur. 
 Detta planeringsperspektiv med tonvikt på att stärka länkar mellan 
stad och land knyter an till centralortsteorins grundsatser om beroen-
deförhållanden och samspel mellan centrum och omland. Enligt detta 
synsätt bildar större orters lokaliseringar, transportstråk samt strömmar 
av människor, gods och information utgångspunkter för att definiera 
funktionellt uppbyggda planeringsarenor. I många fall utmanar sådana 
funktionella avgränsningar administrativa gränser. Exempelvis har SCB 
indelat Sveriges kommuner i 108 lokala arbetsmarknader med utgångs-
punkt från pendlingsrelationer mellan kommuner. Med en frikoppling 
från administrativa gränser och högre geografisk upplösning skulle man 
kunna komma längre i identifieringen och analysen av stråk i den 
byggda miljön med starka inbördes beroenden och samspel.
 Intentionerna i ESDP är vidare att beakta följande sju aspekter på 
regioners och lokalsamhällens utvecklingsförutsättningar: geografiskt 
läge, ekonomisk styrka, social integration, rumslig integration, markan-
vändningstryck, naturresurser samt kulturtillgångar. Detta driver fram 
ett behov av nya grepp i planering och politiken. Keating (1993 samt 
1997) har lanserat begreppet utvecklingskoalition. Det är fråga om att 
organisera strategier för ekonomisk tillväxt som utnyttjar ett tydligt 
geografiskt sammanhang och anpassas till de särskilda grundförutsätt-
ningar som gäller i form av landskapskaraktär, ekosystem och natur-
resurser, verksamheter i offentlig och privat regi, ledarskap, social sam-
mansättning samt kulturella traditioner. I linje med detta ligger behovet 
av att i politik och planering ändra fokus från insatsoptimering till pro-
cessoptimering. Innebörden i detta är att det gäller att sätta in enskilda 
insatser i ett sammanhang som ofta behöver vara tvärsektoriellt, ha en 
tydlig geografisk arena i fokus, bygga på förhandlingar mellan aktörer 
om finansiella och andra betydelsefulla resurser samt att det finns tyd-
liga återkopplings- och lärmekanismer i planerings- och uppföljnings-
arbetet.

Avslutande diskussion
Den huvudsakliga befolkningstillväxten på senare tid i Norrland har 
skett i de större städerna samt deras närmaste omgivningar. Samtidigt 
har uttunningstakten i de glesast bebodda bygderna tenderat att öka. 
Tillgång till en mångfald och variation av arbetstillfällen, serviceutbud 
och utbildningsmöjligheter inom bekvämt pendlingsavstånd är avgö-
rande faktorer för flertalet hushålls möjligheter att bo kvar respektive 
flytta till en speciell ort eller by. Tydliga undantag från detta mönster 
är ett fåtal orter med stark attraktionskraft på turister.
 Näringslivets lokaliseringsmönster och dynamik ger signaler om att 
den rådande trenden inte kan brytas genom några traditionella närings-
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politiska grepp. Många av de norrländska mindre lokala arbetsmarkna-
derna är starkt specialiserade inom råvaruutvinning samt arbets- och 
kapitalintensiv industri, dvs. sektorer som är starkt utsatta för global 
priskonkurrens och som därigenom lever under starkt rationaliserings-
tryck. Samtidigt koncentreras de expansiva verksamheterna, främst kun-
skapsintensiva och företagsinriktade privata tjänster, alltmer till större 
stadsregioner i jakt på välutbildad arbetskraft och tillgänglighet till 
marknadspotentialer. Till detta kommer 1990-talets neddragningar av 
sysselsättning inom ett flertal offentliga verksamheter, där särskilt den 
snabba omstruktureringen av det militära försvaret drabbar enstaka 
orter och kommuner hårt. 
 Dynamiken i förskjutningarna i bosättningsmönstret i de glesa mil-
jöerna präglas alltmer av starka spiralprocesser. I generaliserad form 
kan identifieras några tydliga pådrivande drag i dessa processer. Obalan-
ser mellan unga kvinnors önskningar och visioner och lokalsamhällets 
socio-kulturella struktur leder till tidiga utflyttningsbeslut bland många 
yngre kvinnor. Deras idealframtider formas starkt av intryck som olika 
media förmedlar av fördelar och livschanser förknippade med urbana 
miljöer och livsstilar. Jakten efter att kunna förverkliga en mer urbant 
orienterad livsstil har även stimulerats kraftigt under det senaste decen-
niet genom expansionen av högskoleplatser. Detta har även alltmer 
påverkat yngre män att bege sig till orter med möjligheter att kunna 
utbilda sig, få arbete och att finna en livspartner. Som en följd av 
detta har familjebildning i ökad utsträckning kommit att förskjutas från 
mindre och glesare bygder till städer och deras närområden. Detta 
betyder också att allt färre barn föds och växer upp i den norrländska 
glesbygden, vilket i sin tur leder till en krympande skara människor 
med förankring och livserfarenheter från dessa typer av bygder. 
 Den struktur och förändringsdynamik som kännetecknar Norrland 
har i många avseenden stora likheter med förhållandena i den nordli-
gare hälften av Finland. Även där har den långsiktiga utvecklingen vilat 
tungt på agrar verksamhet samt med sjöar och vattendrag som tidiga 
förbindelseleder. Som en konsekvens av detta präglas även det nord-
finska bosättningsmönstret av enstaka större orter, huvudstråk mellan 
dessa samt ett i övrigt svagt sammanhängande grenverk av mindre byar 
och enstaka bosättningar under utglesning. Problembilden uppvisar 
följaktligen också likartade huvuddrag, men de mest extrema yttring-
arna av marginalisering och utslagning från arbetsmarknaden återfinns 
i finska periferiområden. Även i de övriga nordiska periferierna, dvs. 
Nordnorge och Island, vars bosättningsmönster har en ännu småska-
ligare, glesare och avskärmad karaktär på grund av landskapsförhållan-
dena och den starka kopplingen till fiskenäringen, verkar regionalpoli-
tiska och välfärdspolitiska insatser inte längre hålla tillbaka en växande 
utflyttning. I problembilden kan också noteras att de nordnorska regi-
onerna till skillnad från grannländernas nordområden haft en ökning 
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av sysselsättningen under 1990-talet, men den har ändå inte räckt till 
för att upprätthålla invånarantalen under de senaste åren.
 Utvecklingstendenserna under 1990-talet ger tydliga signaler om att 
en ny genomgripande strukturomvandlingsprocess har inletts. Denna 
gång är konsekvenserna betydligt svårare att förutsäga än vid anpass-
ningen till industrisamhällets och välfärdssamhällets framväxt. Många 
buffertar upprättade inom ramen för den starka välfärdsstaten verkar 
bli en parentes i historien. Glesbygd och landsbygd, såväl i söder som 
i norr, måste sannolikt möta 2000-talets utmaningar med väsentligt 
kraftlösare nationalstatligt stöd i ryggen än idag. Ökande internatio-
nella inflytelser, gränsöverskridande integrationsprocesser samt mark-
nadsekonomiska spelregler bildar nya villkor och spelregler för poli-
tikutformning, företagsstrategier och hushållens handlingschanser. Det 
betyder att attraktivitet, lokal mobiliseringsförmåga, konkurrenskraft 
och samarbetsrelationer får avgörande betydelse för hur olika bygder 
utvecklas (Persson & Wiberg, 1995).
 I en rapport från OECD konstateras att glesbygdsutveckling i OECD-
länderna i betydligt högre utsträckning är avhängig ekonomiska tren-
der som överskrider nationsgränser än av specifika utvecklingsprogram. 
Följande tendenser, som bildar ett växande omvandlingstryck på gles-
bygden, uppmärksammas:
»– Begränsad potential för betydande nya nationalstatliga politiska insat-

ser till följd av budgetunderskott samt relativt små utsikter för fram-
tida ekonomisk tillväxt;

– Tendens till reducering av arbetskraftsbehovet för varje given produk-
tionsnivå, särskilt inom den resursbaserade industrin;

– En kontinuerlig ökning av ny teknik som driver på höjning av den 
effektiva miniminivån på produktionsvolymer;

– Servicesektorn svarar för en ökande andel av sysselsättningen, särskilt 
tillväxer privata företagsorienterade tjänster;

– Ökande global integration mellan regioner som en konsekvens av redu-
cerade handelshinder, förbättrade transportsystem och relativt låga 
transportkostnader;

– Överflyttning av traditionell glesbygdsproduktion, dvs. rutintillverk-
ning av standardiserade produkter, till länder med lägre lönenivåer;

– En växande oro bland den urbana befolkningen om potentiella ogynn-
samma miljöeffekter av ekonomisk utveckling i glesbygd;

– Sjunkande realpriser på naturresurser till följd av ökad exploatering 
av fyndigheter och minskande efterfrågan på råvaror inom tillverk-
ningsindustrin, bland annat som resultat av ökad återvinning;

– Ökande global integration mellan kapitalmarknader i kombination 
med stordriftstendenser bland finansaktörer« (Freshwater, 1995).

Till problembilden hör reducerade möjligheter för hushåll att välja 
mellan olika boendemiljöer, medan företag och andra arbetsställen blir 
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allt rörligare. Under de senaste åren har vi kunnat iaktta snabbt växande 
sociala klyftor. Några huvudorsaker är en allt skarpare uppdelning på 
arbetsmarknaden mellan högutbildade och lågutbildade, ökande löne-
skillnader, uppkomsten av en permanent hög arbetslöshet med växande 
antal långtidsarbetslösa bland lågutbildade samt försämringar i arbets-
löshetsersättningar, bostadssubventioner, sjukförsäkringssystemet och 
bidrag till barnfamiljer. Det finns samtidigt tydliga tendenser till att 
redan starka miljöer blir starkare och svaga blir allt svagare. Landskapet 
polariseras i framgångs- och tillbakagångsområden. I glesbygden kan 
ofta de negativa konsekvenserna av serviceindragningar bli ganska mar-
kanta i form av försämrad tillgänglighet och ökade transportkostnader. 
Det kan även betyda en påtagligt ökad otrygghet och sårbarhet.
 Till det hoppfulla, inte minst för den norrländska glesbygden, hör 
utvecklingstendenserna ifråga om teknisk räckvidd. Den avståndsöver-
bryggande informationstekniken blir allt kraftfullare inom allt fler till-
lämpningsområden. När väl den tekniska infrastrukturen är installerad 
har verksamheter i glesbygd i många fall samma driftsbetingelser som i 
tätbygd. Det blir allt tydligare att det som hämmar en geografisk utjäm-
ning av sysselsättningstillfällen inom informationssektorn i vid bemär-
kelse är relaterat till etablerade tankemönster, hierarkiska relationer och 
organisatorisk tröghet snarare än till otillräcklig driftsekonomisk kon-
kurrenskraft. Högre transaktionskostnader för verksamheter i glesbygd 
kan exempelvis kompenseras av lägre personalkostnader. Till tröghets-
problemen hör även dagens ojämna geografiska fördelning av personer 
med relevant utbildning, och särskilt av kompetenta nyckelpersoner. 
 Glesbygdens framtid kan beskrivas som en komplex mångfald av 
möjligheter och hinder. Vinnarna och förlorarna bland olika bygder 
kan inte med hundraprocentig sannolikhet utses i förväg. Utvecklingen 
följer inte någon orubblig naturlag utan är i högsta grad påverkbar av 
såväl myndigheter som företag och enskilda personer. Historien ger 
oss dock en del ledtrådar för en uppdelning i bygder med problema-
tiska respektive goda framtidsperspektiv. Det bör noteras att de angivna 
egenskaperna och förhållandena inte är rangordnade på något sätt.
Kännetecknande för de robustare delarna av glesbygden är att det finns 
en stark identitet och samhörighet baserad på traditioner, sociala nät-
verk och livsformer. Vidare finns attraktivitet baserad på natur, livs-
miljö, kommunikationsmöjligheter till och från befolkningscentra samt 
mer eller mindre unika resurser och produktionsförutsättningar. Iden-
titet och attraktivitet är nödvändiga men inte tillräckliga egenskaper 
för framgång. Därtill är det nödvändigt att det finns livskraft, dvs. ned-
ärvd bejakande och uppmuntrande bygdementalitet och företagarkul-
tur samt konkurrenskraft bland bygdens arbetsställen. En sådan mark-
nadsorienterad vitalitet kan vara relaterad till olika kombinationer av 
naturresurser, kunskaper, informationsinhämtning, kreativitet, speciella 
produkt- och teknikkvalitéer samt produktivitet. 
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 Dessa faktorer indikerar ett behov av en mångfald och variation 
i planeringen och politiken för landets glesbygder. För att finna möj-
liga strategier till korrigeringar och förstärkande insatser i glesbygdens 
strukturomvandling är det nödvändigt att lyfta fram både objektiva och 
subjektiva verklighetsbilder. Tankemönstren bland olika aktörsgrupper 
som i varierande utsträckning bor och verkar i glesbygden bildar ett 
avgörande ramverk för hur aktiviteter initieras, inriktas och organiseras. 
Den springande punkten är följaktligen att om vi inte förstår glesbygds-
samhällenas inre liv kan vi inte heller förstå styrkan i omvärldsrelationer 
i form av ekonomiska och politiska nätverk samt kommunikationsmöj-
ligheter och som bland annat yttrar sig i form av flöden in och ut av 
personer, varor, pengar och information.

Efterord

Detta kapitel är utarbetat i nära samarbete med doktoranderna Örjan 
Pettersson och Stig Johansson. Dessa svarar för det huvudsakliga empi-
riska innehållet i kapitlet.

Hög risk för »fritt fall«, dvs.  kraftig avfolkning och starkt ökande 
kvarboendeproblem:

– Begränsade, svårutnyttjade, lokala resurser;
– Komplex miljöbelastning – miljöskador, föroreningar;
– Stort beroende av offentliga transfereringar;
– Skev ålders– och könsstruktur;
– Perifert läge och påtagliga brister i infrastrukturen;
– Ensidighet och fjärrstyrning;
– Svag lokal sammanhållning.

Bygder som har goda förutsättningar att fungera som livskraf-
tiga miljöer i ett postindustriellt sammanhang:

– Trygg bosättningsmiljö;
– Naturskön bygd, särpräglad bebyggelse;
– Låg miljöbelastning i luft, mark och vatten;
– Entreprenörstraditioner;
– Stark sammanhållning inom bygden, omfattande ideellt arbete;
– Närhet till kunskap och kompetens;
– Positivt laddad identitet och image;
– Goda transport– och kommunikationsmöjligheter till och från 

bygden;
– Mångfald av omvärldsrelationer.
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Jämtlands befolkning var som störst på femtiotalet. Då levde 
154 000 människor här. Tjugo år senare var invånarna drygt 
22 000 färre.
 – Det här är den största befolkningsminskningen som något 
län upplevt någon gång. Detta är det stora såret, säger Kristina 
Persson, hövding i det sargade länet.

När Kristina Persson blev landshövding i Jämtland 1995 samlade hon 
människor från olika håll till ett gemensamt utvecklingsarbete.
 –Vi bildade grupper som var ganska brett sammansatta med män-
niskor från olika håll, näringsliv, offentlig sektor, högskola… En bland-
ning av kön och åldrar. Vi kartlade hot och möjligheter och utarbetade 
planer på hur vi skulle få länet att växa.
 Närmare tiotusen av invånarna var inblandade i dialogen. Omkring 
600 förslag kom fram i detta som de kallade Tankekraft. Fullt tillräck-
ligt för att formulera vision, strategi och handlingsplan. Och något som 
senare fick bli utgångspunkten för arbetet med det regionala tillväxt-
avtalet.
 Även under det fortsatta arbetet med tillväxtavtalet, som trädde i 
kraft vid millenieskiftet, har ett stort antal länsbor varit aktiva. Tillväxt-
avtalet, som är en ny arbetsmetod för samhällsplanering och närings-
livsutveckling, sträcker sig över tre år. De finansiella resurserna, som 
kommer från olika statliga och kommunala påsar, omfattar runt 1,3 
miljarder kronor. Analysen, som tillväxtavtalet vilar på, visar att Jämt-
lands län befinner sig i ett utsatt läge. De senaste tre åren har befolknin-
gen minskat mest i hela landet och är nu nere på samma låga nivå som 
efter den stora utflyttningen under femtio- och sextiotalen, 1998 hade 
länet knappt 132 000 invånare. Befolkningen består dessutom av en 
mycket stor andel äldre, vilket innebär att födelsenettot kommer att 
fortsätta att vara negativt under flera år framåt.

Råvaruproducent
Med industrialiseringen blev Jämtland extremt beroende av jord- och 
skogsbruk, man hade inte de förutsättningar som ledde till nya stora 
industrier berättar Kristina Persson.

Värsta avfolkningen i Jämtland

LILLEMOR SAHLBERG
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 – Vi låg i inlandet. Transportvägarna, vattenvägarna, avgjorde var 
massaindustrin och sågverken lokaliserades. Den stora industrin ham-
nade vid kusten. Vi blev råvaruproducerande och det fanns inget starkt 
inhemskt kapital, ingen bourgeoisie som investerade här.
 I dessa nordliga skogsområden har det alltid varit långt mellan 
gårdarna. Länet är stort till ytan men glest befolkat. Det stora hotet 
idag är emellertid att den redan glesa befolkningen blir än glesare. 
Befolkningen närmar sig en nivå, där det uppstår problem att upprätt-
hålla väsentliga samhällsfunktioner skriver arbetsgrupperna i tillväxt-
avtalets analysdel. Enligt Länsstyrelsens befolkningsprognoser kommer 
folkmängden att minska i samtliga länets kommuner fram till år 2010.
 –Det vi lider av nu är ett stort födelseunderskott bland annat. De 
som inte flyttade tidigare, de är nu över 80 år och de dör.
 Det föds för få och flyttar för många.
 – Så har vi dessutom en obalans i den ekonomiska utvecklingen som 
skapar ett sug från framför allt storstäderna. De har en mycket mer 
dynamisk arbetsmarknad, något som hänger ihop med storleken. Liten 
blir sårbar. Så det är en av mina viktigaste arbetsuppgifter att skapa 
inflyttning, säger Kristina Persson.

Nedåtgående spiral
Folkminskningen får effekter för kommuner och landsting, som redan 
har ansträngda ekonomier och svårt att upprätthålla den offentliga ser-
vicen – och därmed jobben. Vidare behövs färre sysselsatta i offentlig 
sektor, om befolkningen fortsätter att minska. Det i sin tur kan accele-
rera folkminskningen, spiralen vrider sig neråt. 
 Högutbildade är mer benägna att röra på sig, söka sig till bättre jobb 
och därmed får länet också en sämre utbildningsstruktur. En kritisk 
faktor för företagens tillväxtmöjligheter.
 – Glesheten i sig eller arbetsmarknadens litenhet, är ett problem. Är 
du i en karriär, du vill växa som människa och i ditt jobb, så är dina 
alternativ här för få i vissa yrken. Är ni två som ska ha jobb i en familj, 
så blir det än svårare. Vi förlorar idag inte bara som vi alltid har gjort 
under den här perioden, de unga som söker sig bort för att studera. 
Det fanns tidigare ingen högskola i Östersund. Och sen kom man inte 
tillbaka därför att man gifte sig eller hittade jobb någon annanstans. 
Men i det här senaste tappet flyttar också de som är etablerade. Och de 
är inte alltid arbetslösa, utan de söker sig till bättre yrkesmöjligheter.
 Erfarenheterna visar att det behöver finnas en »kritisk massa« av per-
soner som är högutbildade inom ett område för att andra ska vilja flytta 
till orten.
 – En viktig förklaring till den här senaste avfolkningen, som också är 
värst i Sverige och det utifrån en redan liten arbetsmarknad och liten 
befolkning, är att det är en reaktion på den oerhörda kris som inträffade 

Flyttrekord
Fler flyttar än någonsin tidigare, 
förra året flyttade 210 000 av 
invånarna över länsgränserna, en 
kraftig ökning jämfört med tio 
år tidigare. De allra flesta som 
flyttade är mellan 18 och 26 år, 
något fler kvinnor än män, och 
de flyttade inte i första hand till 
jobb utan till eller från utbildning. 
 Den största delen av ökningen 
i flyttandet beror på utbygg-
naden av högskolorna menar 
Kent Eliasson, forskare på Institu-
tet för regionalforskning, SIR.
 Högskolorna har emellertid 
blivit ganska många och konkur-
rensen dem emellan har ökat. En 
högskola är därför ingen garanti 
för att orten ska växa. Öster-
sund hade nettoutflyttning förra 
året trots sin Mitthögskola. Även 
Umeå, som tidigare haft en stark 
tillväxt, tycktes liksom Luleå och 
Härnösand ha svårt att behålla 
studenterna efter examen.
 Erfarenheten visar att goda 
tider brukar få folk att flytta från 
landsorten till storstäderna. De 
som inte fått jobb eller blivit av 
med det, flyttar sedan tillbaka till 
hemlänet när tiderna försämras. 
Goda tider är alltså paradoxalt 
nog ett hot mot landsbygden 
menar Mats Johansson, också 
han forskare på SIR.
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här i början av nittiotalet, men som försenades på grund av invandrin-
gen.
 I början av nittiotalet tog hela landet emot ovanligt många flyktingar, 
framför allt från före detta Jugoslavien. Det då omfattande flyktingmot-
tagandet krävde att alla landets kommuner hjälpte till och en del av 
flyktingarna hamnade i Jämtland.
 – Flyktingarna höll uppe befolkningssiffrorna.
 Men inte så länge. Många ville vidare, till vänner och släktingar i 
storstäderna och folkminskningen i Jämtland blev än en gång uppen-
bar.

Fler jobb och fler invånare
Länsstyrelsen har uppdraget att samordna det regionala tillväxtavtalet. 
Det ska bli en samlad ansträngning för att skapa fler jobb och framför allt 
få fler invånare till länet. Kommuner, näringsliv, landsting, högskolor, 
företagarorganisationer, fackliga organisationer, statliga inrättningar… 
Aktörerna är många både på det lokala och regionala planet. De har 
jobbat i branschgrupper inom områdena trä, turism och livsmedels-
produktion. De har haft särskilda utredare för områdena kulturindus-
tri, verkstadsindustri, sportprodukter och IT/elektronik. Arbetsgrup-
per har arbetat med övergripande frågor som kompetensutveckling, 
jämställdhet, social ekonomi, miljö med mera. 
 I fjällområdena finns ett antal samebyar och i samarbete med Samer-
nas riksförbund och företrädare för Gaaltije, det samiska kultur- och 
informationscentrumet, har de tagit fram ett särskilt tillväxtavtal för 
samisk näringsutveckling. 
 Tillväxtavtalet utgår från en analys av möjligheter och hinder, styrkor 
och svagheter inom länet. Jämtland har många starka sidor och stora 
utvecklingsmöjligheter men också svagheter och uppenbara hot mot en 
god utveckling. Och man återkommer hela tiden till detta – Jämtlands 
län behöver fler invånare.
 Det som präglar Jämtlands liksom så många andras tillväxtavtal är 
internationaliseringen och övergången från industrisamhälle till kun-
skapssamhälle. För Jämtlands del har de avgränsat tre stora insatsom-
råden; lärande, företagsutveckling och livsmiljö. Kunskap och kompe-
tens bedöms vara nyckelfaktorer för regionens tillväxt.

Starkt beroende av offentlig sektor
Utbildningsnivån är idag låg. Det behövs kraftfulla satsningar för att 
höja den och även etablera forskningsinstitutioner i länet. Här ser man 
en forskning framför allt riktad mot regional- och fjällforskning. Det 
privata näringslivet är svagt utvecklat, länet är starkt beroende av den 
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offentliga sektorn. Småföretag dominerar, eller till och med enmans-
företag. Endast ett fåtal har över 100 anställda. Företagen behöver växa, 
nå ut till större marknader och satsa på marknadsföring och produktut-
veckling. 
 Länets stora konkurrensfördel är den vackra naturen, inte minst i 
fjällområdena, och den goda livsmiljön. Ren luft, rent vatten och låg 
brottslighet. Till nackdelarna hör de långa avstånden, dålig vägstandard 
och ett allmänt starkt beroende av goda transporter.
 Den lilla näringslivssektorn har minskat ytterligare.
 Det stora beroendet av offentlig sektor, 35 procent av alla sysselsatta 
i länet finns där, har gjort arbetsmarknaden extremt beroende av stats-
finansernas utveckling och mer än vanligt könssegregerad. Kvinnornas 
arbetsmarknad måste breddas och kvinnorna lockas in i traditionellt 
manliga sektorer. 
 – Tappet i början på nittiotalet handlade om 13 000 jobb netto. Det 
på en arbetsmarknad på 155 000, berättar landshövdingen.
 År 1990 var 3 000 personer öppet arbetslösa eller i arbetsmarknads-
politiska åtgärder. Under 1993 steg antalet till över 10 000, därefter 
har antalet arbetslösa och i åtgärder pendlat mellan 10 000 och 12 000 
personer. Under 1997 sjönk antalet med 2 000 personer, framför allt 
beroende på Kunskapslyftet men också sannolikt på grund av utflytt-
ningen. 
 I början av 1999 var 8 300 arbetslösa eller i åtgärder, motsvarande 
10,4 procent av de arbetsföra åldrarna, jämfört med riksgenomsnittet 
på 7,8 procent. Efterfrågan på arbetskraft har sedan ökat under 1998, 
men den största delen gäller offentlig sektor och består av rekryteringar 
för att ersätta anställda som går i pension.
 Det är trögt med tillväxten, också i Östersundsregionen som tidigare 
varit motor för tillväxten i länet.

Tillväxten koncentreras till Stockholm
Hela den svenska arbetsmarknaden förlorade omkring en halv miljon 
arbetstillfällen i början av nittiotalet. När tillväxten nu ökar är det Stock-
holm, som visar de högsta siffrorna. Hälften av landets tillväxt sker 
i huvudstaden, där befolkningen också ökar starkt. Vart tredje ledigt 
jobb som anmäls till landets arbetsförmedlingar finns i Stockholm. Där 
växer befolkningen med 16 000 per år – och dessa nya invånare leder 
i sin tur till omkring 5 000 nya jobb i tjänstesektorn. Ams räknar med 
att omkring 70 000 nya jobb kommer att skapas det närmaste året.Två 
tredjedelar av dessa kommer att finnas i de tre storstadsregionerna; 
Stockholm, Göteborg och Malmö.
 Hos regeringens nyinrättade kommunakut, där extrapengarna finns 
som ska delas ut till kommuner och landsting som hamnat i kris, är 
kön lång. Åtta landsting och 77 kommuner har hittills anmält intresse. 
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Deras ekonomiska kris beror till stor del på den stora utflyttningen, 
särskilt i Norrlandslänen.
 Landshövdingen i Jämtlands län efterlyser en lokaliseringspolitik som 
styrs åtminstone till en del av faktorer som har med livskvalitet att 
göra.
 – När det gäller sociala och miljömässiga betingelser tror vi att vi kan 
erbjuda väldigt mycket, med fin natur och goda sociala förhållanden. 
Men många kommer i framtiden att behöva skapa sitt jobb själv, säger 
Kristina Persson.
 Just i Jämtland är det ganska många som redan skapar sina jobb 
själva. Här är den så kallade tredje sektorn, den sociala ekonomin, sär-
skilt expansiv. Här blommar bygderörelsen, byalagen och kooperativen. 
Kanske inte så underlig i en utpräglad glesbygd med den historiska tra-
ditionen av självägande småbönder. 
 I många delar av länet är det det ideella engagemanget som håller 
igång förskolor, butiker och småföretag som getfarmer och äldrekoop-
erativ. Det blir allt vanligare att verksamheter inom den offentliga sek-
torn läggs ut på aktörer inom den sociala ekonomin. Så många som 
6 000 personer beräknas förvärvsarbeta inom denna buffert mellan det 
privata och offentliga.

Många vill återvända
Hur ska ni få ungdomen att stanna i Jämtland?
 – Jag tycker inte att ungdomen ska stanna! Jag tycker att de ska ut 
i världen. Alla är ju inte lika, men många ska ut och utbilda sig och 
pröva på. Och sen ska många tillbaka, även hit, säger Kristina Persson.
Varför skulle de komma hit, så besvärligt som det är att ta sig hit?
 Såhär års är flyget inställt rätt ofta på grund av dimma, tågen går 
inte särskilt ofta…
 – Vi har ju högskolan nu, på väg mot universitet med närmare 5 000 
studenter.
 Högskolans program är inte heltäckande, den är än så länge en nät-
verkshögskola som utgår från samverkan med andra högskolor.
 – En del av våra ungdomar som åker iväg vill sen komma tillbaka. 
Det är en förändring från när jag var ung. Där kan jag luta mig mot 
mina syskonbarn som är i 30-årsåldern, de vill tillbaka. Nästan alla säger 
att de gärna skulle flytta tillbaka.
 Hennes syskon har bott kvar eller återvänt till hemlänet.
 Jämtland har en litet speciell läns- eller regionalpatriotisk kultur, med 
krav på självständighet, tal om republik …
 – Litet grann som på Gotland, litet egen kulturell och regional iden-
titet. Som odlas ibland i mytformer. Det går i vågor hur populärt det 
är. Just nu är vi i en period när det inte är särskilt framträdande. 
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 Det har väl funnits avarter också säger hon. »Litet dålig smak kan 
man få i munnen«.

Norge viktigt
Jämtland är ett litet län. Granne i öster finns Västernorrland, som inte 
heller är särskilt stort. 
 Varför har man inte samlat resurserna?
 – Jämtland hörde till Norge i ganska många hundra år, det gick 
fram och tillbaka mellan Sverige och Norge. Och handelsvägarna gick 
söderut mot Dalarna och Mälardalen och västerut mot Trondheim, 
berättar Kristina Persson.
 – Mycket litet gick österut. Kusten var liksom ingenting att ha, inga 
marknader. Norge var viktigare, Trondheim är en stor stad.
Jämtland har befolkats västerifrån.
 – Österut finns stora skogar, som skiljer Storsjöbygden från kustom-
rådet, skogar som tidigare var fulla av stråtrövare och vargar.
 Men idag? Fungerar fortfarande kontakterna med Norge?
 – De har tagit fart bland annat genom EU-pengar för Tröndelag och 
Jämtland, och det kommer att fortsätta.
 Norge har sina egna glesbygdsproblem.
 – Tröndelag har det inom sig. Nordtröndelag är rätt likt Jämtland 
och i Sydtröndelag, där har du norra Europas största koncentration av 
naturvetenskaplig forskning, tjugofem mil härifrån, och som vi försöker 
få fördelar av. Vi jobbar väldigt mycket med kommunikationer och för 
att det ska gå snabbtåg emellan oss. Idag tar det över fem timmar att 
åka tjugofem mil!

Klasskillnader
När det gäller relationerna österut, till grannlänet Västernorrland har 
landshövdingen i Jämtland sina teorier om den bristande kontakten.
 – Jag tror att jämtarna var rätt stöddiga, långt tillbaka i tiden. De var 
självägande och inte så fattiga jämfört med övriga Sverige. Det var små 
klasskillnader här, inget proletariat att tala om, ingen adel heller. Rätt 
stora och fina gårdar här i dalgångarna, medan kusten var befolkad av 
löst och fattigare folk.
 – Sen med industrialismen, så blev kustbefolkningen rikare och vi 
blev fattigare. Det här skapade en kombination av förakt och avund här 
och hos kustborna en känsla av revansch. 
 De har helt enkelt olika identiteter konstaterar hon. 
 – Jag trodde, när jag kom, att det där skulle snart överbryggas. Men 
det var inte så lätt. Jag tycker att jag har upplevt mer av misstänksamhet 
och avoghet från kusten än jag har upplevt det härifrån. Det är min 
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bestämda uppfattning att vi har räckt ut handen gång på gång utan 
resultat.
 Nyligen kom förslaget om att lägga ner försvarsförbandet i Sollefteå, 
i Västernorrlands län, medan Östersund får behålla sitt och kanske till 
och med ta över en mindre del från Sollefteå. Något som knappast 
bidrar till grannsämjan.

Stockholm får investeringar – andra får stöd
Regionalpolitikens syfte har varit att jämna ut skillnaderna mellan 
länen. Är det svårt att undvika att det blir en konkurrens? Fanns det 
inte en del regionalpolitiska argument i det senaste försvarsbeslutet?
 – Journalisterna vill gärna vinkla det så. Jag tror inte att det avgjorde, 
utan att här är väldigt goda förutsättningar. Om man tittar på de kriter-
ier som låg till grund för försvarsbeslutet, så stämmer de perfekt.
 Däremot fanns regionalpolitiken med i beslutet rörande vissa andra 
orter, att till exempel Ängelholm läggs ner och inte Kallinge.
 – Det fanns såna inslag men det var aldrig det enda skälet. Men 
Stockholmsmedia är extremt inriktade på det här. Om en verksamhet 
förläggs till Stockholm, så är det därför att det är ekonomiskt rationellt, 
klokt etc. Medan investeringar i övriga landet är detsamma som regio-
nalpolitik! Det är irriterande. Vad stockholmarna inte begriper är att 
den kraftfullaste regionalpolitiken har Stockholm fått och får fortfar-
ande. Det gäller också försvarsbeslutet, där kommer hälften av resurs-
erna att gå till Stockholmsområdet. Och det är ju det som skapar till-
växt.
 Så om man vill bedriva en kraftfull regionalpolitik finns det mycket att 
göra?
 – Ja, då skulle man lägga ner mer i Stockholm. Det finns ingen anled-
ning att förlägga så mycket dit, säger Kristina Persson bestämt.
 De tre miljarder som läggs på regionalpolitiken är småsaker i jäm-
förelse med vad staten totalt gör. Dessa åtskilliga hundra miljarder har 
mycket större betydelse än vad regionalpolitiken har. Där ligger för-
svarsutgifter, kulturkostnader, forskning, statliga myndigheter… 
 – Bara för att visa hur viktigt det är hur de pengarna används, kan 
man se hur avgörande till exempel lokaliseringen av universitetet till 
Umeå blev, Östersund var också på förslag. Umeå var mindre än Öster-
sund och är idag dubbelt så stort. Det finns två förklaringar, univer-
sitetet och regionsjukhuset. Båda är statliga beslut, statliga pengar. 
Skulle Umeå ha utvecklats lika bra som Östersund näringslivsmässigt, 
skulle Umeå ha varit ännu större. Där har man inte haft någon egen 
tillväxt, bara statlig. Där är det den stora regionalpolitiken som verkat 
och där finns också de stora vinnarna. Detta tar media aldrig fasta på.
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Bestämma själva
Hur har regionalpolitiken fungerat med hänsyn till Jämtlands behov?
 – Den lilla regionalpolitiken, den som man menar med regionalpoli-
tik, den kommer framför allt glesbygden till del.
 Direkt industristöd, projektstöd, motfinansiering vad gäller EU-pro-
jekt. Det senare utgör en mycket stor del.
 – Det är bra och har blivit allt bättre. Nu bestämmer vi väldigt mycket 
över pengarna själva i länet. Tidigare var det mer detaljstyrt från Stock-
holm. Nu går det ut i påsar till länen. Det har mycket verksamt bidragit 
till att vi fått en rad etableringar hit, callcenterföretag, Ericsson på sjut-
tiotalet, som vi inte skulle fått om det inte funnits stöd.
Även EU:s strukturfonder tycker hon fungerar utmärkt.
 Är det hållbart då, blir verksamheterna bestående?
 – Jaa, under mina år här gäller det hundratals jobb.
 Din uppfattning är att regionalpolitik egentligen är något självklart?
 – Här finns redan utvecklade samhällen, det är redan gjort investerin-
gar i bostäder, vägar, skolor och allt möjligt, som annars blir bortkast-
ade. Värdelösa. Samtidigt som man växer väldigt fort i andra områden. 
Det blir dyrt samhällsekonomiskt att inte ta vara på det man har. Sen 
har man de mänskliga faktorerna, alla sociala kostnader. Och de sociala 
merkostnader man får i Stockholm i förhållande till Jämtland är unge-
fär 3 000 per invånare. Kanske ännu mer, om du räknar in de sociala 
merkostnaderna för sjukdomar med mera.
 Stockholm får kompensation i den här utjämningskarusellen.
 – Som man skulle slippa med en mer balanserad utveckling. Om 
man ser i ett längre perspektiv kanske det ger effekter på olyckor, 
miljöförstöring…

Utlokalisera från Stockholm
Hur ska man då kunna bryta trenden med avfolkningen här och kanske 
alltför stor tillväxt i storstäderna? Nu verkar det som om man försöker 
mota nedgången, men ändå befinner sig i utförsbacke?
 – Genom att ha en regionalpolitiskt mer helgjuten profil på statens 
verksamheter. För statens verksamheter är omfattande. Offentlig sektor 
utgör 45 procent av vår arbetsmarknad. En del av den här nedgången 
hänger samman med en neddragning på grund av dåliga finanser. Kom-
muner, landsting och stat har dragit ner över 5 000 personer.
 Idag är det väl ändå svårt att tänka sig någon ny kraftfull tillväxt av 
den offentliga sektorn?
 – Om jag bestämde då skulle jag utlokalisera från det överhettade 
Stockholm, jag skulle minska den starka dominansen för statlig verksam-
het i Stockholmsområdet. Jag skulle skicka ut det som går att utloka-
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lisera. Det finns statliga verk av olika slag, oerhört många statliga verk. 
Det finns forskning och utvecklingsverksamheter, som lika väl kan ligga 
någon annanstans, anser Kristina Persson.
 – Genom att bo här vinner jag tid, som man förlorar i Stockholm. 
Det som här tar fem minuter tar femtio där. Här finns allting inom 
gångavstånd, parkera kan man göra överallt. Det finns fördelar av en 
mer utspridd lokalisering.
 Storstan är roligare, tycker många…
 – Jodå, förstärkt av den kommersiella påverkan, Hollywood eller 
New York, Ally McBeal, advokat i storstan. Men det går i vågor, det 
har funnits perioder med motsatta tendenser.
 Gröna vågen kan komma tillbaka säger landshövdingen förtröstans-
fullt.

På väg in i ett »randigt« samhälle
Kulturgeograferna säger att den stora trenden är att folk flyttar till 
storstan. Men också att det finns en rörelse ut från stan till en landsbygd 
på pendlingsavstånd. Boende och livskvalitet i lantlig kulturbygd och jobb 
i storstan…

Dynamik i glesbygd

– Vi måste skapa en IT-kultur på landet. Varför i all sin dar ska allting ligga i 
Stockholm? Det finns ett stort värde i att ha företag på olika platser, särskilt 
i glesbygden. Det behövs olika perspektiv, sånt skapar dynamik, säger Håkan 
Eliasson, som för tio år sedan startade IT-företaget Digidoc i den lilla byn 
Hackås söder om Östersund. 
 Företaget har idag närmare 300 anställda i Sverige och i Norge. Huvud-
kontoret och större delen av verksamheten ligger i Hackås. Början till 
företaget var när Håkan Eliasson, som då arbetade på Televerket i Öster-
sund, skulle ta hand om ett antal anställda som plötsligt ansågs överflödiga. 
 Digidocs affärsidé är att med hjälp av ny teknik förenkla och förbättra 
företagens administrationer och minska pappershanteringen. De erbjuder så 
kallade callcenter-lösningar, systemutveckling och administrativ hjälp. 
 Hackås har blivit en kommun som expanderar. Nu har man till och med 
brist på arbetskraft, samtidigt som länet i övrigt lider av utflyttning. 
 Staten måste uppmuntra nya grepp och möjligheter för företag att utveck-
las, eftersom det saknas en intern marknad anser Håkan Eliasson. Hans 
företag hamnade i Hackås, därför att man fick stödpengar för att etablera sig 
i Bergs kommun.Tack vare stödet har företaget kunnat utvecklas och de har 
kunnat utbilda folk. Problemen att hitta kompetent personal har lett till att 
de nu även startat en utbildning för systemutvecklare i Hackås

Källa: Dagens Nyheter den 11 november 1999
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 – Jag tror att vi är på väg in i ett randigt samhälle. I den meningen 
att tidigare hade du polarisering, vänster-höger, stad-landsbygd, stat-
marknad. Men nu går vi in i ett skede, där vi har både-och. Stat och 
marknad. Det går inte att se om folk är höger eller vänster. Det blir nya 
dimensioner, andra ledder. Så jag tror att det blir stad och landsbygd, 
de som kommer att ha råd kommer att ha både-och. Eller någon form 
av pendelrelation. Eller att man växlar i olika skeden i livet.
 Gäller inte det en ganska liten grupp, som har speciella möjligheter?
 – Joo, men det är ofta de som ligger före. Det man kan känna rädsla 
för är, om det blir en polarisering mellan olika kategorier, men jag tror 
inte det.

De nya regionerna inget nytt
Landshövdingen i Jämtland gillar inte tanken på regioner förstår man 
av media. Du tycker att länsstyrelsen mycket väl kan samordna de olika 
kommunernas intressen och därigenom slippa partipolitiken.
 – Det här är en del av mytologin, att Jämtland ska bli självständigt. 
Det finns inga som helst förutsättningar. Bästa sättet att bli självständig 
på är det regionala utvecklingsavtalet, med resurserna som EU:s struk-
turfonder och som staten förser oss med. Att det då skulle flyttas över 
från länsstyrelsen till landstinget och så ska landstinget byta namn…
 Hon skakar på huvudet.
 – Det är inte märkvärdigare än så. Om det ändå var någon orga-
nisatorisk förnyelse… Att man organiserade sig annorlunda gentemot 
kommunerna, ändrade på ansvarsfördelningen mellan landsting och 
kommuner eller något annat. Det handlar bara om att flytta resurser 
och människor från länsstyrelsen. Ett demokratiskt instrument i den 
meningen, att det här blir en fullmäktigförsamling i landstinget. Men 
de här frågorna lämpar sig inte alltid för partipolitik.
 När hon förde fram sina synpunkter vid ett möte i huvudstan blev 
upprördheten stor bland partiernas jämtländska kommun- och lands-
tingsföreträdare. En reaktion hon inte alls var beredd på.
 Så du är bakåtsträvare när utvecklingen går mot regionernas Europa? 
Skulle inte regioner kunna vara bättre motorer än länsstyrelser och regio-
nala tillväxtavtal?
 – Vi är en del av regionerna, jag är utsedd av regeringen och jobbar ju 
oerhört nära regionen och regionens människor. Jag skulle inte kunna 
göra det här utvecklingsarbetet utan alla dessa kontakter med företag 
och människor. Allt jag gör bygger på nära samarbete och delaktighet. 
Skillnaden mot om en fullmäktigförsamling tog över det här är att du 
får ett landstingsråd i stället för landshövding. Plus att du måste gå 
via den politiska processen. Idag har vi ett indirekt system. Vi har en 
demokratisk förankring genom att det är regeringen som utsett mig 
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och så har jag en styrelse som består av kommunalråd och landstingsråd 
som har stort inflytande. Indirekt men demokratiskt förankrat. Men 
den mest levande delen av demokratin det är allt det här som pågår ute 
på landsbygden.
 – Man har hakat på EU:s terminologi och tänkande och så vill man 
att Jämtland med sin glesbygd ska bli nånting som kan jämföras med 
tyska Nordhrein-Westfalen med 19 miljoner invånare. Där är ju del-
staterna större än Sverige. Sverige kanske är en region inom EU, eller 
Norden… möjligen.

Mobilisera underifrån
Men de regionala tillväxtavtalen ser du som en bra väg för att få fart på 
länet?
 – Ja, det ser jag som ett effektivt sätt att arbeta med ekonomisk 
utveckling. Tidigare var ekonomisk utveckling nånting som man drev 
med ekonomiska metoder och det leddes från Stockholm.
Statliga investeringar, förde ut resurser, skapade tillväxt.
 – Nu med en krympande offentlig sektor är det inte i stat och kom-
muner som jobb uppstår utan i det privata näringslivet. Det måste 
bygga på privata initiativ och tillväxt som kommer underifrån. Och då 
är det mycket en fråga om lokalt arbete, kraften kommer från de lokala 
förhållandena. Då blir regionerna och regionala utvecklingsavtalen en 
fråga om vad vi kan göra för att mobilisera underifrån.
Hur ska man lyckas samla resurserna och bli effektivare, kommer inte 
varje kommun att kräva sin »rättvisa« andel?
 – Det är också ett argument mot fullmäktigeförsamlingen, som 
kommer att bestå av geografiskt valda personer som bevakar sitt 
område.
 – Men om idéerna kommer underifrån, så blir det dit man riktar 
resurserna. Det blir entreprenörerna som drar till sig resurserna.
 Och deras verksamhet behöver ibland mötas av statliga insatser, bättre 
infrastruktur, vägar, transporter.
 – I vårt samlade programdokument, så kommer vi att välja att lägga 
pengar på sånt som har betydelse för länets utveckling, till exempel för 
turistverksamheten i Ljungdalen, där vägen inte är farbar stora delar av 
året. Eller där det behövs stickspår…

Flyktingarna försvann
Befolkningssiffrorna hölls i början av nittiotalet uppe tack vare flyk-
tinginvandringen, men därefter förstärktes folkminskningen av att flyk-
tingarna flyttade vidare. Andelen invandrare är idag mycket liten. Av 
Jämtlands 131 000 invånare var endast 2 600 utländska medborgare 
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1998. Nästan hälften av dessa var från Norge eller Finland. I övrigt har 
ett par hundra bosnier och drygt hundra thailändare hittat vägen hit 
till de södra skogslänen. 
 – Jag har funderat på om man skulle kunna göra särskilda program 
för att skapa goda förutsättningar för nyanlända invandrare, utveckla 
en Jämtlandsmodell för att de ska komma in i arbetslivet. Man skulle 
kunna kombinera det med att speciellt stimulera dem som vill bli före-
tagare.
 I de nuvarande tillväxtavtalen finns ingenting om detta, inte heller 
om integration av redan bosatta.
 – De är så få, så det har inte varit aktuellt. Men det är roligt med 
invandrare, här är aldrig några problem. Inga motsättningar. Det är en 
väldig uppslutning, man vill värna om flyktingarna. Det har hänt att 
någon har hotats av utvisning och det har blivit en stor folkrörelse för 
att stoppa den. 
 Sverige avfolkas och blir på vägen, liksom övriga Västeuropa, ett 
åldrande land. Skulle invandring kunna vara en väg att lösa vårt demo-
grafiska dilemma?
 – Det vore bra för Sverige med invandring. Utan invandring skulle 
Sveriges befolkning minska redan idag. Och en orsak till att Stockholm 
växer är att det finns så många invandrare där. Men också att det är en 
ung befolkning. Och denna unga befolkning är den som föder barn. 
 – Men man måste också göra det möjligt för de nyanlända att inte-
greras och bli delaktiga. Det blir problem om man stänger in flyktingar 
i förläggningar i flera år.
 – Vi har en gruva häruppe i Handöl med täljstensbrytning. Man gör 
täljsten till kaminer, och där spelar bosnierna en viktig roll i arbets-
kraften.

Bygderörelse
Det talas mycket om byalag, bygderörelse och kooperativ i Jämtland.
 – Ja, det är mycket. De utgör en viktig del i vårt arbete. Det är 
också det här underifrån kommande, det bygger på den här rörelsen 
delvis. Vi räknar med fyrahundra olika grupper, kvinnor spelar ofta en 
stor roll. Det är oftast en småskalig verksamhet. Men det är också en 
demokratisk bas.
 Är det något som kan utvecklas i större skala?
 – Ja och det blir en arena för kunskapsöverföring. Ibland till före-
tagande också. Det kan ha startat med att man har lagt ner en skola 
eller stängt butiken och så har man velat hindra nedläggning och bildat 
kooperativ.
 Blir det lösningar som kräver ett tillflöde av pengar?
 – Det är meningen att det inte ska göra det. En del av deras jobb 
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Sociala ekonomin räddar glesbygden?

Arbetsrätten avregleras, anställningsskyddet mjukas upp, medbestämmandet 
blir mer flexibelt och arbetsmiljölagen mindre krävande… Dessa för facken 
röda skynken ingår bland de förslag som diskuteras av en arbetsgrupp inom 
regeringskansliet. Åtgärderna ska stimulera icke vinstdrivande arbetsgivare 
som kooperativ, ideella företag, byutvecklingsgrupper och även företag som 
förutsätter mycket frivilligt oavlönat arbete – det som man brukar innefatta 
i begreppet social ekonomi. Funderingar finns om man inte också måste 
se över arbetslöshetsförsäkring, sjukförsäkring och socialbidrag, så att inte 
människor som deltar i huvudsakligen ideellt arbete riskerar att förlora sina 
ersättningar. 
 Regeringen har tillsatt Nationalkommittén för social ekonomi för att 
utreda området. Även den regionalpolitiska kommittén ska se över hur den 
sociala ekonomin kan bidra till regionalpolitiken.
I andra EU-länder, som Tyskland, Frankrike och Italien, har man kommit bety-
dligt längre på det här området och EU har beslutat att stödja utvecklingen 
av den sociala ekonomin inom en rad olika områden.

är sånt som betalas av den offentliga sektorn, men det blir i stort sett 
billigare för offentlig sektor i den här formen. Det är klart att skulle 
du dra in statsbidragen till barn- och äldreomsorgen, så faller verksam-
heten. Men varför skulle man göra det?
 – De här offentliga åtagandena leder ibland till serviceetableringar 
eller företagsetableringar, som utgår från marknadens villkor. Och vi 
behöver mer av detta. Vi behöver också mer av marknadstänkande. 
Det går inte att leva på den här lilla marknaden. Man måste ut på de 
stora, attrahera turister från annat håll, sälja sitt hantverk. Ett inslag 
i den sociala ekonomin är att de små producenterna går samman, till 
exempel att getbönderna går samman om lagerhållning, transport och 
marknadsföring. 
 Förutom äldrekooperativ, ganska många vid det här laget, förskolor 
och getfarmer ingår även småföretag som producerar annonstidningar, 
föder upp grisar, driver livsmedels- och presentbutiker, mekaniska verk-
städer, gårdsslakterier med mera i denna jämtländska sociala ekonomi.
 Vad ser du som viktigast just nu?
 – Att få en organisation för att genomföra de här programmen. Det 
finansiella tillväxtavtalet är EU:s strukturfonder och vårt egna tillväxt-
avtal. Att trycka ut ansvar och initiativ så långt ut som möjligt. Läns-
styrelsen kan inte genomföra det här. Vi måste ha kompetensen ute i 
företagen, i företagssammanslutningarna, koooperativen, organisation-
erna och andra ställen.
 Men länsstyrelsen kan hålla i organisationen. Sen får regionföre-
språkarna säga vad de vill.
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Från och med 1998 fick Sverige ett nytt storlän, som sträcker sig 
från norska gränsen till Halland, över södra delen av Älvsborg 
ända bort till Vättern, uppemot Örebro län och med hela 
Dalsland upp till Värmland. Länet, som också är en region på 
försök, omfattar 49 kommuner med 1,5 miljoner invånare, en 
sjättedel av landets invånare. 
 – Det är landets industritätaste region, med den största hamnen 
och norra Europas största sjukhus, berättar regionstyrelsens 
ordförande Cecilia Widegren.
 Det är också en region som rymmer det mesta, från bygder 
med kraftig avfolkning till storstadens koncentration, också av 
sociala och ekonomiska problem.

Utöver denna nya länsindelning har Sveriges riksdag beslutat att man 
från och med 1999 och fyra år framåt ska pröva ett antal olika modeller 
för de nya länens – eller regionernas – utvecklingsarbete. Fyra försök är 
igång, rörande Skåne, Kalmar, Gotland och Västra Götalands län.
 Regionen Västra Götaland är som ett mindre land med ett fullmäk-
tige på 149 ledamöter och 17 regionråd – i praktiken ett mycket stort 
landsting som även har övertagit ansvaret för det regionala utvecklings-
arbetet från de tidigare fyra länsstyrelserna i Västsverige. De gamla läns-
styrelserna finns kvar men har under försöksperioden endast tillsynsan-
svaret kvar. Regionen omsätter runt 20 miljarder årligen, av dessa går 
ca 18 miljarder till sjukvården.
 Regionstyret ligger i Vänersborg, inte i den självklara medelpunkten 
Göteborg.
 – Det var en kompromiss, hela regionen ska leva och även styras 
från hela regionen, säger Cecilia Widegren. För att markera detta 
valdes Vänersborg till huvudsäte. Vår administration är för övrigt för 
sjukvården i Skövde och Mariestad, kulturen i Uddevalla, miljön i Borås 
och regional utveckling i Göteborg.

Västra Götaland 
brottas med obalansen

LILLEMOR SAHLBERG
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Direktval till regionen
Försöksmodellen i Kalmar är en annan, där kommuner i samverkan i 
ett regionförbund försöker lösa de regionala utvecklingsfrågorna. Där 
finns landstinget kvar i sin gamla form.
 – Men här bestämde man sig för att alla landstingsfrågor, all hälso- 
och sjukvård också skulle in i regionen.
 Med regionförsöken i Skåne och Västra Götaland prövar man också 
direktval till regionfullmäktige.
 Blir det mer demokratiskt nu?
 – Länsstyrelserna är indirekt valda, utpekade av partierna. Nu har vi 
direktval till fullmäktige, så det ska vara mer demokratiskt.
 Cecilia Widegren representerar moderaterna, som tillsammans med 
kristdemokraterna, folkpartiet, centern och ett lokalt vårdparti bildar 
koalition sedan februari 1999. Under de första nio månaderna, som det 
nya länet och regionen var i gång, har de redan bytt ledning en gång. 
Efter en månad gav socialdemokrater, vänsterpartister och miljöpartis-
ter upp sitt minoritetsstyre. 
 Att döma av rubriker i västsvenska media har det första året varit en 
turbulent tid. Kriserna har avlöst varandra. Det mesta har handlat om 
bristande resurser och olika synpunkter på politikens vara eller icke vara 
på olika nivåer inom sjukvårdsområdet. Framför allt har striden stått 
mellan moderaterna och kristdemokraterna.
 – Nittio procent är hälso- och sjukvård. De problem vi möter är 
desamma som svensk hälso- och sjukvård har totalt sett, säger Cecilia 
Widegren. Förutom hälso- och sjukvårdsproblematiken hade vi en eko-
nomisk skuld, som ligger med, och dessutom det här regionala nya 
utvecklingsansvaret, där vi ska samverka och skriva tillväxtavtal och 
utveckla regionala utvecklingsstrategier och jobba mot de nya grup-
perna i samhället. Det är väldigt brett och väldigt mycket.
 I media tycks regionen bara bry sig om sjukvårdsfrågor?
 – Media fokuserar på detta, för vi är oeniga där. När det gäller 
regional utveckling är alla åtta partier överens. Vi har kompromissat 
ner till minsta gemensamma nämnare just därför att vi ska ha en stark 
röst från Västsverige. Det är unikt att Västsverige nu sitter samlat, en 
viktig kanal för alla 58 riksdagsledamöterna. Men när är vi eniga är det 
inte så intressant för media.

Utveckling av hela regionen?
Fyrtionio kommuner. Vissa i avfolkningsområden som Dalsland, andra 
med stor befolkningskoncentration som Göteborg. Hur få till en regional 
utveckling av så skilda delar?
 – Det är väldigt differentierat. Men det var bestämt redan tidigare 
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att vi skulle ta fram en regional utvecklingsstrategi för att för första 
gången få en enda röst ifrån Västsverige. Vi fattade beslut om den för 
tre veckor sen, efter ett års process. 
 De har som många andra gjort en s.k. SWOT-analys (noterat områ-
dets styrkor och svagheter).
 – Den visar ganska tydligt och klart fördelar, nackdelar, möjligheter, 
utmaningar osv. Det visar skillnaderna. Bengtsforsproblematiken, finns 
ju inte bara i Bengtsfors utan i olika delar. Vi har ett antal målområden 
i olika delar av regionen och så motorn självklart i Göteborg med alla 
tillväxtmöjligheterna där. Det är väldigt differentierat och vi har sagt att 
olikheterna måste vi kunna använda fast fortfarande tala med en röst. 
Strategin handlar om att lyfta upp allt det olika vi har och visa hur vi på 
ett ställe ska göra vissa typer av punktinsatser, på ett annat ställe andra 
insatser.
 Lyfta upp olikheterna, hur gör ni det i praktiken? När man har emot sig 
trender som är tämligen starka, att folk faktiskt drar sig till storstäderna 
och att tillväxten och jobben hamnar där? Vad gör man med Bengtsfors 
och hela Dalsland till exempel, som är en bygd där avfolkningen är mycket 
påtaglig?
 – Om man tar Bengtsfors som exempel, var vi väldigt tydliga. I 
samma sekund det smällde var vi på plats. Vi har sen dess varit med i 
en styrgrupp, som har sett till att man faktiskt börjat jobba fram bland 
annat utbildningsplatser. Vi har ett sjukhus väldigt nära Bengtsfors som 
heter Bäckefors, det är vår egen verksamhet. Vi har nu också prio-
riteringsansvar vad gäller planeringen av vägar. I det här området ser 
vägarna förfärliga ut, tjälskador har skapat enorma problem. 

Pengar till vägar, herr Rosengren
Regionledningen skrev omedelbart till näringsminister Björn Rosen-
gren.
 – Vi framförde att »om det är nåt som ska göras herr Rosengren, så 
är det inte att komma hit och tala så mycket fina ord utan faktiskt se till 
att göra en förbättring av vägarna möjlig. Det är inte några stora pengar 
men det betyder mycket för bengtsforsborna att få en bra infrastruktur. 
Vi föreslog därför att vi skulle förskottera upprustningen av vägarna 
och att räntan på förskottet skulle delas mellan staten och regionen. 
Även om vi inte har något resursansvar för vägarna, utan det är ett 
helt statligt ansvar, så ville vi göra detta, beroende på problematiken 
däruppe. Staten sa nej. Vi sa då, att vi fullföljer detta ändå, så vi kommer 
att bygga och fixa till halva vägen. Sen får staten stå där med skammen! 
Detta bygge påbörjades i december.
 – Infrastrukturen är så avgörande för möjligheten att kunna leva, bo 
och verka däruppe, säger Cecilia Widegren. Sen är det frågan om vad 
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vi kan stödja när det gäller IT och den utvecklingen. Vi har ett antal 
regionala högskolor och jobbar också för att få ytterligare ett univer-
sitet till Västsverige.
 Inte vilket universitet som helst.
 – Vi pratar just nu om ett virtuellt universitet. Inte om en plats eller 
en skola. Vi ska inte börja slåss om platser det första vi gör, utan vi ska 
prata om kompetensen. Den ska kunna finnas virtuellt i form av en IT-
högskola eller IT-universitet, som inte behöver vara på en speciell plats 
utan som faktiskt kan finnas i hela miljön. 
 – Så fort politiker sätter i gång, så handlar det om »mina platser, det 
måste komma till min skola« och då får vi ingenting! Så nu pratar vi om 
kompetens och innehåll för att visa att alla delar är lika viktiga. Även 
om de tillför olika mycket. Går Göteborg bra och tillväxten där, ja då 
går självklart området runtomkring bra. Det spinner av sig självklart 
och då måste man också satsa på motorn i vissa lägen.

Engagemanget finns
Hur ska du få folk att flytta till Dalsland då?
 – Det är inte bara vi, utan vi proppar också på Sveriges riksdag 
att fatta såna beslut, så man faktiskt kan skapa och leva på små och 
medelstora företag. Dalsland är ett typiskt sånt område. Det kan bli små 
gnosjöområden egentligen. Det finns en väldig drivkraft i Dalsland, de 
vill fixa allt själva, »får vi bara litet stöd och hjälp så är vi nöjda«. Det 
handlar oftast om handledning och strategier, inte pengar. Sen kör de! 
Oerhört duktiga. Vi har ett kommunalförbund däruppe, som är helt 
drivande. De kör så det ryker! Det visar på att engagemanget finns. 
Men då måste man även fatta kloka beslut i Stockholm, så människor 
kan leva på det man själv vill.
 Vilka mål har ni satt upp för regionens utveckling?
 – I beslutet om regional utvecklingsstrategi har vi satt upp tio mål. 
Mål nr tio är till exempel att Västra Götaland mer aktivt ska ta tillvara 
resurserna hos medborgarna med utländsk bakgrund. Regionen ska bli 
ett föredöme i arbetet med ökad integration.
 Av regionens 1,5 miljoner invånare är omkring 100 000 födda utom-
lands och ca 160 000 är utländska medborgare. 
 – Vi har en stor koncentration av invandrare i nordöstra delen av 
Göteborg. Lokalt bor där 70 000 invånare och de har en arbetslöshet 
mellan 15 och 20 procent i de här delarna. Vi har tydliggjort detta i 
SWOT-analysen. De åtgärder som vi pekar på är att regionen ska ta 
ett initiativ till ett Internationaliseringsråd med företag, samhällsorgan, 
frivilligorganisationer och invandrare – med fokus på invandrarna som 
resurs för regionens utveckling. 
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Import och arbetslöshet
– Vi har till exempel ett antal legitimerade läkare och syrror med 
utländsk bakgrund i Sverige, som inte har reell möjlighet idag att 
komma ut och verka. Vi har samtidigt brist på dessa områden och vi 
kommer att ha ett ökat behov i framtiden. Det är ett konkret exempel 
som det här Internationaliseringsrådet ska verka för. 
 – Det andra är att vi har jobbat mot att nordöstra delen av Göte-
borg ska bli etablerat som ett stödområde vad gäller EU:s regionalpo-
litik, Mål 2. Vi fick inte igenom det i den här omgången, men vi drev 
det ganska hårt. Sen har vi ett Världskulturmuseum som byggs upp i 
Göteborg, med utställningar, utbildning och forskning och vi avsätter 
resurser för detta.
 Men det här med rekrytering av läkare och sjuksköterskor, ni har varit 
ute och sökt den typen av arbetskraft i andra länder?
 – Skaraborg har varit till Spanien bland annat. Fråga mig inte, over 
my head… Många har undrat. Jag vet inte vad som ligger bakom. Vi 
har sagt att det är oerhört viktigt att titta på detta. Man får titta på 
vad det är för svårigheter. I Stockholm och Skåne är de också i gång 
med detta. I Stockholm pratar de om att de mer eller mindre direkt 
kan få in 100 stycken, det visar den lilla efterforskning de hittills har 
gjort. Det är ju en jätteresurs! Och framför allt för allmänläkeriet ute 
på bygden hemma. Kan man attrahera även invandrare att flytta ut till 
såna attraktiva jobb, det vill säga att få jobba med det som man har 
jobbat med hemma, så är det ju alldeles lysande! Då blir man också en 
del av samhället.

Bo och verka i hela Västra Götaland
Har ni diskuterat i regionen om det är några problem med att vissa delar 
avfolkas och andra får en väldig tillströmning? Eller är det något man 
får acceptera utan diskussion och åtgärder?
 – Nej, vi skriver om det i vår regionala strategi. Vi skriver om gles-
bygdsproblematiken under avsnittet IT, vi skriver att det ska vara möjligt 
att bo och verka i hela Västra Götaland. Vi ska göra det möjligt genom 
att kunskap ska finnas att söka. Det vill säga du ska kunna distansutbilda 
dig eller du ska ha nära till universitet eller högskola och inte behöva 
åka till storstaden. Likaväl som att infrastrukturen är avgörande för att 
du ska kunna verka och leva där, oavsett om du är småföretagare eller 
nåt annat, så ska du kunna få service. 
 Det pågår en ständig debatt i denna fråga framför allt med tanke på 
Dalsland men även på nordöstra Skaraborg berättar Cecilia Widegren.
 – IT gör att det finns en annan reell möjlighet att faktiskt gå från 
ord till handling. Det är inte så konstigt nu, att du sitter hemma och 
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jobbar. Du kan vara hemma var som helst. Framför allt i min genera-
tion är det inte nån som funderar över om det är konstigt. Det är ett 
sätt att vara.
 Cecilia Widegrens generation är född på sjuttiotalet, hon är med sina 
26 år ovanligt ung för att sitta på en så tung politisk post.
 – Jag har haft möjlighet att bo i storstäder i flera år men väljer nu att 
bygga precis ute »på slätta«. Jag ska tillbaka till det jag kom från!

Balans i livet
Uppvuxen på slätten söder om Linköping väljer hon en annan slätt för 
sin nya boplats, den västgötska utanför Skara.
 – Beroende på den intensitet och stress som man väver sig in i nu, 
oavsett om det är karriären eller inte, så behövs det en balans i livet. 
Och den balansen ges på olika sätt. Många kommer att söka den utan-
för storstäderna, det är jag helt övertygad om. I min umgängeskrets är 
det ganska naturligt. Man bor några år i någon storstad, i Sverige eller 
utomlands, och det är jättekul. Sen är det väldigt vanligt att man vill 
komma tillbaka hem igen. 
 – Men du ska kunna försörja dig. Du ska kunna ha ett minst lika 
välförtjänt arbete som i storstäderna.
 Forskarna påstår annars att just de yngre generationerna föredrar 
storstäderna. Att man söker en mer intensiv livsstil, fler karriärmöj-
ligheter, mer nöjen, fler likar.
 – Jo, men det tror jag gäller en del av livet och då är det jättenyt-
tigt, jättebra. Men inte hela. Det känner vi tydligt nu. Men man måste 
kunna ha ett minst lika stimulerande jobb. Och det har man ju lättare 
att hitta i storstan, eftersom det finns fler där. Men med tanke på IT, 
så blir det inte konstigt om ett tag, att man kan leva och verka nån 
annanstans.

Åttiotalet »bränna och köra«
Men IT-företagen själva klumpar gärna ihop sig i storstäderna… De 
behöver närheten till varann?
 – Jo, det är det här med likar söker likar, det är jättekul att umgås 
i samma mentalitet. Silicon Valley. Jag var i Oxfordregionen i Storbri-
tannien, det är samma där. Även de här företagsparkerna… Men jag 
tror inte det är antingen-eller. Jag är övertygad om att det kommer 
att finnas både-och. Och den möjligheten kommer man att ta tillvara, 
därför att balans i livet kommer att vara så självklar. Det har inte varit 
det under åttiotalet, det har varit bränna och köra. Men vi är över-
tygade om att nu kommer det in kvalitet. Det kommer in ett helt annat 
sätt att se. Därför att det kommer att bränna på så runtomkring oss 
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med globalisering. Informationssamhället kommer att trycka fram det. 
Balans i livet kommer att bli ännu mer avgörande.
 Ökat behov av att växla ner?
 – Ja. Jag tar chansen ibland att vara på Juniorhandelskammaren. I 
den miljön med unga tuffa vd-personer är balans i livet det enda man 
talar om. Man pratar om sin lilla sommarstuga eller om att man vill bo 
»därute«, att ungarna ska kunna ha en grön park och en dagmamma 
som är nära. Jag trodde man skulle prata ledarskap och stimulans och 
nätverk… Det finns där också, ligger i spinnet, men det är väldigt 
tydligt var vikten är.

Eftersatt infrastruktur
Om du ska flytta ut på slätten och andra ska kunna bo kvar i Dalsland, 
då räcker det inte med IT. Det måste finnas andra vägar som fungerar, 
mer handfasta transportmöjligheter. Det är rätt dyrt att hålla en infra-
struktur igång. I hela Sverige. Eller varsomhelst i Dalsland eller på 
Skaraslätten.
 – Javisst, där ligger det här med infrastrukturen. Vi är så eftersatta 
i Västsverige jämfört med Norrland. Vi har räknat på detta. På utbild-
ningsplatser, väginfrastruktur… Kolla vår E6:a, den är totalt fruktans-
värd! Vi ligger under genomsnittet i Västsverige. Dels därför att vi har 
pratat med spretiga röster, skaraborgarna ska ha, bohuslänningarna ska 
ha. Men nu sitter vi med en röst. Nu kan vi tydliggöra på ett annat 
sätt, plus att vi kan agera. Bara vi kan klara av att prioritera gemensamt. 
Detta är inte klokt egentligen. Vi är ändå en så viktig del nationellt. 
Man är tvungen att faktiskt även prioritera andra delar av landet och 
inte bara av regionalpolitiska hänsyn.
 I Norrland klagar de också över dåliga vägar. Sverige är ett avlångt 
land och glest befolkat. Kommer vi inte alltid att ha problem med att 
upprätthålla en acceptabel infrastruktur överallt?
 – Visst. Och då får man fundera på det här med transporter. Vad 
är transporter av tung materiel och vad transporter av personer. Järn-
vägarna kanske ska användas på ett annorlunda sätt än nu. Det är en 
tuff debatt att ta. Men jag tror inte att folk kommer att tolerera det 
här med att infrastrukturen fortsätter att vara eftersatt söder om Stock-
holm.
 Vad då för tuff debatt?
 – Jag tänker på den tunga lastbilstrafiken. Den förstör mycket, vägun-
derhållet kostar en hel del. Samtidigt bygger vi ut järnvägen. För per-
sontrafiken är den suverän numera, men man måste fundera om man 
inte även för godstrafiken kan göra något bättre, ännu effektivare. Hur 
ser det ut runtomkring i världen? Vi kanske inte ligger på framfart hela 
tiden, eftersom man fortsätter att köra lastbilar på det sättet som vi gör. 
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När vi har såna jätteavstånd dessutom. Det tror jag är en tuff debatt att 
ta.
 Lastbilstrafiken har dessutom ökat sin andel av godstransporterna 
visavi järnvägen.
 Du tror inte att man måste koncentrera sina satsningar? 
 – Absolut. Det är därför vi har de här tydliga prioriteringarna och 
målen. Självklart ska vi fokusera och prioritera. Vår forskning runt Astra-
Hässle, kring Göteborgs universitet, Chalmers och kring Sahlgrenska 
universitetssjukhuset, det är jättefokuserat och prioriterat och har länkar 
ut i regionen till några av sjukhusen eller några av tillverkningarna. 
Fokus och prioritering är avgörande.

Göteborgs utveckling avgörande
Koncentrationen av folk till storstan, ser du det som något problem?
 – I vårt hänseende är det helt avgörande att det går bra i Göteborg. 
Det är jätteviktigt. Inte för dem som bor i Göteborg utan för alla. Det 
är hela tiden det här spinoffet runtomkring. Och går det bra, så vill man 
ju dela med sig. Men går det inte bra i Göteborg, så blir det stiltje även 
runtom. Därför måste man ha både koncentratet och omvärlden. Det 
pågår en väldigt livlig diskussion i Västsverige om detta. Skaraborgarna 
tycker att »vi klarar oss ju så bra ändå, det har vi alltid gjort« och även 
dalslänningarna. Men det är oerhört viktigt att se både-och.
 Går det bra för Göteborg?
 – Det går relativt bra för Göteborg. De har sina fantastiska möj-
ligheter även jämfört med Stockholm. Göteborg satsar oerhört mycket 
på att vara en stor mäss- och evenemangsstad. Till skillnad från Stock-
holm så ligger allt väldigt koncentrerat, du kan gå från Mässan ner till 
Operan, från Mässan till ditt hotell, till teatern. Det ligger mitt i stan. 
Så har du Avenyn, vem trivs inte på Avenyn, när du har båten på ena 
sidan och muséerna på den andra. Det är otroligt att det är så koncen-
trerat och ändå kan ta så mycket folk. En öppen och gemytlig stad.
 Det finns en koncentration av annat slag också, i de nordöstra delarna, 
av arbetslöshet och sociala problem?
 – Ja och det får man fundera en hel del kring. Vad man ska göra och 
hur. Göteborgs stad gör självklart en hel del här.
 Är det stadens problem, inte regionens?
 – Det är så fokuserat där, en tydlig stadsfråga. Men man måste se 
vad man kan ta tillvara och hur man länkar man ihop och då är ju ett 
Internationaliseringsråd ett sätt.
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Alla måste ha en rejäl chans
I samband med att Sverige tagit emot ganska stora flyktinggrupper har 
det talats om att det kan vara klokt att inte så många nyanlända invan-
drare samlas på samma plats. Att en spridning över landet kanske kan 
göra integrationen enklare, ge möjlighet till fler kontakter med det sven-
ska samhället.
 – Jag har inte tänkt på det så jättemycket själv. Men det naturliga är 
att se att alla – oavsett var vi kommer ifrån och hur vi lever och var 
vi är födda någonstans – måste ha en rejäl chans. Och det torde vara 
mer komplicerat att vidga ett område som redan har 15–20 procents 
arbetslöshet. Motorn där kanske inte är lika stark som i andra områden. 
Kommer man till ett annat område och hamnar i en kreativ miljö, så 
tar man vara på de möjligheter man faktiskt har. Även i bygden där jag 
kommer ifrån har vi folk från Jugoslavien och andra delar, som jobbar 
ihärdigt och är med i utvecklingen av landsbygden. Jag tror inte de är 
missnöjda med att komma till delar, där de lever mer som vem som 
helst.
 Vad ska man göra då när många ändå föredrar att bosätta sig i etniskt 
och socialt segregerade storstadsområden?
 – Det gjorde vi också när vi stack till USA på 1800-talet. Men då var 
det jorden man kunde skapa utifrån. Nu har man inte jorden, men man 
har service och sig själv. Bara »jag« är ju ett levande jobb om jag kan 
få någon annan att tycka att mina idéer är bra att betala för, eller mina 
tjänster. På nåt sätt har industrisamhället förslappat de tankegångarna. 
 – Problemet är idag, tycker jag, att det är ingen som vågar prata om 
detta. Vi märker tydligt att det är inte alltid legitimt att prata om de här 
frågorna riktigt fullt ut, säger Cecilia Widegren och hänvisar till den 
rapport som Mauricio Rojas presenterade på moderatstämman.
 Inte legitimt? Man får väl ta sig den rätten… Särskilt om man är 
ledande politiker?
 – Yes! Jag har haft möjligheten att bo i Honululu, där vi på univer-
sitetet var 80 länder representerade. I klassen var vi 15–20 national-
iteter beroende på ämne, så jag har tvingat mig själv att leva integrerat. 
Det var ett val vi alla gjorde. Gud vilka påfrestningar! Men efteråt var 
man som ett ljus. Man kunde inte se nån annan verklighet. Utmanin-
garna man fick hela tiden bara genom att lyssna på andra, det var otro-
ligt! 
 – Den här globaliseringen kommer att leda till, inte bara att vi unga 
svenskar rör oss mer än våra föräldar gjorde, utan det kommer att ge 
oss helt andra inputs, där vår förståelse måste vidgas. Även om vi har 
en trygghet i vår kultur och verklighet.
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Län, region eller vad?
Är regionen en bra form för att driva utvecklingen framåt, det verkar 
svårt att få samarbetet att fungera över de partipolitiska gränserna i 
sjukvårdsfrågorna?
 – Jag sitter mitt i ett försök och har valt att inte tycka vare sig det 
ena eller andra, därför att jag ska leva och verka i detta i fyra år. Men 
jag ser vissa klara tendenser. Naturligt är att kommuner, som är nära 
varandra, samverkar i ett antal frågor. Om det är högre utbildning eller 
gymnasieutbildning. Alla ska inte bygga samma skolor. Det tror jag är 
tvunget på ett helt annat sätt än man har sett tidigare.
 – Kommuner och kommunalt självstyre, jag vidhåller att det är oer-
hört viktigt. På åttitalet var det väldigt lätt att göra allting själv. Men 
det finns en verklighet nu, som säger att »nej, vi ska hjälpas åt, vi ska 
samverka«. Alla ska inte göra allt.
 – Jag har själv en ideologisk övertygelse om att Sverige är för litet 
för fler nivåer än två. Jag tror oerhört mycket på kommunerna och 
på den kommunala självstyrelsen, det lokala engagemanget, där flödar 
demokratin. Nationellt viktigt, sålänge nationalstaterna finns. Men det 
finns också en diskussion om nationalstatens vara eller ickevara i den 
omvärld vi lever i. Men för mig är det två nivåer och däremellan måste 
man samverka och frågan är då hur. 
 – Jag tror inte, att vi kommer fram till, oavsett parti och ideologi, att 
det kommer att finnas ett nytt mönster för Sverige. Förutsättningarna och 
identiteterna är så olika. Vi gör nästan samma försök som Skåne. De har 
en identitet, de är skåningar. De vill se detta ihop. Jag har hur många iden-
titeter som helst, skaraborgare, göteborgare och de är väldigt skilda åt. 
 – All den här mångfalden och olikheten i området talar starkt för att 
det inte kommer att se likadant ut i Sverige. Men sen är jag helt över-
tygad om att man måste samverka mer i ett antal frågor. Den regionala 
utvecklingen ska prioriteras regionalt inte i Sveriges riksdag, den ska 
inte prioriteras av för få, utan av dom den berör. Frågan är bara hur 
man formaliserar det här. Jag är övertygad om att en institution och 
ett sammanträdesbord med politiker inte löser det vi vill lösa, utan det 
måste ske i en diskussion med ett underifrånperspektiv, där människor 
gemensamt deltar.
 – Jag tror man identifierar sig ganska tydligt med den bygd och den 
kommun, där man bor. Den lokala demokratin ska man ta tillvara på 
ett helt annat sätt i framtiden .Jag märker också i hela demokratidiskus-
sionen var min generation står, vi får brottas ganska hårt. I Demokrati-
utredningens senaste rapport är civil olydnad plötsligt OK! Man får ju 
riktigt »höl i huvet«! För den som tror på demokrati! Det är ju ett jät-
tehot mot demokratin! Det är tio år sen muren föll och sen helt plöts-
ligt… Demokratin är ju görviktig! Man ser den ofta inte, men man ser 
den lokalt. Då måste man använda det.

Regionreform på försök

I en delrapport »Regionreform 
på försök« från PARK-kommittén 
( PARK står för Parlamentariska 
regionkommittén med uppdraget 
att följa upp och utvärdera 
regionförsöken) konstateras att 
medborgarna visat föga intresse 
för denna nya demokratiska möj-
lighet. Om inte politikerna väcker 
medborgarnas intresse kommer 
reformarbetet att mista sin poli-
tiska legitimitet menar utredaren 
Jörgen Johansson enligt tidningen 
Kommunaktuellt (nr 29, sept 
1999).
 Sjukvården är det ständiga trä-
toämnet och av de län som 
vill reformera sig, vill inget utom 
Jämtland ta in sjukvårdsfrågorna i 
arbetet. Nästan alla vill börja som 
Kalmar med regionförbund, ett 
lösligare samarbete mellan kom-
munerna utan direktval till något 
regionparlament. Då handlar det 
också om att enbart ta över upp-
gifter från staten, inte från lands-
ting eller kommuner. 
 Vad staten vill är oklart. Rege-
ringens ansvarige för region-
frågorna Lars-Erik Lövdén säger 
sig ogilla en utveckling mot feder-
alism och är därför tveksam till 
en ny regional nivå, det vill säga 
direktvalda regionparlament. Men 
regioner blir det säkert, även om 
de blir desamma som dagens län, 
ingen talar nämligen om några 
ändrade länsgränser. Bortsett från 
möjligen en översyn av det 
mycket stora länet Västra Göta-
land.
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Demokratiutredningen har kanske visat hur många unga uppfattar 
partiväsendet?
 – Javisst, det är en jätteförlegad struktur på hur man kanaliserar idéer 
och uppfattningar.
Partikäbbel klagar många över, unga som gamla. Gäller inte det region-
politiken också? Kritikerna av regionerna menar att det är bättre att 
samarbeta utan att behöva dra in partierna, till exempel indirekt via 
länsstyrelserna.
 – Skillnaden är att då har du bara byråkrater. Mer eller mindre. Och 
det skulle man gå ifrån. Men att sen se, om man identifierar sig som en 
region, det gör ju inte människor. Man bor där man bor – lokalt.

Partnerskap för framtiden
De har en styrelse med ledamöter valda av regionen, därtill en bered-
ning, där styrelsen ingår tillsammans med tolv representanter från kom-
munerna. 
 – I somras diskuterade vi att vidga det till ett partnerskap, som till 
exempel den regionala utvecklingsstrategin, där vi har både regionens 
företrädare, kommunernas indirekt valda men även näringslivet och 
intresseorganisationer. Då sitter alla i samma rum och kan lägga fram 
sin syn. Sen kan vi politiker med det medborgarförtroende vi har fatta 
beslut. Då har alla suttit i samma rum, diskuterat, kört ihop.
På det sättet har de också arbetat fram de regionala tillväxtavtalen.
 – Det finns mycket positivt och en väldig ambitionsnivå. Det är 
nästan så att man är orolig. Det var en del som trodde att det ska 
komma pengar, men det gör det ju inte utan det är resurser som redan 
finns. Men bara det att man kommit igång, får man försöka använda 
positivt.
Hur ska det gå med sjukvården och samarbetet där? Cheferna avgår i 
strömhopp.
 – Det är väl så att vi har suttit för länge inne i sjukvården. Politikerna 
ska prioritera och sätta gränsen för var samhällsansvaret går. Det går så 
oerhört fort och kostar så mycket. Vi har ett arv, världens högsta skatte-
tryck, vi kan inte göra allt. Vi måste prioritera och begränsa ansvaret 
och möjliggöra ett öppet spelrum för de aktörer som kan och är profes-
sionella. Vi gör inte det idag, vi sitter mitt i smeten och där ska vi inte 
vara.

Politiker och proffs
Hur ser din vision för regionen ut, vad hoppas du har hänt om fyra år?
 – Vad jag vill se resultat utav, det är det grundläggande, att det finns 
en levande tilltro till demokratins vara. Genom att jag är så ung och 
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ändå har fått ganska mycket inflytande, hoppas jag att jag kan visa att 
det är möjligt att vara med. Det finns ett intresse bland människor för 
demokratin. Sen tror jag att man måste bestämma sig för vad politiker 
ska göra. Vilken roll vi ska ha. Vi är medborgarföreträdare, tycker jag. 
Vi ska lyssna av, stämma av synpunkter, prioritera, ha mål men inte 
tjafsa hela tiden om vägen dit. Det är inte medlen som är viktiga utan 
målen. Den rollen måste vi bli duktigare på. Då kommer också tilltron 
till oss att öka. Plus att de som är professionella kommer att kunna vara 
professionella fullt ut, oavsett vad man jobbar med. När man fått den 
tydliga fördelningen, då skulle jag känna att man nått en bit på vägen.
 – Jag brinner för ett antal såna idéer och när bränslet tar slut då slutar 
jag.
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Höginkomsttagarna återfinns i stor utsträckning i storstads-
regionerna liksom många med extremt låga inkomster. Infödda 
svenskar blir däremot allt färre i låginkomstområdena visar 
kulturgeografen Roger Andersson.

Urbanisering innebär vanligen en samtidig geografisk packning och 
utglesning av befolkning och verksamheter, dvs. en omfördelning från 
glesbygd, byar och småorter till större befolkningsagglomerationer. 
Undantagen till detta normalfall gäller främst i de inledande faserna av 
stads- och tätortstillväxt i samband med demografiska transitioner med 
snabbt växande befolkning, då det förekommit att befolkningen ökat i 
såväl glesbygd som tätorter. För Sveriges del sker en sådan utveckling 
under hela 1800-talet då andelen bosatta i städer växer från runt 10 
procent till omkring 20 procent samtidigt som befolkningen på lands-
bygden fördubblas från 2,1 till 4 miljoner personer. Från 1910 gällde 
dock den moderna urbaniseringens huvudprincip, dvs. att urbanise-
ringen fortskred genom omfördelning av befolkning. (SCB 1999, tabell 
1.11)
 Urbanisering förknippas ofta oreflekterat med flyttningar. Man kan 
dock tänka sig geografisk omfördelning av befolkning utan att någon 
behöver flytta inom landet, nämligen antingen genom att födelseöver-
skottet under en viss period är större i urbana än i rurala områden eller 
genom att migrationsutbytet med utlandet gynnar urbana områden. 
Under större delen av den svenska urbaniseringshistorien har emeller-
tid den ökade andelen bosatta i urbana områden varit direkt och indi-
rekt beroende av inrikes migration. Direkt genom att nettot av brut-
toflödena mellan rurala och urbana områden oftast varit positivt för de 
senare. Indirekt genom ålderssammansättningen av detta netto; flyttare 
till rurala områden är äldre än de som flyttar i den andra riktningen och 
födelseöverskottet har därmed vanligen varit högre i urbana områden. 
I växande utsträckning har den svenska urbaniseringen, och då särskilt 
efterkrigstidens storstadstillväxt, varit beroende också av ett betydande 
överskott i utbytet med andra länder. Exempelvis kan nämnas att under 
20-årsperioden 1970–1989 ökade Stockholms läns befolkning med ca 
130 000 personer. Hälften av ökningen kunde hänföras till födelse-
överskott (fler födda än döda) och resten till nettoinvandringen. Länets 

Segregerande urbanisering?
Geografisk rörlighet i Sveriges storstadsregioner

ROGER ANDERSSON
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migrationsutbyte med resten av Sverige var svagt negativt (-12 000), 
ett resultat av att 530 000 personer flyttade till Stockholms län medan 
542 000 flyttade därifrån. Det bör kanske påpekas att invandringen 
även bidragit till det uppkomna födelseöverskottet (Andersson 1991).
 Den svenska forskningen om urbanisering och migration har inte 
förrän relativt sent intresserat sig för befolkningsfördelningens och -för-
ändringens etniska dimension. (Andersson, Molina & Sandberg 1992, 
Borgegård, Håkansson & Malmberg 1995, Borgegård, Håkansson & 
Müller 1998). Bland annat till följd av att invandringen till Sverige 
varit stor de senaste decennierna och genom att invandringen haft en 
storstadsorientering har insikten vuxit att de utlandsfödda är en cen-
tral kategori att studera för att förstå den aktuella och framtida befolk-
ningsutvecklingen (se t.ex. Champion 1994).
 Invandrade personer är starkt överrepresenterade i Sveriges tre stor-
stadsregioner och har så sannolikt alltid varit. Detta mönster gäller 
också internationellt. Utan att fördjupa sig i orsakerna till detta kan 
man peka på flera tänkbara faktorer: a) den invandrade personens kän-
nedom om regioner i invandringslandet är normalt sett begränsad och 
den mentala kartan torde vara påtagligt storstadsorienterad, b) storstä-
derna är centrala noder i både de nationella och internationella trans-
portsystemen, varför sannolikheten att komma in i landet via dem är 
hög, och möjligheterna att därifrån göra återbesök i hemlandet goda, 
c) storstäder erbjuder normalt sett goda utbildningsmöjligheter, vilket 
kan värdesättas av den invandrade både med hänsyn till egen och bar-
nens framtid, d) storstadens näringsliv är differentierat med en hög 
grad av arbetsdelning, något som kan innebära fler inträdespositioner 
på arbetsmarknaden, särskilt i yrken med låga krav på t.ex. språkkunska-
per, e) storstäderna drar till sig en större del av det som brukar benäm-
nas primär arbetskraftsmigration, dvs. invandring av högt kvalificerad 
personal inom forskning och näringsliv, genom sina starka positioner 
inom FoU och andra s.k. huvudkontorsfunktioner f) invandrare har 
sällan tillgång till mark eller andra produktionsmedel nödvändiga för 
arbete i primära näringar, en sektor som är vanligare utanför de största 
städerna, g) bostadsmarknaden visar vanligen en större heterogenitet 
med avseende på standard och upplåtelseformer i storstaden, h) stor-
stadsbefolkningen rymmer många subkulturer och acceptansen för vari-
ation i den kulturella repertoaren kan vara större där än i mindre orter. 
 Det går att peka på fler faktorer samtidigt som de nämnda inte alltid 
är giltiga. Empiriskt kvarstår dock faktum: för Sveriges del bor ca en 
tredjedel av totalbefolkningen i de tre storstadsregionerna medan hälf-
ten av de utlandsfödda återfinns där. Vissa kategorier av utlandsfödda 
har en än starkare storstadsprofil, t.ex. personer födda i Turkiet och 
Somalia.
 Intresset för den invandrade befolkningens bosättningsmönster ökade 
påtagligt under 1980-talet, främst till följd av stor nyinvandring, för-
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stärkt etnisk boendesegregation och sociala marginaliseringstendenser i 
storstädernas miljonprogramområden. Efter utredande av olika aspek-
ter av flyktingmottagningen introducerades 1985 den s.k. Hela Sverige-
strategin, som både reformerade den institutionella ansvarsfördelningen 
(kommunerna fick en nyckelroll i mottagandet) och medförde en ny 
geografisk inriktning och styrning av de kommunplacerade flyktingarna 
(Sandberg 1998). Avsikten var aldrig att hela Sverige skulle komma att 
engageras i programmet (Arbetsmarknadsdepartementet 1981), men 
med blott en handfull uppmärksammade undantag (t.ex. Sjöbo) blev 
detta fallet. Orsakerna härtill är komplexa men har att göra med både 
volymskäl (stor invandring), regionalpolitik (kommuner med vikande 
befolkningsunderlag och tomma bostäder såg en möjlighet att förändra 
situationen till det bättre), solidaritet (»att ta ett gemensamt ansvar« 
för skyddet av flyktingar), samt risken att bli stämplad som flykting-
fientlig om man ställde sig utanför Invandrarverkets avtalsdiskussioner 
med kommunerna.
 Hela Sverige-strategin upphörde i praktiken 1 juli 1994, då flykting-
ars rätt att ordna bostad på egen hand återinfördes. Sedan dess har 
en majoritet av de nyinvandrade löst boendet på egen hand (sannolikt 
oftast med hjälp av släkt och vänner). Strategin rymmer problematiska 
frågor kring individuella rättigheter men om dessa i detta sammanhang 
lämnas åt sidan kan man konstatera att strategin i ett geografiskt avse-
ende medförde en tydlig omfördelning av de utlandsfödda från regioner 
med överrepresentation till regioner med underrepresentation, något 
som illustreras i figur 1. Visserligen förmådde Hela Sverige-strategin 
inte att radikalt ändra grundmönstret för den invandrade befolkningens 
bosättningsmönster (jämför kartbilden till vänster och i mitten i figur 
1), men genom att de utlandsföddas antal steg med 50 procent samti-
digt som kommuner med låg andel utlandsfödda i början av 1980-talet 
ökade sin andel snabbare än kommuner med hög andel, blev resulta-
tet att i praktiken hela Sverige blev multietniskt under perioden och 
att en regional utjämning skedde av den invandrade befolkningen. 
Stockholms arbetsmarknadsregions andel av de utlandsfödda minskade 
exempelvis från 33 procent till 31 procent under åren 1984–1995, trots 
att antalet växte med 75 000 (Andersson 1998b). Sedan strategin de 
facto försvagades 1994 har den regionala förändringen av bosättnings-
mönstret haft en annan karaktär och många av de nya flyktingmotta-
gande komunerna har minskat sin utlandsfödda befolkning.
 Den omfattande s.k. sekundärmigration som tidigt uppmärksamma-
des i samband med Hela Sverige-strategin (dvs. att de i mindre kom-
muner i särskilt norra Sverige placerade flyktingarna flyttade vidare till 
storstäder och regionala centra) hindrade inte som framgår av figur 
1 att dessa mindre kommuner fick ett ökat antal utlandsfödda samti-
digt som deras Sverigefödda befolkning minskade. När Hela Sverige-
strategins omfördelande mekanismer försvagades parallellt med att 
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1980 1995 1980-1995

Antal kommuner
1980

10.00 - 25.00
25.00 - 50.00
50.00 - 75.00
75.00 - 125.00

20
99

56
56
46 125.00 - 555.00 (Över nations-

genomsnittet)

Antal kommuner
1995

10.00 - 25.007
25.00 - 50.0085
50.00 - 75.0090
75.00 - 125.0058

125.00 - 471.00 (Över nations-
genomsnittet)

37

51.00 - 82.00
82.00 94.00 -
94.00  - 105.00

105.00  -
118.00  - 134.00
134.00  - 357.00

118.00

46
46
46
46
46
47

Antal kommuner

Relativ representation av den utlandsfödda
befolkningen i Sverige 1980 och 1995
(Nationellt medelvärde = 100)

Relativ förändring av de utlandsföddas
fördelning i Sverige 1980-1995 (100 =
ingen förändring av kommunens andel
av landets utlandsfödda)

Figur 1 
De utlandsföddas relativa representation i Sveriges kommuner 1980–1995.

Källa: Kommunbef80/95, IBF och Kulturgeografiska inst., Uppsala univ.
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Figur 2
Förändringen av befolkningens geografiska fördelning 1995-1998, efter födelseland

Källa: Kommunbef95/98, IBF och Kulturgeografiska inst., Uppsala univ.
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nyinvandringen minskade efter 1994 har många av dessa kommuner 
redovisat starkt minskande antal utlandsfödda. Se figur 2.
 Ytterligare en aspekt av Hela Sverigestrategin bör framhållas. Det 
ansågs, bl.a. av denne författare, vara sannolikt att strategin drev upp 
migrationsfrekvenserna bland utlandsfödda. Att frekvenserna under 
senare delen av 1980-talet och i början av 1990-talet genomsnittligt låg 
väsentligt över den infödda befolkningens kunde ses som stöd för anta-
gandets riktighet. Emellertid visade fördjupade studier av de utlands-
föddas rörlighet före strategins införande att denna slutsats inte får 
oreserverat stöd i empiriska fakta; migrationsfrekvenserna var oftast 
lika höga och ibland högre t.ex. 1980 och 1984. (Andersson 1996, 
1998a)

Problemställning och syfte
1990-talet har inneburit en tydlig urbaniseringstendens i det svenska 
samhället även om inflyttning till s.k. tätortsnära landsbygd på vissa 
håll involverat också vissa rurala områden i storstadsregionernas och 
universitetsstädernas expansion (Amcoff, Forsberg & Stenbacka 1995). 
De utlandsfödda har utgjort en stor andel av denna urbanisering och 
ett av syftena med detta kapitel är att närmare undersöka storstadsflytt-
ningarna med blicken fästad på likheter/skillnader mellan den in- och 
utlandsfödda befolkningen. Skilda kommuner och bostadsområden i 
storstäderna har påtalat att Hela-Sverigestrategin för flyktingmottag-
ning till trots, och särskilt under perioden därefter, har inflyttningen 
fortsatt att förstärka segregationen i boendet. En hypotes, som till 
hälften bekräftats tidigare, är att bostadsområden med en hög andel 
utlandsfödda successivt förlorat Sverigefödd befolkning genom utflytt-
ning till andra områden i storstaden medan områdena rekryterat ytterli-
gare utlandsfödda genom inflyttning från andra håll i landet. Det andra 
ledet i denna hypotes är inte undersökt på ett mer systematiskt sätt och 
det framstår som särskilt angeläget att i detta kapitel just fokusera på 
balansen i in- och utflyttning i förhållande till olika segment av storstä-
dernas bostadsmarknad. Det första ledet har främst granskats för stock-
holmsregionen (Andersson 1998b) och det finns skäl att bredda analy-
sen också till Göteborg och Malmö.
 Man kan inte på teoretisk grund hävda att urbanisering leder till 
några bestämda effekter på städernas boendesegregation. Att det blir 
effekter är sannolikt och beror inte bara på att in- och utflyttare socio-
ekonomiskt och etniskt oftast skiljer sig från den befolkning som är 
bosatt i regionen. Redan det faktum att inflyttarna är nya på bostads-
marknaden gör att man kan förvänta sig att de är mer beroende av 
formella rutiner för att finna en bostad (bostadsförmedlingar, mäklare 
etc) samt att de inom varje socio-ekonomiskt bostadssegment (t.ex. 
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bestämda efter upplåtelseformer) är i ett sämre konkurrensläge än de 
redan bosatta. De senare har (genomsnittligt) ett försteg i konkurren-
sen genom tid i bostadskö, information om marknaden och bättre för-
ankring i lokala sociala nätverk. Det är därför troligt att inflyttarna inom 
varje bostadssegment hänvisas till bostäder belägna i något mindre att-
raktiva bostadsdområden samtidigt som utflyttarna kan förväntas lämna 
genomsnitlligt mer attraktiva områden. Effekterna av denna selektion 
kan antas bli större i tider av stor nettoinflyttning men det innebär inte 
att de bidrar till en förstärkning av segregationen. Det omvända är mer 
sannolikt eftersom mindre attraktiva områden på detta sätt rekryterar 
boende som i socioekonomisk mening genomsnittligt är mer resurs-
starka än de som bor i området. Det förda resonemanget vilar på en 
mikroekonomisk och socialekologisk grund, dvs. på antaganden om 
att stadens befolkning konkurrerar om positioner på marknaden och 
att hushållens resurser avgör vilken tillgång de har till skilda delar 
av bostadsmarknaden. Detta är självfallet inte den enda mekanismen 
bakom stadens segregationsmönster, där hushållens varierade behov och 
önskemål, inslag av diskriminering liksom olika institutionella arrang-
emang också är relevanta aspekter av skapandet och återskapandet av 
segregation. 
 Under Hela Sverigestrategin och perioden därefter är det trots det 
sagda rimligt att anta att ett samband finns mellan storstadsexpansionen 
och den förstärkta socioekonomiska och etniska segregationen. Anta-
gandet vilar på hypotesen att nettoflyttningen till storstäderna till rela-
tivt stor del består av utlandsfödda samt att dessa både på grund av 
socioekonomiskt svag position, bristfälliga sociala kontakter med den 
infödda svenska befolkningen, och vakansernas fördelning på bostads-
marknaden hamnat i de redan tidigare »invandrartäta« bostadsområ-
dena, samt att de på grund av arbetslöshet oftare haft svårare än Sve-
rigefödda att lämna dessa områden om de så önskat. I detta kapitel, 
liksom i kapitlet »Rörligheten i de utsatta bostadsområdena« sid 197 
f.f., kan denna hypotes underkastas viss empirisk prövning.
 I detta kapitel behandlas storstadsrörligheten med tonvikt på in- och 
omflyttningen. Följande empiriska frågor står i centrum för intresset:

1. Hur många och vilka flyttar till och från storstadsregionerna? Varifrån 
kommer inflyttarna och vart hamnar de? Överensstämmer grunddra-
gen i in- och omflyttning för de tre storstadsregionerna med varan-
dra?

2. Hur många och vilka flyttar inom storstadsregionerna? Vilka flyttar 
inte? Hur ser flyttningsutbytet ut mellan bostadsområden av olika 
social karaktär och med olika upplåtelseformer. Är denna rörlighet 
likartad i de tre regionerna?

Med frågan vilka avses individernas demografiska, sociala och etniska 
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kännetecken, såsom ålder, kön, familjetyper, inkomster och födelseland. 
Den sociala rörligheten studeras inte direkt, men väl indirekt genom 
analys av skilda kategoriers flyttningar mellan bostadsområden av olik-
artad socioekonomisk karaktär.

Definitioner och material
Ett antal geografiska kategorier behöver definieras inför presentation 
och diskussion av data. Geografiska regionindelningar baseras vanli-
gen på antingen administrativa principer (t.ex. politiska territorier som 
länder, län, kommuner) eller på funktionella (följande ett fenomens 
utbredning, t.ex. tät/gles bebyggelse, tidningsspridningsområde, eller 
en arbetsmarknads geografiska utsträckning. Det är i storstadssamman-
hang sällan lämpligt att betrakta storstadsområdet som endast bestå-
ende av den huvudkommun som ger dem dess namn. Stockholms stad 
är uppenbarligen endast en del av stockholmsregionen. Stockholms 
län är i sammanhanget en bättre områdesdefinition men länsbegreppet 
passar å andra sidan dåligt för Malmö och Göteborg. Endast adminis-
trativa principer är sällan nöjaktiga om sociala och ekonomiska pro-
cesser skall studeras. För denna studie har valts en regionindelning 
som baseras på ett funktionellt tänkande, nämligen arbetsmarknadsre-
gionbegreppet. Landet är indelat i ca 110 lokala arbetsmarknader, där 
storstadsområdena utgör varsin region. Lokala arbetsmarknadsregio-
ner konstrueras bl.a genom utnyttjande av data om pendlingsströmmar 
och de består vanligen av flera kommuner med en större kommun som 
centrum för den ekonomiska aktiviteten. På så sätt förenas i arbets-
marknadsregionbegreppet både administrativa och funktionella princi-
per (en enskild kommun förs alltid i sin helhet till en bestämd region). 
Storstadsområdena definieras här således som Stockholms, Göteborgs 
och Malmö arbetsmarknadsregion. I Stockholms fall innebär detta att 
alla kommuner i Stockholms län samt Håbo kommun i Uppsala län 
samt Gnesta, Trosa och Strängnäs i Södermanlands län ingår i regio-
nen. Totalt 29 st kommuner ingick 1995 i Stockholms arbetsmarknads-
region. I Göteborgs arbetsmarknadsregion tillhör samtliga 16 kommu-
ner utom Kungsbacka det nybildade Västra Götalands län men 9 kom-
muner tillhörde tidigare Göteborgs och Bohus län (Härryda, Partille, 
Öckerö, Stenungsund, Tjörn, Orust, Göteborg, Mölndal och Kung-
älv) medan 6 tillhörde f.d. Älvsborgs län (Ale, Lerum, Vårgårda, Bol-
lebygden, Mark och Alingsås). I Malmö arbetsmarknadsregion ingår 
15 kommuner dvs. alla kommuner i f.d. Malmöhus län utom Helsing-
borg, Landskrona, Bjuv, Svalöv och Höganäs. Numera tillhör samtliga 
dessa det nybildade Skånelänet. Malmö arbetsmarknadsregion består 
av 17 kommuner.
 I studierna av rörligheten i regionerna utnyttjas data baserade på s.k. 
SAMS-områden. SAMS står som förkortning av »Small Area Market 
Statistics«, och har utvecklats av SCB på kommersiell grund (för att 
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kunna sälja marknadsprofiler m.m. till företag). SAMS-områdena har 
dock inte skapats av SCB utan i huvudsak av kommunerna. Sedan 
ett par decennier utnyttjar många kommuner möjligheten att för sin 
egen sociala planering (skolor, äldreomsorg mm) kunna erhålla befolk-
ningsdata för små geografiska områden inom tätbebyggt område, s.k. 
nyckelkodsområden (NYKO). NYKO är grupperade i nivåer från hela 
tätortsnivån, över stadsdelar till delar av stadsdelar. Eftersom de mindre 
områdena består av färre hushåll än de större blir de redan av den 
anledningen mer inbördes homogena (med avseende på bostädernas 
upplåtelseform, hushållens inkomster, utbildningsprofil m.m.) men 
kommunerna har också eftersträvat att skapa sådana homogena stati-
stikområden för att just kunna skilja ut t.ex. småhus- från flerfamiljs-
husområden. SAMS-statistiken baseras i tätorterna normalt sett på 
just NYKO-indelningen (den mest eller näst mest detaljerade nivån). 
Utanför tätorterna utnyttjas andra områdesindelningar, t.ex. post-
nummerområden eller församlingar. Sammantaget är Sverige indelat i 
drygt 9400 SAMS-områden, varav nästan tre tiondelar av dessa åter-
finns i storstadsregionerna. Indelningen gjordes 1993 och passar därför 
bra som underlag för analyser av 1990-talets rörlighet. I texten används 
vanligen termen bostadsområde när data visar fördelningen över SAMS-
enheter. Detta kan i vissa fall stämma mindre bra med vad folk i allmän-
het menar med bostadsområde, men i stor utsträckning är denna över-
sättning rimlig. 
 Materialmässigt vilar detta kapitel, och »Rörligheten i de utsatta 
bostadsområdena«, på hela sju typer av datamängder, där dock flera 
används i mycket begränsad omfattning (se tablå 1). Databasen GEO-
METRO, innehåller individinformation om alla som bodde och/eller 
arbetade i de tre storstadsregionerna 1990 och/eller 1995 för ålders-
gruppen 16-64 år. En stor mängd data om individerna finns för 1990 
såväl som 1995, vilket möjliggör dynamiska studier. Det är möjligt att 
studera de som flyttat in till regionerna och ut från dem, men också att 
följa personer som stannat i endera regionen under 1990-talets första 
del. Eftersom data avser endast två tidpunkter vet vi dock inte om, 
eller hur, de flyttat under den mellanliggande perioden. I detta kapitel 
används Geometro främst för att genomföra en gruppering av storstä-
dernas bostadsområden i olika områdestyper. 
 Ett grundläggande material är databasen TotFlytt98, vilken avser 
samtliga personer som flyttade under år 1998. För dessa ca 1,15 mil-
joner individer och deras sammantaget 1,3 miljoner flyttningar finns 
uppgifter om från vilket län, vilken kommun och vilket bostadsområde 
(SAMS-område) i landet man flyttade från och till. Även de som bytt 
bostad inom samma bostadsområde ingår i materialet. I övrigt finns 
information om personernas ålder, kön, civilstånd och födelseland. (För 
en översikt av databaserna se Tablå 1 nästa sida) 
 För att kunna beräkna flyttningsfrekvenser mm har ett parallellt data-
material över befolkningen i varje bostadsområde införskaffats (SAMS-
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Tablå 1
Översikt av datamaterial som utnyttjas i detta kapitel och  i »Rörligheten i de utsatta bostadsområdena«

Databas (lokalisering) Innehåll Användning

Geometro Individdata, 2,7 milj individer Klustring av bostads-
(IBF/Kulturgeogra- Bosatta i storstadsregionerna områden, inkomst-
fiska inst., Uppsala 1990 och/eller 1995  och sysselsättnings- 
universitet) Longitudinellt material, geokodat utveckling för in- och 
 Demografiska och socio-ekonomiska utflyttare samt 
 data förändringar i utsatta
  bostadsområden
  (kap.  Rörligheten)

TotFlytt98 Individdata, 1,15 milj individer Huvudmaterial för
(IBF, Uppsala univ.) Alla som flyttat inom Sverige år 1998 migrationsanalyserna i
 Demografiska data (ålder, kön, civil- (bägge kapitlen)
 stånd, födelseland, geokod (SAMS)
 före och efter flyttning

SamsData98 Områdesdata, ca 9 400 SAMS- Underlag för beräkning av
(IBF, Uppsala univ.) områden. Data om befolkningens migrationsfrekvenser
 demografiska sammansättning samt data om bostads-
 (åldersgrupper per kön och födelseland) områden ((kap.  Rörligheten)

SamsData95 Samma innehåll som SamsData98 Beräkningar av
(IBF/Kulturgeogra-  befolkningsförändring
fiska inst., Uppsala  i vissa utsatta bostads-
universitet)  områden 1995–98
  (kap.  Rörligheten)

InkData97 Områdesdata, ca 9 400 SAMS- Gruppering av bostads-
(IBF, Uppsala univ.) områden. Inkomstdata om den vuxna områden efter kvoten
 befolkningens (över 15 år) mellan låg- och hög-
 inkomstfördelning (antal personer inkomsttagare i bostads-
 per inkomstdecil) områdena (bägge kapitlen)

KommunBef80-98 Kommundata, 284-288 kommuner. Underlag för produktion
(IBF/Kulturgeogra- Befolkningen fördelad på ålders- av vissa kartor i detta
fiska inst., Uppsala grupper, kön och födelseland kapitel)
universitet)

KommunFlytt80-98 Individdata, alla flyttare mellan Beräkning av 
(IBF/Kulturgeogra- kommuner 1980-1998 (300 000- inflyttningsfält
fiska inst., Uppsala  350 000). Data om ålder, kön,  (detta kapitel)
 civilstånd, födelseland,
 antal barn m.m.
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DATA98, avser befolkningen vid årets slut, dvs. 1998-12-31). Viss 
information har som källa SAMSDATA95, vilket avser befolkningen 
fördelad på bostadsområden 1995. Efter referenslistan (i slutet av kapit-
let) ges ytterligare information om de databaser som utnyttjas i kapitlet. 
Eftersom TotFlytt98 har hög aktualitet och omfattar hela landet och 
alla flyttare utgör detta huvudmaterialet i detta kapitel. För analyser av 
mobilitetens geografi under perioden 1990-95, se Andersson 1998b 
samt Andersson, Hermelin & Lundmark, under produktion.
 I syfte att underlätta analysen av flyttningsströmmarna har bostads-
områdena grupperats på två olika sätt. Med stöd av Geometro har 
bostadsområdena i storstadsregionerna med hjälp av en klusteranalys 
grupperats efter befolkningens boende- och sociala struktur och fem 
typer av bostadsområden har skapats. Klustringen har gjorts på samma 
sätt för var och en av regionerna, men som framgår senare varierar 
klustrens relativa storlek mellan de tre regionerna. Av utrymmesskäl 
presenteras utfallet här i detalj endast för Stockholmsregionen (se också 
Andersson 1998b).
• Kluster 1 (se tabell 1) präglas av att befolkningen i stor utsträckning 

bor i äganderätter, har en hög medelinkomst, hög förvärvsfrekvens, 
har en liten andel lågutbildade samt en andel utlandsfödda under 
regiongenomsnittet. I Stockholmsområdet finns sammanlagt 214 
bostadsområden i kluster 1, och 1995 fanns 375 000 invånare i dessa 
områden (invånaruppgiften hämtad från samsdata över hela befolk-
ningen 1995-12-31, således ej från Geometro).

• Kluster 2 består av bostadsområden där invånarna i genomsnitt bor i 
äganderätt, har inkomster som regionmedianen, har en hög förvärvs-
frekvens, en hög andel lågutbildade och en andel utlandsfödda under 
regiongenomsnittet. I Stockholmsregionen återfinns 286 områden i 
detta kluster och där bodde 1995 ca 303 000 personer.

• Kluster 3 präglas av hyresrätter, genomsnittsinkomster, en relativt 
hög förvärvsfrekvens, en andel lågutbildade som regiongenomsnittet 
men med en överrepresentation av utlandsfödda. Kluster 3 består i 
stockholmsregionenav 259 områden och där bodde nästan hälften av 
regionens befolkning (808 000, varav 121 000 födda utomlands).

• Kluster 4 består av färre områden (94) och här återfinns bl.a. flertalet 
av de miljonprogramområden som domineras av hyresrätt. Medelin-
komsten och förvärvsfrekvensen är mycket låg, befolkningen rymmer 
många lågutbildade och drygt var tredje person är född utomlands. 
De 94 Kluster 4-områdena i stockholmsregionen rymmer 240 000 
invånare varav 95 000 utlandsfödda.

• Kluster 5 består av områden som har liten nattbefolkning (få invå-
nare) men oftast stor dagbefolkning (t.ex. stora arbetsplatsområden 
som flygplatserna, sjukhusområdena m.m.). I stockholmsregionen 
har 116 områden klassats till kluster 5. Totalt bor endast 6 000 per-
soner i dessa områden och även om medelinkomsten och förvärvs-
frekvensen liknar den i kluster 4-områdena finns skäl att i vissa sam-
manhang behålla dessa områden åtskilda från kluster 4.
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Med stöd av ytterligare ett material, avseende inkomststrukturen i 
samtliga landets SAMS-områden 1997, har bostadsområdena grup-
perats efter en mall som introducerats av Storstadskommittén (SOU 
1997:118). Genom att sortera landets vuxna befolkning efter inkomst 
kan decilskikt (10 procent-skikt) beräknas. De ca 7 miljoner inkomst-
tagare som registrerats år 1997 fördelas på tio grupper med ca 700 000 
individer i varje grupp. De 700 000 som hade den lägsta inkomsten 
tillhör decil 1, de därpå följande 700 000 decil 2, etc. För varje SAMS-
område finns i det beställda materialet information om antalet personer 
i varje sådant decil-skikt. Därmed kan kvoten mellan låg- och högin-
komsttagare beräknas för varje bostadsområde. Vi följer här Storstads-
kommitténs beräkningsmetoder och definierar områdena efter kvoten 
mellan de två lägsta decilerna (1 och 2) och de två högsta (9 och 10), 
se tabell 2.
 I ett område som av kommittén klassats som »extremt hög inkomst« 
går fyra eller fler höginkomsttagare på varje låginkomsttagare (kvot 
under 0,25). I områden av typen »Mycket hög inkomst« går två till fyra 
höginkomsttagare på varje låginkomsttagare. Värden kring kvoten 1 
kallar jag här för »medelinkomstområden«. När låginkomsttagarna blir 
fler än höginkomsttagarna hamnar bostadsområden i någon av kate-
gorierna »låg inkomst«-områden, där grupp 7 benämns »Mycket låg 
inkomst« och grupp 8 benämns »extremt låg inkomst«. I de senare går 
fler än tio låginkomsttagare på varje höginkomsttagare. För att und-
vika egendomligheter i invånarmässigt små bostadsområden har dessa 
undantagits från inkomstgrupperingen (grupp 9). 
 I landet som helhet dominerar områden kring medelvärdet 1 (se 
tabell 3). Ca två tredjedelar av bostadsområdena faller i grupp 3, 4 och 
5 (hög inkomst, medelinkomst, under medelinkomst). Ca 1000 områ-
den återfinns i grupp 1 och 2 (extremt hög samt mycket hög inkomst), 
medan knappt 500 finns i grupp 7 och 8 (mycket låg samt extremt 

Tabell 2
Områdesklassificering efter inkomster.

Områdestyp (ink 97) Kvot låg/höginkomsttagare
1 Extremt hög inkomst Under 0,25
2 Mycket hög inkomst 0,25–0,50
3 Hög inkomst 0,50–0,80
4 Medelinkomst 0,80–1,25
5 Under medelinkomst 1,25–2,00
6 Låg inkomst 2,00–4,00
7 Mycket låg inkomst 4,00–10,00
8 Extremt låg inkomst Över 10,00
9 Omr. med färre än 25 inv.

Källa:  Baseras på SOU 1997:118. Delade städer, s. 27
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låg inkomst). Storstadsregionerna har sammantaget 31 procent av lan-
dets vuxna men mer än hälften av personer med mycket hög inkomst 
och 43 procent av personer med extremt låg inkomst. Polariseringen 
är således större i storstadsregionerna.
 Eftersom 1998 års flyttare, liksom GEOMETROs individer, kan 
hänföras till specifika bostadsområden finns möjlighet att studera indi-
viders rörlighet mellan bostadsområden av olika inkomstkaraktär, en 
möjlighet som också utnyttjas i detta kapitel men även i »Rörligheten i 
de utsata bostadsområdena«.
 Samtliga material baseras på Statistiska Centralbyråns tillstånds- och 
händelseregister.

Rörligheten till och från storstadsregionerna
Som konstaterats redan i kapitlet »Rörligheten i de utsatta bostadsom-
rådena« är yngre vuxna människor mer flyttningsbenägna än äldre. De 
är dessutom mer urbant orienterade i sina flyttningsrörelser. Det är de 
yngre som lett landets urbaniseringsprocess, som lämnat mindre orter 
och glesbygd för studier och arbete i de större städerna. Bland annat 
för att yngre dominerar bland storstädernas inflyttare kommer ogifta 
att nästan ensamma stå för storstädernas migrationsöverskott (under 
perioder där överskott förekommer), se tabell 4. Tabell 5 visar att de 

Tabell 3
Befolknings- och inkomstdata för landets bostadsområden efter områdestyp 1997

Områdestyp Antal Antal inv. Antal hög- Antal låg- Andel av Andel av
 områden (över 15 år) inkomst- inkomst- områden befolkningen
   tagare* tagare** belägna i bosatt i
     storstäderna storstäderna
     % %
Extremt hög inkomst 35 5 429 2 303 518 34 53
Mycket hög inkomst 983 896 337 329 432 136 883 51 69
Hög inkomst 1 832 1 652 561 424 131 271 844 32 42
Medelinkomst 2 290 2 007 448 368 690 367 301 18 20
Under medelinkomst 1 966 1 530 094 209 766 321 780 14 16
Låg inkomst 998 642 776 63 939 163 913 15 17
Mycket låg inkomst 314 237 331 15 849 90 523 25 29
Extremt låg inkomst 169 115 955 3 686 64 560 35 43
Omr. med färre än 25 inv. 726 5824 946 1 448 28 26
Summa 9 313 7 093 755 1 418 742 1 418 770 35 31

*Höginkomsttagare = Övre två inkomstdecilerna, dvs. mer än 228 000 kr i årsinkomst
** Låginkomsttagare = nedre två inkomstdecilerna, dvs. mindre än 62 4000 kr i årsinkomst

Källa: InkData97, Institutet för Bostadsforskning, Uppsala universitet.



163

ogifta också dominerar bland utflyttare från storstäderna och bland 
flyttare generellt men att denna dominans är som allra störst vad gäller 
inflyttare till storstäderna.
 Vid sidan av de yngres och de ogiftas framträdande roll i storstädernas 
flyttningsmönster finns också andra drag som skiljer storstäderna från 
särskilt de mindre orternas flyttningsmönster. Ett sådant drag är flyt-
targruppernas etniska sammansättning. I figur 3 visas först den gene-
rella bilden av några nationalitetskategoriers rörlighet, och i figur 4 har 
ålders- och nationalitetsdata sammanställts på ett sådant sätt att stor-
stadsinflyttarnas specifika drag kan åskådliggöras.
 Figur 3 bekräftar tidigare studier (t.ex. Andersson 1996a, 1997a, 
1997b och 1998b) som funnit att den geografiska rörligheten är avse-
värt större för vissa – särskilt nyinvandrade – personer. Som framgår 
gäller den högre rörligheten för personer från Somalia, Irak, Iran, Etio-
pien och f.d. Jugoslavien för alla typer av flyttningar, dvs. såväl inom 

Tabell 4 
Nettoflyttning (in- minus utflyttning) för Sveriges tre storstadsregio-
ner år 1998 efter kön och civilstånd.

Civilstånd Män Kvinnor Totalt
Gifta 699 735 1 434
Ogifta 7 787 7 546 15 333
Skilda 82 219 301
Änkor/änkl. -5 50 45
Totalt 8 563 8 550 17 113

Källa:TotFlytt98.

Tabell 5
Civilstånds- och könsfördelning för storstädernas flyttare samt för flyttare generellt, 1998. Procent

Flyttarkategori Kön Gifta Ogifta Skilda Änkor/änkl. Totalt
     och övriga
Inflyttare till Män 15,4 78,1 6,0 0,6 100
storstäder Kvinnor 14,7 77,1 6,3 1,9 100
 Totalt 15,1 77,6 6,1 1,3 100
Utflyttare från Män 18,3 72,9 8,0 0,8 100
storstäder Kvinnor 17,1 72,7 7,7 2,5 100
 totalt 17,7 72,8 7,8 1,7 100
Alla flyttare Män 19,2 70,9 8,6 1,3 100
i landet Kvinnor 18,8 66,7 9,8 4,6 100
 Totalt 19,0 68,8 9,2 3,0 100

Källa: TotFlytt98.
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Figur 4.
Storstadsflyttarnas åldersfördelning efter födelseland i förhållande till alla flyttare 1998. /Värden över 100 

= överrepresentation, under 100 = underrepresentation.

Källa: TotFlytt98

Figur 3
Andel av befolkningen per nationalitet (födelseland) som flyttat under år 1998

Källa: TotFlytt 98 och SamsData 98
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som mellan bostadsområden och också mellan kommuner och över 
länsgräns.
 Genom att sätta storstadsinflyttarna i relation till alla landets flyttare 
framgår i figur 4, att personer i åldern 20–29 år är överrepresenterade 
bland storstadsflyttarna oavsett nationellt ursprung (den andra stapeln 
i varje nationalitetsgrupp). För de sverigefödda är dock 20–29-åringar 
den enda kategori där storstadsflyttning relativt sett är vanligare än 
andra destinationer. Detsamma gäller för flyttare från övriga EU-länder 
samt för amerikaner (består främst av latinamerikaner). Personer från 
Asien, å andra sidan, visar överrepresentation för storstadsflyttare oav-
sett ålder och även bland afrikaner och personer från övriga Europa är 
storstadsflyttningar överrepresenterade långt upp i åldrarna. 
 Om de utlandsfödda betraktas som en enda kategori kan man notera 
skillnader gentemot de sverigefödda flyttarna. Det finns som redan 
framgått, och som kommer att framgå senare, mycket stora skillnader 
mellan olika nationaliteter inom den utlandsfödda kategorin. För över-
skådlighetens skull ges dock i ett par tabeller en sammanfattning av de 
övergripande skillnaderna mellan de sverigefödda och de utlandsfödda 
flyttarnas åldersfördelning.
 Vad som framstår som tydligast är att de svenska flyttarnas starka 
koncentration till åldersgruppen 20–29 år inte har en motsvarighet 
bland utlandsfödda flyttare. Bland landets samtliga flyttare 1998 var 
35 procent i åldern 20–29 år (se tabell 6). Bland utlandsfödda flyttare 
utgjorde denna åldersgrupp endast 27 procent. Bland de sverigefödda 
inflyttarna till storstäderna var 58 procent i 20–29-årsgruppen, att jäm-
föra med 32 procent bland de utlandsfödda inflyttarna. För den sve-
rigefödda befolkningen har storstäderna ett negativt flyttningsnetto i 
åldrarna över 40 år, men detta gäller inte för utlandsfödda. De utlands-
föddas andel av landets flyttare är endast ca 12 procent i den mest 
rörliga åldersgruppen medan värdet är dubbelt så högt bland 40–49-
åringar (tabell 7).
 Denna avvikelse i ålderssammansättning kräver två typer av förkla-
ringar, dels varför så relativt få utlandsfödda i åldersgruppen 20–29 år 
flyttar, dels varför så relativt många i åldergrupperna däröver flyttar.
 Om vi fortsätter att bortse ifrån att denna bild inte gäller för samtliga 
utlandsfödda kategorier kan man anta att den lägre flyttningsbenägen-
heten i åldrarna 20–29 år sammanhänger med klassposition och utbild-
ningsvariationer och möjligen med en genomsnittligt något tidigare 
familjebildning. Dessa tre faktorer hänger samman på så sätt att familje-
bildning fördröjs av högre studier och att högre studier försvåras av den 
invandrade befolkningens totalt sett svagare klassposition och (för vissa 
kategorier) genomsnittligt svagare studietradition. Färre studerar vidare 
och fler får barn i tidigare åldrar och blir därmed mindre rörliga.
 De medelålders högre rörlighet kan sannolikt förklaras av »invand-
ringsspecifika« faktorer. Bland annat vet vi att personer som en gång 
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flyttat från sin hembygd är mer rörliga än personer som aldrig flyttat. 
Invandrade personer har per definition lämnat sin hembygd. Den mest 
relevanta jämförelsegruppen är därför inte hela den sverigefödda befolk-
ningen utan snarare den del av befolkningen som t.ex. bor i annat län 
än uppväxtlänet. En annan sådan »invandringsspecifik« omständighet 
ligger i själva förankringsprocessen i det nya landet. Tidigare studier 
har som nämnts visat att de utlandsföddas rörlighet är särskilt hög de 
närmaste åren efter invandringen. Denna period, som kan ses som en 
sök- och etableringsfas, leder till mycket hög rörlighet oavsett ålder 
och dessa höga flyttningsfrekvenser slår igenom i hela kategorins flytt-

Tabell 6
Åldersfördelningen för flyttare i Sverige (överst) respektive in- och utflyttare för storstadsregionerna efter 
födelseland 1998.

Alla flyttare       
 Antal flyttare Flyttarnas åldersfördelning  
 Åldersgrupp Sverige Utomlands Totalt Sverige Utomlands Totalt
 0–19 272832 30771 303603 24,8 15,8 23,4
 20–29 403332 53259 456591 36,6 27,3 35,2
 30–39 182299 52378 234677 16,6 26,9 18,1
 40–49 92334 29542 121876 8,4 15,2 9,4
 50–64 80636 19682 100318 7,3 10,1 7,7
 Över 64 69266 9107 78373 6,3 4,7 6,0
 Totalt 1100699 194739 1295438 100,0 100,0 100,0

Storstadsinflyttare       
 Antal flyttare Flyttarnas åldersfördelning  
 Åldersgrupp Sverige Utomlands Totalt Sverige Utomlands Totalt
 0–19 7962 2163 10125 16,0 19,9 16,7
 20–29 28790 3460 32250 58,0 31,9 53,3
 30–39 6542 2726 9268 13,2 25,1 15,3
 40–49 2404 1341 3745 4,8 12,4 6,2
 50–64 2449 819 3268 4,9 7,6 5,4
 Över 64 1469 336 1805 3,0 3,1 3,0
 Totalt 49616 10845 60461 100,0 100,0 100,0

Storstadsutflyttare       
 Antal flyttare Flyttarnas åldersfördelning  
 Åldersgrupp Sverige Utomlands Totalt Sverige Utomlands Totalt
 0–19 7199 771 7970 19,1 13,6 18,4
 20–29 17465 1986 19451 46,4 34,9 44,9
 30–39 5764 1498 7262 15,3 26,4 16,8
 40–49 2517 658 3175 6,7 11,6 7,3
 50–64 2979 522 3501 7,9 9,2 8,1
 Över 64 1740 249 1989 4,6 4,4 4,6
 Totalt 37664 5684 43348 100,0 100,0 100,0

Källa: TotFlytt98.
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Tabell 7
De utlandsföddas andel av flyttarna 1998. 
 

 Utlandsföddas Utlandsföddas
 andel av alla andel av stor-
Åldersgrupp flyttare stadsflyttarna
0–19 10,1 21,4
20–29 11,7 10,7
30–39 22,3 29,4
40–49 24,2 35,8
50–64 19,6 25,1
Över 64 11,6 18,6
Totalt 15,0 17,9 

Källa: TotFlytt98.

ningsbenägenhet. Det mest näraliggande är att betrakta de nyinvand-
rade generellt som en »ungdomsgrupp« i migrationshänseende.
 De tre storstadsregionernas flyttningsfält har relativt distinkta geo-
grafiska drag. För den mest rörliga gruppen av 20–29-åringar rekryterar 
Stockholm från Norrland, Svealand och nordöstra Götaland, Malmö 
från Småland och södra Halland, och Göteborg från nordvästra Göta-
land och sydvästra Svealand. Mönstret speglar relativt väl gravitations-
teorins bärande idé om flyttningar som avståndskänsliga och där orters 
befolkningsmässiga storlek avgör hur långt attraktionskraften verkar. 
Figur 5 visar storstädernas inflyttningsfält för år 1995 men mönstret 
är stabilt över tiden och gäller med mindre avvikelser också för utflytt-
ningsfälten.
 Figur 6 visar de mycket stora inkomstskillnader som finns mellan 
den Sverige- och utlandsfödda befolkningen när det gäller inflyttningen 
till de tre storstadsregionena. Vi kan också notera att inflyttare till 
Stockholmsregionen under perioden 1990–95 når klart högre medel-
inkomster än inflyttare till de andra två regionerna. Detta gäller för alla 
åldersgrupper upp till 50-årsåldern. En 35-årig utlandsfödd som bodde 
i Stockholmsregionen 1995 men inte 1990 (inflyttare) hade 1995 i 
genomsnitt ca 85 000 kr i sammanräknad inkomst, vilket var drygt 
20 000 kr mer än motsvarande inflyttare till Göteborg och Malmö. 
Emellertid var denna inkomst inte ens hälften av vad en Sverigefödd 
35-årig inflyttare nådde (208 000 i Stockholm och ca 175 000 i Malmö 
och Göteborg).
 Figur 7 ger motsvarande information för utflyttare från regionerna, 
med den skillnaden att inkomstuppgifterna nu avser 1990 (dvs. inkomst 
före utflyttning). Skillnaderna mellan regionerna är likartade för utflyt-
tarna, avspeglande den högre inkomstnivå som generellt gäller för 
Stockholmsregionen, men än mer värt att notera är att utlandsfödda 
utflyttare – särskilt i åldrarna över 35 år – har klart högre lön 1990 än 
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vad inflyttarna i samma åldergrupp har fem år senare. Skillnaden för-
klaras inte i första hand av 1990-talskrisen – som inneburit att nytill-
komna invandrare i Stockholm saknar arbete 1995 – utan snarare av 
en mer systematisk selektion av in- och utflyttare efter inkomster. Till 
skillnad från de Sverigefödda flyttar många utlandsfödda under perio-
den –särskilt nyligen invandrade– till Stockholm utan att ett förvärvs-
arbete eller en utbildning är ordnad. De som flyttar därifrån har dels 
varit längre i landet och synes dels ha en bättre arbetsmarknadsförank-
ring. Det senare understryks av data i figur 8. Även om vi ska vara 
medvetna om att sysselsättningsläget 1990 var oerhört mycket bättre 
än 1995 (allmänt sett ca 10 procentenheter högre sysselsättningsgrad) 
så förklaras inte glappet mellan in- och utflyttare för utlandsfödda 
enbart av denna skillnad. Storstäderna spelar en annan roll för många 
utlandsföddas rörlighet. Sysselsättningsgraden 1990 för utlandsfödda 
som lämnade storstadsregionerna under perioden 1990–95 var dub-

Figur 5
Inflyttningsfälten för 20–29-åringar i de tre storstadsregionerna 1995. 

Källa: KommunBef95 och KommunFlytt95.

Stockholms a-region Göteborgs a-regionMalmö a-region
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Figur 6
Medelinkomsten 1995 för Sverige- och utlandsfödda inflyttare 1990-95 till storstadsregionerna.

Källa: Geometro, Uppsala universitet.

Figur 7 
Medelinkomsten 1990 för Sverige- och utlandsfödda utflyttare 1990–95 från storstadsregionerna.

Källa: Geometro, Uppsala universitet.
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belt så hög som sysselsättningsgraden 1995 för de som flyttat till stor-
städerna; i Malmös och Göteborgs fall mer än dubbel så hög. För Sve-
rigefödda var bilden en helt annan. I Stockholms fall har inflyttarna 
faktiskt högre sysselsättningsgrad efter flyttningen till regionen än vad 
utflyttarna hade innan de lämnade den. Att samma geografiska region 
erbjuder skilda villkor för karriär efter dimensionerna utbildning och 
kön har tidigare påvisats av Fielding (1992) samt Fielding & Halford 
(1993). Etniska variationer i s.k. rulltrapps-effekter analyseras i Anders-
son (1996b). 
 Nästa avsnitt granskar mer i detalj till vilka områdestyper inflyttare 
under 1998 flyttade samt vilka områdestyper utflyttarna lämnade. Även 
den interna rörligheten i regionerna belyses.

Rörligheten i storstadsregionerna: en analys av 
flyttarnas fördelning på bostadsområden av olika 
socioekonomisk karaktär
Stockholmsregionen

Rörligheten i storstadsregionerna domineras av flyttare som rör sig 
mellan olika bostadsområden inom respektive region. Om vi t.ex. 
betraktar alla inflyttare till Stockholms arbetsmarknadsregion under år 
1998 (exklusive inflyttning från utlandet) så uppgick de till ca 266 000 
(flyttningsfrekvens 14,7 procent; se tabell 8). Av dessa kom 37 500 från 
områden utanför regionen. Av den stora majoritet flyttare som rörde 

Figur 8
Sysselsättningsgrad för in- och utflyttande storstadsbor 1990-95. (Sysselsättningsgrad 1995 för inflyttare 
och 1990 för utflyttare)

Källa: Geometro, Uppsala universitet.
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sig inom regionen flyttade dessutom merparten (134 000) mellan 
bostäder inom samma socio-ekonomiska kluster. Övriga 94 000 flyt-
tade mellan olika kluster.
 Tabell 8 visar in-, ut- och omflyttning i Stockholmsregionen för per-
soner födda i Sverige, utomlands samt för hela befolkningen. Flyttning-
arna redovisas för varje bostadsområdestyp. Inflyttarna till regionen 
(regionexternt utbyte) bosätter sig i första hand i regionens hyresrätts-
dominerade bostadsområden (kluster 3 och 4). Det finns dock en stor 
skillnad mellan de Sverige- och de utlandsfödda, där de förstnämnda till 
helt dominerande del bosätter sig de av medelinkomster dominerade 
bostadsområdena (kluster 3) medan en majoritet av de utlandsfödda 
flyttar till låginkomstområdena (kluster 4). Det positiva flyttningsnetto 
som Stockholmsregionen hade år 1998 (+10 800) föll så gott som ute-
slutande på ett positivt utbyte för hyresrättsområdena.
 Flyttningsströmmarna mellan de olika klustren i regionen (regionin-
ternt utbyte) går för de Sverigefödda i riktning från låginkomstområ-
den dominerade av hyresrätt till äganderättsområden (kluster 1 och 
2). Också de utlandsfödda regioninterna flyttarna lämnar netto lågin-
komstområdena men söker sig huvudsakligen till hyresrättsdominerade 
områden med medelinkomster (kluster 3). I figur 9 illustreras grafiskt 
flyttningsströmmarna till, från och inom stockholmsregionen. De fyra 
klustren symboliseras av boxar vars yta är proportionell mot klustrets 
befolkningsstorlek. Regiongränsen symboliseras av en grövre streckad 
linje och de två pilar för varje kluster som skär den streckade linjen visar 
klustrets flyttningsutbyte med övriga landet. Övriga två pilar för varje 
kluster – vända in mot regionen – visar in- respektive utflödet i utbytet 
med andra kluster inom regionen. Antal flyttare anges i absoluta tal 
invid pilarna och pilarnas bredd är proportionell mot flödets storlek. 
Värden inom parantes anger de utlandsföddas andel av flödet.
 Den totala flyttningsfrekvensen – mätt som summan av alla inflyttare 
och omflyttare som andel av befolkningen – uppgick 1998 till 14,7 
procent men med stora variationer mellan klustren. Lägst flyttnings-
frekvens finns i områden präglade av äganderätter och särskilt områden 
med höga inkomster (9,7 procent). Högst rörlighet (19,1 procent) 
redovisas för låginkomstdelen av hyresrättsbeståndet. För varje områ-
destyp har utlandsfödda en något högre flyttningsfrekvens än de Sveri-
gefödda.
 Av tabell 9 framgår att de utlandsföddas andel av befolkning, in-, ut- 
och omflyttning står i direkt relation till bostadsområdenas inkomstpro-
fil. Lägst andel utgör de i områden som klassificerats som dominerade 
av höginkomsttagare och högst andel i områden av typen »extremt låg 
inkomst«. Bland inflyttare till, och omflyttare inom, de senare områ-
dena är två av tre personer utlandsfödda.
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Tabell 8
Flyttare till, från och inom stockholmsregionen 1998 efter bostadsområdestyp och födelseland.

Födda i Sverige 
Stockholm Regionexternt utbyte Regioninternt utbyte  Antal flyttn. Flyttn.-
Områdestyp Antal inv  Inflyttare Utflyttare Netto Inflyttare Utflyttare Netto inom frekv.*
 1998       klustret
Kluster 1 351 563 4 246 4 038 208 18 610 17 014 1 596 10 477 9,5
Kluster 2 277 348 3 280 3 675 -395 16 179 13 804 2 375 14 103 12,1
Kluster 3 705 539 18 883 12 111 6 772 29 625 29 910 - 285 68 755 16,6
Kluster 4 143 887 4 840 3 118 1 722 10 043 13 772 -3 729 10 922 17,9
Kluster 5 13 162 259 240 19 1 301 1 258 43 578 16,2
Totalt 1491 499 31 508 23 182 8 326 75 758 75 758 0 104 835 14,2

Födda utomlands 
Stockholm Regionexternt utbyte Regioninternt utbyte  Antal flyttn. Flyttn.-
Områdestyp Antal inv  Inflyttare Utflyttare Netto Inflyttare Utflyttare Netto inom frekv.*
 1998       klustret
Kluster 1 39 192 424 301 123 2 822 2 544 278 1 178 11,3
Kluster 2 32 782 394 371 23 2 375 1 990 385 1 363 12,6
Kluster 3 131 626 2 293 1 405 888 7 746 6 989 757 13 045 17,5
Kluster 4 102 841 2 840 1 411 1 429 5 399 6 666 -1 267 13 137 20,8
Kluster 5 2 629 50 38 12 291 444 -153 96 16,6
Totalt 309 070 6 001 3 526 2 475 18 633 18 633 0 28 819 17,3

Hela befolkningen 
Stockholm Regionexternt utbyte Regioninternt utbyte  Antal flyttn. Flyttn.-
Områdestyp Antal inv  Inflyttare Utflyttare Netto Inflyttare Utflyttare Netto inom frekv.*
 1998       klustret
Kluster 1 390 755 4 670 4 339 331 21 432 19 558 1 874 11 655 9,7
Kluster 2 310 130 3 674 4 046 -372 18 554 15 794 2 760 15 466 12,2
Kluster 3 837 165 21 176 13 516 7 660 37 371 36 899  472 81 800 16,8
Kluster 4 246 728 7 680 4 529 3 151 15 442 20 438 -4 996 24 059 19,1
Kluster 5 15 791 309 278 31 1 592 1 702 -110 674 16,3
Totalt 1 800 569 37 509 26 708 10 801 94 391 94 391 0 133 654 14,7

Källa: TOTFlytt 98

Malmöregionen

Malmöregionen har liksom de övriga storstadsregionerna ett positivt 
flyttningsnetto i utbytet med resten av landet 1998; 15 400 inflyttare 
och 12 300 utflyttare (tabell 10). I Malmöregionen, till skillnad från 
Stockholm och Göteborg, bidrog de utlandsfödda mer än de Sverige-
födda till det positiva nettot. Precis som för Stockholmsregionen upp-
står det positiva nettot för Malmö i hyresrättsdominerade områden där 
de Sverigefödda har störst positivt netto i medelinkomstdelen av hyres-
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Figur 9
Grafisk illustration av boendeklustrens flyttningsutbyte. Stockholmsregionen 1998.

rättsbeståndet (kluster 3) och de utlandsfödda i låginkomstdelen (klus-
ter 4). I det regioninterna utbytet finns vissa likheter för Sverige- 
och utlandsfödda; man tenderar att lämna låginkomstområdena för 
dels höginkomstområden med äganderätt (särskilt Sverigefödda), dels 
medelinkomstområden med hyresrätt (särskilt utlandsfödda). Man kan 
observera att kluster 3 i Malmöregionen spelar en klart mindre roll 
än vad klustret gör i Stockholm. I kluster 3, dvs. hyresområden med 
medelinkomst, bor endast var fjärde malmöbo men närmare hälften 
av stockholmsregionens befolkning. Figur 10 visar grafiskt flödena 
till, från och inom Malmöregionen (för en läsanvisning se föregående 
avsnitt om Stockholmsregionen).
 Flyttningsfrekvenserna i Malmöregionen är högre än i Stockholms-
regionen och uppgår 1998 till 15,8 procent. Den högre rörligheten 
gäller dock endast hyresrättsområdena och särskilt låginkomstdelen 
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av dessa (kluster 4; 26,3 procent). Liksom i Stockholmsregionen har 
Malmös utlandsfödda befolkning genomgående högre flyttningsfrek-
venser än de Sverigefödda.
 Befolkningens och flyttarnas fördelning över bostadsområdenas 
inkomsttyper i Malmöområdet visar samma profil som huvudstadsre-
gionens, dvs. med högre andel låginkomsttagare i områdena stiger 
också andelen utlandsfödda, se tabell 11. Bland utflyttarna från områ-
den klassificerade som »extremt låg inkomst« är knappt 40 procent 
utlandsfödda. Bland inflyttarna till dessa områden från övriga landet 
stiger andelen till 64 procent och bland bostadsbytarna inom denna 
områdestyp är hela 68 procent födda utomlands. Det betyder att de 
sverigefödda som flyttar från en bostad i dessa områden i betydligt 
högre utsträckning än utlandsfödda flyttar till en bostad i en annan 
områdestyp. Resultatet är en fortsatt utglesning av den svenska befolk-
ningen i låginkomstområden.

Göteborg

Göteborgsregionens flyttningsmönster visar stor likhet med de andra 
två storstadsregionerna. Regionen har ett positivt flyttningsnetto i det 
regionexterna utbytet (+3 200) och det positiva nettot härrör från mig-
rationsöverskott i hyresrättsområden (tabell 12). I Göteborgsregionens 
interna utbyte är nettot liksom i de andra regionerna negativt för hyres-
rättsdominerade områden och positivt för äganderättsområden.

Tabell 9 
De utlandsföddas andel av Stockholmsregionens befolkning och flyttare efter bostadsområdenas inkomsttyp, 
1998.

 De utlandsföddas andel av:
 Befolkningen Regionextern Regionextern Regionintern Regionintern Omflytt-
Områdestyp  Inflyttning Utflyttning Inflyttning Utflyttning ningen
Oklassificerade omr. 10,8 12,5 14,1 9,0 20,3 8,0
Extremt hög inkomst 10,2 5,3 0,0 11,5 11,8 6,3
Mycjet hög inkomst 10,8 8,1 7,4 12,1 11,9 10,2
Hög inkomst 13,8 9,3 8,8 14,5 14,4 12,7
Medelinkomst 16,7 15,5 13,6 20,5 19,6 19,0
Under medelinkomst 26,1 23,0 18,8 28,8 27,3 29,3
Låg inkomst 35,8 31,1 24,0 38,9 35,7 42,2
Mycket låg inkomst 51,2 44,7 36,4 58,8 55,0 64,6
Extremt låg inkomst 57,6 52,5 48,1 64,0 61,6 66,6
Omr. med färre än 25 inv. 16,1 11,1 0,0 15,2 27,3 0,0
Totalt 17,2 16,0 13,2 20,8 20,8 19,7 

Källa: TotFlytt98/InkData97.
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 Migrationsfrekvenserna är generellt sett högre än i Stockholm men 
lägre än i Malmö. För hyresrättsområdena, och särskilt för låginkomst-
områdena, uppvisar dock Göteborg mycket hög flyttningsfrekvens (28,8 
procent). Som framgår av tabell 13 står de utlandsfödda för majorite-
ten av dessa flyttningar. De utgör mer än 60 procent av såväl omflyt-
tarna som de regioninterna inflyttarna till områden med »extremt låg 
inkomst«. Dock är deras andel av de regionexterna inflyttarna till låg-
inkomstområdena lägre än de utlandsföddas befolkningsandel i dessa 
inkomstmässigt fattiga områden.

Tabell 10
Flyttare till, från och inom Malmöregionen 1998 efter bostadsområdestyp och födelseland.

Födda i Sverige 
Malmö Regionexternt utbyte Regioninternt utbyte  Antal flyttn. Flyttn.-
Områdestyp Antal inv  Inflyttare Utflyttare Netto Inflyttare Utflyttare Netto inom frekv.*
 1998       klustret
Kluster 1 102400 1407 1367 40 5541 4803 738 3219 9,9
Kluster 2 257055 2652 2738 -86 8985 9086 -101 18230 11,6
Kluster 3 135296 4271 3559 712 11319 11142 177 12235 20,6
Kluster 4 57516 3380 2720 660 5908 6776 -868 5507 25,7
Kluster 5 14292 230 191 39 1066 1012 54 401 11,9
Totalt 566559 11940 10575 1365 32819 32819 0 39592 14,9

Födda utomlands 
Malmö Regionexternt utbyte Regioninternt utbyte  Antal flyttn. Flyttn.-
Områdestyp Antal inv  Inflyttare Utflyttare Netto Inflyttare Utflyttare Netto inom frekv.*
 1998       klustret
Kluster 1 8260 141 110 31 562 513 49 233 11,3
Kluster 2 21957 547 364 183 1262 1393 -131 1548 15,3
Kluster 3 25652 909 491 418 2383 2137 246 2581 22,9
Kluster 4 35514 1853 741 1112 2036 2199 -163 5788 27,2
Kluster 5 894 32 21 11 123 124 -1 22 19,8
Totalt 92277 3482 1727 1755 6366 6366 0 10172 21,7

Hela befolkningen 
Malmö Regionexternt utbyte Regioninternt utbyte  Antal flyttn. Flyttn.-
Områdestyp Antal inv  Inflyttare Utflyttare Netto Inflyttare Utflyttare Netto inom frekv.*
 1998       klustret
luster 1 110660 1548 1477 71 6103 5316 787 3452 10,0
Kluster 2 279012 3199 3102 97 10247 10479 -232 19778 11,9
Kluster 3 160948 5180 4050 1130 13702 13279 423 14816 20,9
Kluster 4 93030 5233 3461 1772 7944 8975 -1031 11295 26,3
Kluster 5 15186 262 212 50 1189 1136 53 423 12,3
Totalt 658836 15422 12302 3120 39185 39185 0 49764 15,8

Källa: TOTFlytt98
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Tabell 11 
De utlandsföddas andel av befolkning och flyttare i Malmö efter bostadsområdenas inkomsttyp, 1998.

 De utlandsföddas andel av:
 Befolkningen Regionextern Regionextern Regionintern Regionintern Omflytt-
Områdestyp  Inflyttning Utflyttning Inflyttning Utflyttning ningen
Oklassificerade omr. 5,9 100,0 0,0 14,3 15,0 0,0
Extremt hög inkomst 5,1 0,0 25,0 6,7 0,0 0,0
Mycket hög inkomst 7,2 9,0 5,3 8,3 8,7 8,3
Hög inkomst 7,4 10,9 8,2 8,1 8,4 6,5
Medelinkomst 9,9 10,9 10,1 11,7 11,2 10,5
Under medelinkomst 11,5 22,1 13,1 13,2 13,6 12,6
Låg inkomst 16,2 15,9 13,0 19,4 18,7 20,6
Mycket låg inkomst 31,1 29,7 20,9 33,8 31,7 40,0
Extremt låg inkomst 53,5 63,0 39,6 57,9 56,6 68,3
Omr. med färre än 25 inv. 11,5 0,0 37,5 14,6 35,9 0,0
Totalt 14,0 22,6 14,0 18,6 18,6 21,6 

Källa: TotFlytt98/InkData97.

Figur 10. 
Grafisk illustration av boendeklustrens flyttningsutbyte. Malmöregionen 1998
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Tabell 12
Flyttare till, från och inom Göteborgsregionen 1998 efter bostadsområdestyp och födelseland.
Hela befolkningen 
Malmö Regionexternt utbyte Regioninternt utbyte  Antal flyttn. Flyttn.-
Områdestyp Antal inv  Inflyttare Utflyttare Netto Inflyttare Utflyttare Netto inom frekv.*
 1998       klustret*
Kluster 1 161754 1784 1908 -124 8958 8210 748 4391 9,4
Kluster 2 312265 3108 3734 -626 11277 10184 1093 18729 10,6
Kluster 3 218865 8241 6382 1859 15115 16140 -1025 22869 21,1
Kluster 4 41535 2720 1651 1069 4054 5642 -1588 4798 27,9
Kluster 5 27096 516 433 83 3153 2381 772 904 16,9
Totalt 761515 16369 14108 2261 42557 42557 0 51691 14,5

Hela befolkningen 
Malmö Regionexternt utbyte Regioninternt utbyte  Antal flyttn. Flyttn.-
Områdestyp Antal inv  Inflyttare Utflyttare Netto Inflyttare Utflyttare Netto inom frekv.*
 1998       klustret
Kluster 1 12313 156 126 30 899 779 120 304 11,0
Kluster 2 27451 428 558 -130 1503 1301 202 1818 13,7
Kluster 3 38222 1133 785 348 3286 3042 244 4139 22,4
Kluster 4 35967 1592 940 652 2222 2813 -591 6955 29,9
Kluster 5 4219 92 61 31 528 503 25 179 18,9
Totalt 118172 3401 2470 931 8438 8438 0 13395 21,4

Hela befolkningen 
Malmö Regionexternt utbyte Regioninternt utbyte  Antal flyttn. Flyttn.-
Områdestyp Antal inv  Inflyttare Utflyttare Netto Inflyttare Utflyttare Netto inom frekv.*
 1998       klustret
Kluster 1 174067 1940 2034 -94 9857 8989 868 4695 9,5
Kluster 2 339716 3536 4292 -756 12780 11485 1295 20547 10,9
Kluster 3 257087 9374 7167 2207 18401 19182 -781 27008 21,3
Kluster 4 77502 4312 2591 1721 6276 8455 -2179 11753 28,8
Kluster 5 31315 608 494 114 3681 2884 797 1083 17,2
Totalt 879687 19770 16578 3192 50995 50995 0 65086 15,4

Källa: TotFlytt98
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Figur 11
Grafisk illustration av boendeklustrens flyttningsutbyte. Göteborgsregionen 1998

Tabell 13 
De utlandsföddas andel av befolkning och flyttare i Göteborg efter bostadsområdenas inkomsttyp, 1998.

 De utlandsföddas andel av:
 Befolkningen Regionextern Regionextern Regionintern Regionintern Omflytt-
Områdestyp  Inflyttning Utflyttning Inflyttning Utflyttning ningen
Oklassificerade omr. 23,1 0,0 25,0 35,7 34,5 0,0
Extremt hög inkomst 10,1 0,0 0,0 6,4 13,7 0,0
Mycjet hög inkomst 7,2 7,4 6,4 8,0 8,2 6,8
Hög inkomst 8,5 10,3 8,4 9,7 9,7 8,1
Medelinkomst 10,5 12,4 11,7 12,7 11,9 11,5
Under medelinkomst 12,4 11,0 11,0 14,7 14,6 14,3
Låg inkomst 23,0 18,5 20,6 27,4 25,2 28,8
Mycket låg inkomst 43,0 30,8 30,9 45,1 42,1 50,7
Extremt låg inkomst 54,8 43,6 41,7 60,7 59,0 68,8
Omr. med färre än 25 inv. 15,6 21,1 6,1 18,0 19,3 16,7
Totalt 13,4 17,2 14,9 18,8 18,8 19,9 

Källa: TotFlytt98/Decilink97.
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Sammanfattning
Inflyttningen till storstäderna är större än utflyttningen därifrån och lik-
heterna mellan de tre storstadsområdena är större än skillnaderna. För 
alla tre gäller att man 1998 hade en positiv extern flyttningsbalans som 
uppstod genom att inflyttarna från hyresrättsdominerade områden var 
fler än utflyttarna därifrån. Denna positiva balans gällde för både per-
soner födda inom landet och utomlands, där dock de senare i betydligt 
högre utsträckning flyttat in till hyresområden med låga inkomster. De 
utlandsfödda som kategori har en högre migrationsfrekvens än den i 
landet födda befolkningen men den uppstår genom en mycket hög 
rörlighet bland främst invandrare som kommit till Sverige under 1980- 
och 1990-talen (från Somalia, Irak, Iran, Etiopien, f.d. Jugoslavien, 
Chile, Turkiet). För dessa gäller att flyttningar görs oftare särskilt över 
länsgräns samt inom bostadsområden. Den högre rörligheten kan inte 
förklaras av överrepresentation i de åldersgrupper som flyttar oftast 
(20-30 år) utan beror främst på ett »ungdomsbeteende« hos även äldre 
nyinvandrade.
 Vidare gäller att personer som flyttar inom respektive storstadsregion 
flyttar från dessa låginkomstområden till andra områdestyper. För alla 
tre regionerna och för varje kluster av bostadsområden inom dem gäller 
att utlandsfödda har högre flyttningsfrekvens än Sverigefödda. Skillna-
derna i dessa befolkningskategoriers flyttningsfrekvens är stor i Malmö 
och Göteborg men mycket mindre i Stockholm. Slutligen gäller att för 
varje storstadsregion är migrationsfrekvenserna minst dubbelt så hög 
i hyresrättsdominerade låginkomstområden som i äganderättsdomine-
rade höginkomstområden. 
 Även om det finns en tydlig selektivitet i flyttningsrörelserna efter 
dimensionen födda inom/utom landet finns också en tendens att låg-
inkomstområdena har en lägre andel utlandsfödda i sina inflyttnings-

Tabell 14
Andelen utlandsfödda av befolkning och flyttare i storstadsregionernas bostadsområdestyper.

 Stockholm Malmö Göteborg 
Områdestyp Utlandsföddas andel av     
 Bef. Inflytt. Utflytt. Bef. Inflytt. Utflytt. Bef. Inflytt. Utflytt.
Kluster 1 (ägande/hög ink.) 10,0 9,1 6,9 7,5 9,1 7,4 7,1 8,0 6,2
Kluster 2 (ägande/medelink.) 10,6 10,7 9,2 7,9 17,1 11,7 8,1 12,1 13,0
Kluster 3 (hyres/medelink.) 15,7 10,8 10,4 15,9 17,5 12,1 14,9 12,1 11,0
Kluster 4 (hyres/lågink.) 41,7 37,0 31,2 38,2 35,4 21,4 46,4 36,9 36,3
Kluster 5 (arbetsplatsomr.) 16,6 16,2 13,7 5,9 12,2 9,9 13,5 15,1 12,3
Totalt 17,2 16,0 13,2 14,0 22,6 14,0 13,4 17,2 14,9

Källa: TotFlytt98 och SamsData98.
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strömmar än i befolkningen. Men eftersom andelen utlandsfödda är 
lägre bland ut- än inflyttarna i dessa områden förstärks samtidigt ten-
densen att glesheten på svenska hushåll tilltar i låginkomstområdena 
(se tabell 14). De utlandsföddas andel av utflyttarna är i alla tre regio-
nerna minst tio procentenheter lägre än deras andel av befolkningen i 
dessa områden. Det är denna process som närmare analyseras i kapit-
let om segregationen, som särskilt fokuserar på den områdestyp som i 
officiella dokument nu benämns utsatta bostadsområden.
 Sambandet mellan urbaniserings- och segregeringsprocesser bör stu-
deras under längre perioder och för olika konjunkturförlopp på arbets- 
och bostadsmarknaden. Det mönster som framträder för 1998 är enligt 
min bedömning med stor sannolikhet representativt för 1980- och 
1990-talen, och det ger stöd till den ställda hypotesen: de utlandsfödda 
är en viktig kategori i urbaniseringsprocessen och många av dem finner 
sin första bostad i genomsnittligt fattiga och svenskglesa bostadsom-
råden. Trots att många sedan flyttar vidare förstärker de rådande mig-
rationsmönstren till, från och inom regionerna boendets etniska del-
ning.
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I Bergsjön finns områden där det koncentrerats en etnisk, eko-
nomisk, social och kulturell segregation och där känslorna av 
pessimism och maktlöshet är starka. Evald Malm, som arbetat 
som utredare för stadsdelsnämnden och de kommunala bostads-
bolagen i området frågar sig om Bergsjön tål en fortsatt nedgång 
i dessa områden.

– Medan alla andra stadsdelar i Göteborg hade en sammantaget positiv 
utveckling, hade Bergsjön ett fortsatt sämre läge, säger Evald Malm.
 – Arbetslösheten och socialbidragsbehovet ökade, de som kunde flyt-
tade någon annanstans. I skolan var läget krisartat. Bergsjön var på väg 
utför.
 Idag menar Evald Malm att stadsdelen står inför en vändpunkt.
 Stadsdelsnämnden i Bergsjön och den kommunala bostadskoncernen 
Framtiden ville 1998 ha en utredning, en djupdykning för att man med 
gemensamma krafter skulle kunna vända en negativ utveckling. 
 Evald Malm hade tidigare arbetat med liknande utredningssarbete i 
stadsdelarna Gårdsten och Hjällbo i Göteborg.
 – Där lyckades man samla olika aktörer till någon form av gemensam 
plattform. I Bergsjön hade olika aktörer var för sig försökt att ta ini-
tiativ, på många sätt framgångsrikt, men ändå fortsatte utvecklingen 
nedåt. 
 Göteborgs kommunala bostadsbolag är betydande aktörer på stadens 
fastighetsmarknad.
 – De har dessutom ett tydligt uppdrag från sina ägare. Göteborgs 
kommunfullmäktige har i politisk enighet sagt att med de kommunala 
bolagen vill man för det första stärka Göteborgs utveckling och konkur-
renskraft. För det andra ska de boende ges långtgående inflytande över 
sina bostäder och sitt närområde och för det tredje ska boende kunna 
ta ansvar för sin egen välfärdsutveckling. Bolagen ska alltså de facto vara 
redskap i detta arbete.
 Kursändringen hos de kommunala fastighetsbolagen i Göteborg 
skedde efter en omfattande diskussion om den politiska inriktningen. 

Bergsjön – 
en mycket utsatt stadsdel

LILLEMOR SAHLBERG
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Man beslöt göra en genomgripande utredning och landade 1992 i 
konsensus om mål och motiv till kommunens bostadsägande.
 Några år tidigare hade det väckt stor uppmärksamhet och varit syn-
nerligen kontroversiellt, när det då nybildade kommunala bostadsbo-
laget Poseidon skatteplanerade och sålde fyratusen lägenheter, inklusive 
förlustavdrag till Skanska. Man gjorde sig av med en del av sitt sämsta 
bestånd och fick avsevärda likvida medel för att rusta upp tidigare efter-
satt underhåll. Samtidigt som Skanska köpte för att rusta upp. 
 Man ändrade också företagskultur radikalt. 
 – Det blev helt andra utgångspunkter för det kommunala bostads-
ägandet, berättar Evald Malm. »Bostäder för alla« definierades så att 
alla, även rika, socialt väletablerade människor skulle kunna bo hos 
bostadsbolaget Poseidon. Tidigare var tanken att »bostäder för alla« 
innebar att även den som bråkar, super och slåss och låter bli att betala 
hyran skulle ha en plats. Det var oerhört kontroversiellt under en period 
att överhuvudtaget diskutera att man skulle kunna ställa krav på hyres-
gästerna. 
 När bostadsbolaget Poseidon bildades 1986 skickade man ut ca 
90 000 betalningspåminnelser till sina 30 000 hyresgäster. Några år 
senare hade man kommit ner till 13 000. 
 – Man utvecklade en ömsesidig respekt mellan hyresgäster och fas-
tighetsägare plus att Poseidon använde pengarna från vinstaffären till 
att rusta upp fastigheterna.

Nya grepp i Gårdsten
I Gårdsten hade de två dotterbolagen, Poseidon och Bostadsbolaget 
inte lyckats vända utvecklingen. Bolagen var huvudkonkurrenter. I stäl-
let för att samarbeta tog man hyresgäster från varandra, samtidigt som 
stadsdelen fortsatte sin kräftgång. 
 Det bodde över 6 000 människor i Gårdsten, de båda dotterbolagen 
behärskade över sjuttio procent av bostadsmarknaden. 
 Då bestämde ledning och styrelse för den kommunala bostadskon-
cernen att ta ett nytt grepp och bland annat bryta loss 2 250 lägen-
heterna från dotterbolagen och bilda ett nytt lokalt bolag, som skulle 
jobba både med att utveckla fastighetsförvaltningen och med den lokala 
arbetsmarknaden.
 I Gårdsten etablerades företag, butik och en skola för fastighetsför-
valtning. I stället för att fastighetsbolaget ska sköta förvaltningen själv 
har man stimulerat lokala företag, som man köper tjänster ifrån. Man 
har också gjort en omfattande upprustning av fastigheterna. 
 – I frontlinjen finns en ny kader husvärdar, berättar Evald Malm. 
Nittio procent av personalen är ny. De boende är enligt undersökningar 
mycket nöjda.
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Hjällbo nästa
I Hjällbo hade bostadsbolagen tillsammans nittio procent av alla 
bostäder, även här bodde omkring 6 000 invånare. Likaså i Hjällbo bil-
dade den kommunala bostadskoncernen ett lokalt bostadsbolag, som 
bedriver ett intensivt förnyelse- och utvecklingsarbete i sin fastighets-
förvaltning, och något de kallar Hjällboforum.
 – Det är en märklig men spännande konstellation av boende, 
verksamma stadsdelstjänstemän, länsarbetsdirektör, länspolischef, 
försäkringskassans chef i Västra Götaland och ytterligare några per-
soner, berättar Evald Malm. 
 – Tanken är att boende och verksamma i området ska möta personer 
med makt och att det ska leda till något fruktbart. Kontroversiellt och 
långtifrån konfliktfritt. 
 Hjällboforum bildades samtidigt som regeringen utsåg Hjällbo till 
ett av de nationella utvecklingsområdena. Man fick därigenom en del 
pengar utöver den ordinarie budgeten.
 Förra sommaren blossade det upp en intensiv diskussion i Sverige 
om medborgargarden.
 – Ungefär i samma veva startades Trygghetsgruppen i Hjällbo. En 
grupp med åtta arbetslösa hjällbobor, som tidigare hade levt på social-
bidrag och a-kassa. Efter tre, fyra veckors utbildning och förkovran, 
de var noga rekryterade, satte man igång ett arbete som kvalificerade 
vuxenvandrare. 
 – Det är en blandning, inte någon kvotering, men i alla fall en etnisk 
blandning av personer i denna grupp, som skulle synas och finnas på 
kvällar, nätter och helger. Samtidigt som polisen stimulerades att bli 
mer aktiv som närpolis i bostadsområdet. Detta var inte heller okon-
troversiellt, men såväl Brottsförebyggande rådet som Justitieministern 
uttalade att detta var ett föredömligt sätt att arbeta. 
 Förankringen hos både göteborgspolitiker och invånare i Hjällbo var 
stark.
 – Vi hade gjort kriminalitets- och trygghetsstudier, djupintervjuer, 
samlat statistik och massor av andra kunskaper. För ett tag sen fick man 
fram statistik över polisanmäld brottslighet i områdets. Då hade den 
minskat med trettio procent från första halvåret -98 till första halvåret 
-99. Vissa brottstyper visar en dramatisk nedgång och motsvarande 
minskningar har inte skett i andra näraliggande områden. 
 Evald Malm menar att den förbättringen kan man direkt relatera det 
till det folkligt förankrade trygghetsarbetet. 
 – Dessutom har det lokala bostadsföretaget, Hjällbobostaden, arbetat 
intensivt med att rekrytera till nya befattningar och till fastighetsut-
veckling, byggreparationer. Lokal arbetskraft med en bra etnisk sam-
mansättning med förankring bland de boende. För närvarande pågår 
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ett stort upprustningsarbete av dåligt underhållna fastigheter till stor 
del med arbetskraft som utbildats lokalt. 
 Ett antal småföretagare har också etablerats i stadsdelen.

Bergsjön på väg utför
Både utredare och bostadskoncern kunde alltså med visst självförtro-
ende gå vidare till nästa problemområde.
 – Medan alla andra stadsdelar i Göteborg hade en sammantaget posi-
tiv utveckling, hade Bergsjön ett fortsatt sämre läge. Arbetslösheten 
ökade, flyttnettot var högre än någon annanstans, socialbidragsbehovet 
ökade och läget i skolan blev allt besvärligare. Ohälsotalet hade blivit 
sämre och sämre. Man kunde gå från det ena statistiska området till det 
andra och se att Bergsjön var på väg utför.
 Det finns en dragningskraft hos storstäderna, det är en utveckling i 
hela västvärlden. Trots problemen fortsatte inflyttningen.
 – Stadsdelsnämndens politiker och även Göran Johansson (kommunsty-
relsens ordförande i Göteborg) har gjort en del dramatiska utspel och sagt 
att de ska stoppa inflyttningen av socialbidragstagare, att man lagstiftnings-
vägen skulle ha möjlighet att reglera det. »Vi orkar inte ta emot fler«. 
 Läget var mer eller mindre desperat.
 Utredningen om Bergsjön blev klar under våren 1999. Stadsdelen 
innefattar tämligen olika bostadsdelar, med villor, bostadsrätter eller 
hyresrätter med olika fastighetsägare, privata och kommunala.
 – Bergsjön är en mycket utsatt stadsdel. Det finns delar, fysiskt 
avgränsade områden, där det koncentreras en etnisk, ekonomisk, social 
och kulturellt segregation med känslor av pessimism och maktlöshet. 
Många känner sig orättvist behandlade. Detta är dessutom knutet till 
upphovsformen på bostäderna, säger Evald Malm.
 – Det finns ett antal privata fastighetsägare, där enstaka är väldigt bra 
men andra är mycket dåliga. Det tar ut vartannat och leder till hand-
lingsförlamning i dessa delar. 
 – Där finns alltså inget instrument, som kommunen förfogar över 
utan där regerar den privata marknaden. Utan att lägga in några värder-
ingar om privat eller kommunalt, för det finns exempel på privata fas-
tighetsägare, som gör lysande insatser som fastighetsförvaltare, så kan 
man konstatera faktum i Bergsjön. Det är svårt att klassificera och 
bedöma vad som är förslumning och så kallad »social housing«, men 
det ligger där på gränsen. 
 – Frågan är om Bergsjön tål en fortsatt nedgång i geografiskt avgrän-
sade områden. Om Göteborg och det svenska samhället klarar att gå 
den kräftgången, jag tror inte det. Det är också ett skäl till att jag tror 
att det kommer att bli en vändpunkt. Vare sig boende eller fastighet-
sägare eller kommun kan acceptera detta.
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 Med »social housing« menar han områden, där invånarna saknar 
resurser att flytta någon annanstans.
 – Den nuvarande fastighetsägaren kanske vägrar upplåta sina lägen-
heter i centrala Göteborg till exempel. De kommunala fastighetsägarna 
kanske har ställt krav som är högre. Invånarna har kanske inte kraften 
att ta sig ur sitt utanförskap.
 – Motsatsen till detta kan man se på Siriusgatan i Bergsjön, som för 
några år sen lät tala om sig beroende på ett hemskt familjedrama, en 
mamma hade mördat sina två barn. Där har Familjebostäder gjort en 
ganska remarkabel upprustning tillsammans med boende, föreningar, 
stadsdelsförvaltning med flera.

Invånare från 113 olika länder

Bergsjön hade 1998 närmare 12 860 invånare, varav 60 procent, när-
mare 7 708 hade utländsk bakgrund. Dit har man räknat personer som 
haft utländskt medborgarskap och barn födda i Sverige vars båda föräl-
drar har eller har haft utländskt medborgarskap. Barn med en förälder 
med svensk bakgrund räknades här som svenskt. 
 I Bergsjön bodde då människor från 113 olika länder. Invånarna hade 
1996 den lägsta förvärvsfrekvensen bland Göteborgs många stadsde-
lar. I åldrarna 20-64 år har endast 38 procent förvärvsarbete. Om 
man bara räknar invånare med utländskt medborgarskap hade endast 
21 procent förvärvsarbete. Variationen mellan områdena i Bergsjön är 
mycket stor.
 Året 1996 fanns närmare 1 585 arbetstillfällen i Bergsjön, de flesta 
inom vård, omsorg och den sociala sektorn – med kommunen som 
arbetsgivare. Men det var bara 352 av dessa jobb som innehades av 
bergsjöbor, övriga pendlade dit från andra stadsdelar. 
Om Bergsjön skulle ha samma förvärvsintensitet som hela Göteborg, 
det vill säga 65 procent, skulle det behövas 5 200 arbetstillfällen i områ-
det.

Lägsta inkomsterna

Bergsjön var även den stadsdel i Göteborg, som hade den lägsta 
medelinkomsten, 93 000 kronor (1996) jämfört med 141 600 kronor 
i Göteborg som helhet. I stadsdelen Älvsborg var medelinkomsten mer 
än dubbelt så hög som i Bergsjön. Enskilda områden i Bergsjön ligger 
dock ännu högre, variationen inom området är alltså mycket stor.
 Under 1997 uppgick socialbidragskostnaderna till 155,6 miljoner 
kronor, men även här är det mycket stora skillnader mellan olika delar 
av Bergsjön.
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Sjunkande valdeltagande

I 1998 års val sjönk valdeltagandet jämfört med valet 1994 i hela 
Sverige, i synnerhet gällde det de lokala valen till kommunfullmäktige. 
Särskilt kraftigt sjönk det i storstädernas utsatta stadsdelar. I Bergsjön 
sjönk valdeltagandet i alla åtta valdistrikt, allra mest i det område som 
tydligt präglas av låga inkomster och högt socialbidragsberoende.
 Bergsjön har i många avseenden ganska speciella förutsättningar 
menar utredarna. Bergsjön lägger till exempel ner mer pengar på skolan, 
räknat per elev än andra stadsdelar. Det beror framför allt på att många 
elever har undervisning i modersmål och Svenska 2 och att förhållande-
vis många elever har behov av särskilt stöd. Tre fjärdedelar av alla elever 
i Bergsjön hade invandrarbakgrund 1998, en siffra som ökat de senaste 
åren. Medeltalet för Göteborg var samma år 28 procent.

Försämrad service

Serviceutbudet inom Bergsjön uppvisade enligt utredningen stora 
luckor. Handel och service på och omkring Bergsjöns centrum Rym-
dtorget har successivt försämrats. Det som fanns var en stor dagligvar-
ubutik, en spel- och tidningsbutik, en blomsteraffär samt en bankomat. 
Tack vare stora ansträngningar från fastighetsägare och lokalhyresgäster 
hade man lyckats behålla ett postkontor och apotek.
 I utredningen ingick bland annat en enkät om hur det var ställt med 
tryggheten i området. Av de svarande hade 28 procent utsatts för ett 
eller flera brott under föregående år. De allra flesta såg brottsligheten i 
området som ett problem och många kände sig otrygga om de gick ut 
ensamma på kvällarna. Även många fastighetsägare hävdade att brotts-
ligheten i stadsdelen var ett stort problem.

Sämre livskvalitet

Inom utredningen genomförde de också en stor enkätundersökning 
med frågor om upplevd livskvalitet. Svaren visade att invånarna ansåg 
sig ha klart sämre livskvalitet än befolkningen i Sverige i stort. Nästan 
var fjärde var direkt missnöjd, även om variationerna var stora mellan 
olika grupper. Lägst livskvalitet uppgav arbetslösa, hushåll beroende 
av socialbidrag, boende i hyresrätter och personer med invandrarbak-
grund. Det var framför allt inom tre områden som man var missnöjd 
och pessimistisk om framtiden; vad gällde möjligheten att försörja sig, 
möjligheten att påverka och hävda sin rätt i vardagen och boendev-
illkoren. Allra viktigast var det första, möjligheten att försörja sig.
 Arbetslösa ansåg i normalfallet att det är mycket viktigt att förvärvsar-
beta, samtidigt som kraven för att acceptera ett arbete var ganska högt 
ställda. Så krävde till exempel drygt 60 procent att det måste vara ett 
arbete man verkligen trivs med. Över hälften krävde heltidsarbete och 
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nästan 60 procent menade att månadslönen måste vara minst 2 000 
kronor högre än nuvarande ersättning från a-kassan och eventuellt 
socialbidrag.

Stor omflyttning
I en stadsdel som Bergsjön är det stor omflyttning, mellan 15 och 
20 procent flyttar varje år. Fler flyttar ut än flyttar in, de som kan flyt-
tar därifrån. I samband med omflyttningen har andelen personer med 
utländsk bakgrund ökat. 
 Även inom området är flyttandet omfattande.
 – Man kan se att det finns en viss boendekarriär inom Bergsjön, kon-
staterar Evald Malm. Inom hyresrätterna kan man bo hos Poseidon, 
numera Utsikten Bostads AB, eftersom Poseidon sålt sina fastigheter 
i Bergsjön. I deras område finns en tydlig statusskillnad från kvarter 
till kvarter. Sen finns det också rörelse mellan privat och kommunal 
hyresrätt, mellan hyresrätt och bostadsrätt. Och det finns även attrak-
tiva småhusområden, där det sker en viss inflyttning.
 – Ut från området flyttar personer som fått ett jobb, som kommit på 
grön kvist, som samlat mod och kraft och kanske ekonomi att flytta.
 De som flyttar in är i stor utsträckning människor, som inte har 
mycket att välja på. Många är invandrare som inte varit särskilt länge i 
Sverige.
 – I stor utsträckning är det människor med stora svårigheter att få 
förankring i det svenska samhället. Även om jag i min utredning säger 
att jag känner att Bergsjön kommit till en vändpunkt, så fortsätter 
problemen att öka. Resursstarka familjer flyttar ut och resurssvaga flyt-
tar in.
 – Det gäller att höja attraktiviteten i bostadsområdet och i stadsdelen. 
Det går inte att ge sig på enskilda människor, som vill flytta någon 
annanstans och säga att ni är otacksamma. Det gäller helt enkelt att 
stimulera människor att kunna ta steg i rätt riktning. Det bör vara en 
utmaning för aktörerna att bli ännu bättre, tycker Evald Malm.

Mängder av utredningar
Bergsjön har länge varit ett område med stora sociala och ekonomiska 
problem. Området kan tyckas sönderutrett med tanke på den uppsjö av 
studier, projekt, forskningsinsatser, elevarbeten, folkhälsoundersökningar 
med mera som ägnats problemen här.
 – Tre, fyrahundra personer var sysselsatta i kanske trettio, fyrtio olika 
projekt; miljöprojekt, integrationsprojekt, kvinnoprojekt etc. Det var i 
sig bekymmersamt att så många, och att stadsdelen i sig, var så projekt-
pengaberoende. 
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 Vad uppdragsgivarna, stadsdelspolitikerna och den kommunala 
bostadskoncernen, nu ville ha var en samlad bild. Något att enas kring. 
Det hade ingen lyckats åstadkomma tidigare.
 Evald Malm och hans medarbetare gick igenom tidigare utredningar, 
samlade ny statistik, gjorde medborgarundersökningar och djupin-
tervjuer och fick till slut fram en samlad bild av situationen. 
 Resultatet presenterades i en överskådlig rapport våren 1999.
 – Genom den kan människor själva, utan att bli skrivna på näsan, ta 
till sig olika slags information om Bergsjön. Sen har vi frågat, om det 
här stämmer, är det en beskrivning som håller? 
Det har blivit en kompakt uppslutning kring de bilder, som beskriver 
Bergsjön konstaterar en nöjd utredare. 
 – Det betyder att stadsdelens politiker och tjänstemän inte behöver 
hymla. De behöver inte känna sig utsatta. Detsamma gäller bostads-
företagen, med sina glättiga broschyrer som enbart talar om det posi-
tiva samtidigt som det finns mycket negativt.

Byggt för industrins arbetare
Bergsjön byggdes för människor som skulle jobba på varven i Göte-
borg, på Volvo och SKF. I de stora industrierna.
 – Prognoserna, som länsstyrelser och planerare hade gjort, före-
speglade en enorm befolkningsutveckling i Göteborgsregionen. Men 
de visade sig inte hålla.
 Man byggde miljonprogramsområdena för boende enbart, arbets-
platserna fanns långt därifrån. Butikerna och servicen uteblev ofta, när 
den fortsatta expansionen kom av sig. 
 – Områdena förutsatte att man hade bil. I Bergsjön har många idag 
inte råd att köpa bil. Den kollektiva trafiken är i och för sig bra, men 
inte tillräckligt bra. 
 Arbetarna skulle pendla till jobben. 
 – Idag finns inte de jobben längre. Och underlaget för tjänstesek-
torn, butikerna och så vidare, slås undan beroende på att människor 
är fattiga. De prioriterar andra saker. Man kanske tar sig till lågpris-
marknader, som inte finns i Bergsjön, och så undergräver det under-
laget för den lokala handeln. 
 Idag finns en stor arbetsgivare i stadsdelen, kommunen. Även om de 
allra flesta av de kommunalanställda i Bergsjön pendlar dit från andra 
stadsdelar. En mindre andel bor i området.
 – Det har aldrig varit någon aktiv satsning på någon lokal arbets-
marknad. Inte heller under nittiotalet, sen stadsdelsnämnderna kom 
till. De har så kallat befolkningsansvar och ett tungt lass att dra när det 
gäller integration. Om man säger att förvärvsarbete är en ingång till 
integration, så kan man samtidigt konstatera att stadsdelsnämnden har 
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inga som helst instrument, eftersom de inte har i uppdrag att utveckla 
det lokala näringslivet. Och ingen annan gör det heller. 
 Det är ett av de områden, där utredarna efterlyser en ändrad strategi. 
 – En stadsdel med 13 000 invånare borde åtminstone ha en tradi-
tionell näringslivsaktivitet, som finns i snart sagt varje kommun, säger 
Evald Malm.
 Göteborgs kommun har personal med näringslivsansvar som jobbar 
mycket med infrastruktur, teknik, högskola, hamn, näringslivet i stort 
men inte lokalt i stadsdelarna.
 – Men det betyder inte att man inte gör nånting. De har börjat att 
resonera om de här sakerna nu.
 Det har lagts ner enorma ansträngningar och mycket pengar under 
åren, inte minst från de kommunala bostadsbolagen berättar Evald 
Malm. Många fysiska förbättringar. 
 – De har kämpat hårt. Men det har inte hjälpt.

Fastighetsägare väljer och vrakar
Många av invånarna har landat med Bergsjön som första station i 
Sverige. 
 Under nittiotalet har de stora inflyttargrupperna kommit från Bos-
nien och Somalia.
 – I Hjällbo var det nog 20 procent av befolkningen, som inte hade 
satt sin fot i Sverige fem år tidigare och som skulle vara en integrerad 
del så kvickt som möjligt i lokalsamhället.
 – I ett av Bergsjöns områden, visar den senaste dissekeringen vi gjort, 
att det finns fastighetsägare som bara vänder sig till svenskar och där 
halva huset är tomt. Sen finns fastighetsägare, som tydligen bara vänder 
sig till européer och afrikaner. En del fastigheter befolkas till 55 procent 
av invandrare från f.d. Jugoslavien.
 I ett av områdena bor en stor andel av svenskarna. I vissa fastigheter 
finns en tydlig koncentration av romer, många från Polen, andra från 
Bosnien, i andra assyrier och syrianer. Finländare som bott i området 
tidigare flyttar nu därifrån. 
 Evald Malm frågar sig hur den här segregationen uppstått? Vad det 
är för mekanismer och drivkrafter bakom? Och vad är bra och möjligen 
äventyrligt med segregationen?
 Att många hindras att få en annan bostad det är han övertygad om.
 – Varför skulle det annars se ut som det gör, att en fastighetsägare till 
90 procent bara har svenska hyresgäster och halva huset tomt?
 – Vi har intervjuat samtliga privata fastighetsägare och frågat om de 
agerar under socialt ansvar. Det finns fastighetsägare här som träffat 
avtal med kommunens flyktingmottagning och då skulle man kunna 
tro att de tar ett ansvar, att de ställer upp och öppnar sina dörrar. Men 
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ingen har svarat att de gör det på grund av något socialt ansvar. Svaren 
är att de driver fastigheter av ekonomiska skäl.
 Bostadsbolaget har nyligen sänkt hyran i Bergsjön.
 – Det blir intressant att följa. Kommer personer som försörjer sig 
genom förvärvsarbete och inte är beroende av bidrag att bo kvar, res-
pektive flytta dit från andra delar i Göteborg, därför att de betalar hyran 
med egna medel? Många som förespråkar marknadsanpassade hyror 
hävdar att det blir följden om man differentierar hyran, att medelklas-
sen på sikt flyttar till utsatta stadsdelar. Medan Hyresgästföreningen 
hävdar att då avfolkas centrala delar av stan från resurssvaga personer 
som flyttar ut till förorterna. Det blir intressant att följa.

Vad göra?
Viktigast för Bergsjön är nu att många parter drar åt samma håll för 
att vända nedgången. Utgångspunkten finns, menar Evald Malm, i den 
gemensamma problembeskrivningen.
 – Avgörande är att de boende engagerar sig som man inte gjort tidi-
gare, att till exempel somalier organiserar sig i seriöst kollektivt arbete 
för att vara med och utveckla stadsdelen, att kvinnorörelser som spirar i 
Bergsjön är med. Att alla såna initiativ stimuleras och uppmuntras och 
inte ses som konkurrenter om medlen.
 – Kommunen fixar inte detta själv. Stadsdelens tjänstemän fixar inte 
detta själva. Det måste Bergsjöns invånare delta i tillsammans med 
andra; föreningsverksamma, lokala handlare, skolan och stadsdelens 
andra aktiviteter. I förening med statliga satsningar och stimulanser. 
 – De kommunala fastighetsägarna föregår med gott exempel och 
drar med sig de privata i en positiv utveckling. Det är också viktigt att 
Göteborgs kommunfullmäktige tar chansen att använda det läge som 
är och backar upp en utveckling i Bergsjön med goda beslut. Privata 
aktörer måste finns med, som kortsiktigt kan se goodwill och bra pub-
licitet i sina satsningar och långsiktigt se en marknad för sin verksamhet 
i Bergsjön och andra utsatta bostadsområden. Alla dessa måste tillsam-
mans jobba för att utveckla Bergsjön.
 – Det finns inga Columbi ägg, ingen enkel lösning. Som att bara 
invandrarna lär sig svenska, bara skolan fungerar… Båda är otroligt vik-
tiga, men det finns ingen social ingenjörskonst eller politiska kluriga 
lösningar som fixar detta. Det är många som måste dra sitt strå till 
stacken. Då kan det bli en bra utveckling. Det finns många goda exem-
pel i andra länder och tidigare också i Sverige, som visar att det krävs 
att många är med.
 En del av förslagen i utredningen har redan förverkligats. En grupp 
arbetar till exempel brottsförebyggande. 
 Men där finns bara svenskklingande namn.
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 – Om ett brottsförebyggande råd ska nå framgång, så ska det dels 
inte bara sitta och snacka, dels ska det vara såna som kan påverka och 
ta beslut i olika saker. Som kan ställa resurser till förfogande. De som 
förfogar över dessa resurser är som regel svenskar. Sen när det gäller det 
konkreta handfasta brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet, 
till exempel det som sker i Bostadsbolaget, då sker det en inventering 
från trapphus till trapphus, trädgård till trädgård, parkeringsplats till 
parkeringsplats. Där är boende med. Syrianer, svenskar, bosnier… Olika 
nationaliteter.
 Men man ska inte ha några illusioner om att alla kommer att delta.
 – Det går inte att tro att alla ska ropa halleluja och bli lyckliga och 
bidra. En liten del är mer intresserad än andra, som lever sitt liv och 
inte engagerar sig så himla mycket.
 Vissa grupper hamnar utanför, det helt klart säger Evald Malm.

Olika behov
I rapporten om Bergsjön skriver utredarna att man kan utgå från olika 
grupper och deras speciella behov.
 – Likaväl som att det finns en svensk kyrka, som i och för sig ser ut 
som ett parkeringshus men ändå är en svensk kyrka mitt i Bergsjön, så 
ska det kunna finnas en muslimsk bönelokal, utan att svenska kyrkan 
och några nationalromantiker ska titta snett på det. Det gäller att bejaka 
det som något självklart. Det ska ingen överhet säga ja eller nej till. 
 – Numera finns ett sunnimuslimskt center etablerat i Bergsjön. Det 
tror jag är ett led i en process hos det etablerade samhället som hjälper 
till, att de som har makten över lokaler och verksamheter bejakar 
detta.
 Det är inte alltid så lätt som det låter. 
 – När jag började arbeta i Gårdsten hade romerna precis blivit 
uppsagda från en lokal. De hade haft fester som pågick i tre dar och det 
hade varit ett jäkla liv. Fastighetsägaren sa att de orkar inte med den 
typen av aktiviteter i sin lokal med tanke på andra hyresgäster. Det var 
en väldigt frustration och besvikelse i Gårdsten över detta.
 I Bergsjön vill de öka andelen boende med svenskfödd bakgrund.
 – Det är en allmän uppfattning. Det kvittar om du pratar med en 
syrian, iranier, finne eller bosnier, så säger alla samma sak. Många vill 
integrera sig med svenskar i det svenska samhället.
 Om de lyckas vända utvecklingen, som till exempel i Hjällbo, så 
kommer det av sig självt att bli ett mer attraktivt område och därmed 
locka till sig även invånare med svensk bakgrund.
 Det finns två mycket olika förhållningssätt till frågan om segrega-
tion och integration, å ena sidan att det sköter sig själv bara man har 
tålamod, det är naturligt att det hopas en del problem, när många 
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har invandrat under kort tid. Å andra sidan finns uppfattningen, att vi 
sitter på en krutdurk, inte minst i dessa socialt och ekonomiskt utsatta 
storstadsområden.
 – Jag instämmer i bägge bilderna, jag funderar mycket på det. 

Lokala utvecklingsavtal
Här kommer de nya lokala utvecklingsavtalen in säger Evald Malm.
 De lokala utvecklingsavtalen, som berör sju kommuner i storstad-
sområdena, innebär att staten träffar överenskommelser med kommun-
styrelserna om satsningar på förskolor, skolor, språkförskolor samt insat-
ser för arbete och kultur. Avtalen ska garantera statligt stöd förutsatt att 
kommunerna satsar lika mycket. Avsikten är att under en treårsperiod 
utveckla stadsdelarna och öka integrationen. 
 – Förutom ett omfattande måldokument och regelstyrning via 
storstadsdelegationen och kommunstyrelserna, ska det här växa fram 
nerifrån, från folket.
 För Bergsjöns del innebär avtalet ett tillskott mellan 100 och120 
miljoner kronor i statliga bidrag under en treårsperiod.
 – Det som Bergsjön går fram med här, är förankrat i utredningsar-
betet.
 Och utredningsarbetet är väl förankrat bland invånarna i området 
menar han.
 Innan de blev klara med slutrapporten hade många av de idéer och 
förslag, som kommit från befolkningen eller från föreningar, utredare 
eller andra, redan börjat förverkligas. En busslinje hade blivit bättre, en 
del näringslivsinitiativ hade tagit form i Bergsjödalens industriområde, 
den brottsförebyggande verksamheten hade startats och bostadsbola-
gen hade tagit in idéerna i sin planering inför 2000.
 – De gör affärsplaner gemensamt, något de aldrig gjort tidigare. Pri-
vata fastighetsägare förhandlar intensivt om att ändra ägarförhållanden. 
De vill försöka få litet ordning, få igång en förvaltningsutveckling och 
förhoppningsvis få en värdestegring på fastigheterna, som bevis på att 
status, kvalitet och attraktivitet har ökat. Det har skett en massa saker.
 Utöver det lokala utvecklingsavtalet.

Politisk kortsiktighet?
– Då kan man undra, om det är jättebra, när staten som pricken över 
i ska pumpa in 100–120 mkr under ledning av storstadsdelegationen? 
Det kan bli bra. Risken är om man från Ulrica Messings sida säger att vi 
jobbar nu intensivt med integrationsfrågor i Sverige. Vi satsar en eller 
två miljarder kronor i utsatta bostadsområden och sen nöjer sig med 
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det. Då kan man garanterat säga att hon kommer att misslyckas med 
integrationspolitiken. 
 – Skulle sen Göteborgs kommunfullmäktige säga likadant, att vi 
behöver inte aktivera oss mer nu, därför att staten pumpar in pengar 
och kommunfullmäktige bidrar med sin del och sen gör man inget åt 
vissa grundläggande saker. Då riskerar man att inget förändras i grun-
den för människor där.
 – Om det inte sker en attitydförändring på lång sikt, om det inte 
kommer fler möten till stånd genom förvärvsarbete och så vidare. Vad 
hjälper det då att man gör Bergsjön till ett stort socialt projekt? Som 
det riskerar att bli om man inte är vaksam här. 
 Om inte utvecklingen bygger på bredden med en mängd olika 
aktörer, då kan man undra varför man gör någonting överhuvud taget 
säger Evald Malm. 
 – Varför inte ta det lungt? Och låta bli att dramatisera. Göra det till 
nationella exempel. Och i stället jobba med den infrastruktur som finns, 
med den skola som finns och försöka göra den bättre. En nackdel med 
projekten är att det är svårt för lärare, rektorer, lokalvårdare och alla 
andra i skolor och förskolor när man hela tiden snörper åt den ordina-
rie verksamheten samtidigt som det ska finnas tiotals eller hundratals 
miljoner kronor som andra, konsulter och projektledare, tar hand om. 
Jag säger inte att det är fel med projektverksamhet, men det finns en 
frustration i detta och en pedagogisk svårighet. Om det inte finns en 
väldigt genomtänkt ledning och förankring för det här arbetet och en 
uthållighet, så riskerar det att bli ett negativt stöd.

Framtiden i Bergsjön
Om man inte lyckas vända nedgången i Bergsjön ser han en dyster 
framtid inte bara för stadsdelen själv.
 – I så fall har på fem, tio års sikt eländet blivit mycket synligare 
med skrämmande miljöer fysiskt. Det vi redan ser idag, otrygga platser, 
dåligt underhållna fastigheter, ännu större andel resurssvaga människor, 
fastighetsägare, som inte vill satsa på underhåll, banker som inte vill 
låna ut pengar till fastighetsägare i Bergsjön. Allt det har då accentue-
rats. Går man in i området, riskerar man få en flaska kastad efter sig, 
precis som man får i Torontos »social housing«. Det kommer att bli 
likadant i Bergsjöns mest problemfyllda delar.
 – Sociologen Kirsti Kuusela, som forskat i de utsatta bostadsom-
rådena i Göteborg, sa om Hjällbo att om inget görs, kommer de 
enda svenskar som finns i Hjällbo år 2015 vara beväpnade vakter med 
hundar. Dessutom skulle Göteborgs stad vara ännu mer skiktad och få 
ännu större motsättningar mellan rika och fattiga stadsdelar. Det tror 
jag inte är bra för Göteborg och inte heller för det svenska samhället.
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 Evald Malm är trots alla svårigheter ändå optimistisk i sin rapport, 
övertygad om att Bergsjön står inför en vändpunkt.
 – I min positiva framtidsvision har tryggheten ökat för människor. 
Fler går och röstar, det kanske blir lika många i kommunalvalet i Berg-
sjön, som det var i svenskarnas valdeltagande i EU-valet. 
 Något som i och för sig borde vara ett observandum för alla dub-
belmoralister som kritiserar invandrarnas röstande säger han med visst 
eftertryck. 
 – Jag tror att valdeltagandet kommer att ha ökat i Bergsjön och att de 
otrygga platserna försvunnit. Bergsjön är renare, snyggare rent fysiskt. 
Fastigheterna har bättre status och bankerna är inte rädda för att låna 
ut pengar, vare sig till villor eller till hyresvärdar. 
 – Och skolan, Bergsjöns internationella skola, har gott renommé 
och är ett kommunalt föredöme. Jag skulle inte utesluta att det finns 
en friskola. Den skulle kunna vara en framgångsväg för integrationen. 
Men Bergsjöns internationella skola är omtalad, skolan får till och med 
elever från Kortedala och kanske även andra stadsdelar i Göteborg.
I denna positiva framtidsvision finns heller inga outhyrda lägenheter.
Idag finns totalt mellan 6 000 och 7 000 lägenheter, varav mellan 800 
och 900 är outhyrda.
 – Det är inte så många som flyttar härifrån beroende på att Bergsjön 
har låg status eller att skolan klassas som väldigt dålig. Förvärvsinkom-
sterna har ökat en del, inte särskilt mycket men en del. 
 Framtidsvisionen är inte orealistisk menar Evald Malm, förutsättning-
arna finns idag.
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Flertalet av de som kan flyttar ifrån de utsatta bostadsområdena. 
Men alla har inte samma möjligheter att välja bostad eller 
bostadområde konstaterar kulturgeografen Roger Andersson.

En stads bosättningsmönster är resultatet av många aktörers beslut i 
förfluten tid och dessa fattas förstås under stort inflytande av de regel-
system som lägger fast skilda aktörers handlingsutrymme. Men bosätt-
ningsmönstret är också en produkt av de enskilda hushållens flytt-
ningsbeslut inom de ekonomiska ramar som gäller för dessa. Eftersom 
mycket få av stadens vuxna befolkning lever i  det hus man bodde i som 
nyfödd återspeglar befolkningens geografiska fördelning i stadsrummet 
tusentals tidigare flyttningsbeslut. Det finns således skäl att se skapan-
det och återskapandet av segregerade städer som ett migrationsteore-
tiskt problem. Vem flyttar vart, när och varför? 
 Vissa hushåll fattar flyttningsbeslut under mycket starka restriktioner, 
främst ekonomiska, och deras valmängd bland områden och bostadsty-
per är därför begränsad. Andra mer resursstarka hushåll kan naturligt-
vis bättre realisera de önskemål om »det perfekta boendet« som de kan 
ha.
 Även om många segregationsstudier varit påfallande statiska och 
inriktats mot att förstå mönster och fördelningar i stadsrummet finns i 
traditionen många som utvecklat begrepp som avser att fånga rörlig-
heten och dynamiken. Amerikanska forskare studerade under 1920- 
och 1930-talet hur olika befolkningskategorier periodvis dominerade 
delar av de amerikanska städerna och hur dessa sedan flyttade ut och 
efterträddes av nya kategorier. Begrepp som »invasion« och »succes-
sion« användes flitigt inom den s.k. chicagoskolan (Burgess 1925) och 
tankar om »filtrering« blev vanliga mot mitten av 1900-talet (Hoyt 
1939, Firey, 1945; se även Cadwallader 1992). Senare forskare – 
som ibland men inte alltid hade segregationen för ögonen – förde 
in begrepp som flyttnings- och vakanskedjor (se bl.a. White 1971 
och Magnusson 1994) och gentrifiering (Williams 1976). 1970-och 
1980-talets mer radikala och inte sällan marxistiskt inspirerade urban-

Rörligheten i de 
utsatta bostadsområdena

ROGER ANDERSSON
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forskare kom att intressera sig för segregationens effekter som ett led i 
att förstå olika kategoriers bosättningsmönster (Harvey 1973; Harvey 
and Chatterjee 1973; Scott 1986; Smith 1989a, 1989b; Massey & 
Denton 1993, se även Friedrichs 1997). Det finns således en bety-
dande tradition att falla tillbaka på för den som väljer att närma sig 
segregationsfrågan utifrån analyser av klassmässigt och etniskt selektiva 
flyttningsrörelser.
 Nyligen genomförda analyser av 1990-talets segregation i Sverige 
visar att höginkomsttagare är väsentligt mer segregerade från resten av 
befolningen än låginkomsttagare, vars segregation dock tilltar under 
1990-talet (Andersson 2000). Uttryckt på ett annat sätt kan man säga 
att de rika är mer segregerade än de fattiga; det är vanligare att finna 
fattiga i medel- och höginkomstområden än rika i ekonomiskt fattiga 
bostadsområden. Ett huvudskäl är att kvinnliga höginkomsttagare är 
väsentligt mer segregerade från resten av befolkningen än manliga hög-
inkomsttagare. Det är mer vanligt att finna en kvinnlig låginkomst-
tagare sammanboende med en man med med höga inkomster än att 
finna en kvinnlig höginkomsttagare som sammanbor med en man med 
låga inkomster. Effekten blir att de rikaste hushållen tenderar att vara 
ett hushåll där kvinnan har en hög inkomst.  Även tidigare studier, 
t.ex. Leiulfsrud 1991, visar att klassblandade familjer sällan består av en 
kvinna i högre position än en man.
 I detta kapitel skall den geografiska rörligheten i storstadsregionerna 
och i en del andra städer studeras med särskilt fokus på inflyttning till 
och utflyttning från s.k. utsatta bostadsområden.
 Detta begrepp har under 1990-talets senare del blivit alltmer accep-
terat som beteckning på resursmässigt fattiga bostadsområden, vilka 
med tiden också fått en hög koncentration av invandrare från bl.a. 
Afrika, västra Asien och Latinamerika. En direkt definition av begrep-
pet utsatta bostadsområden ges av Storstadskommittén, som på grund-
val av inkomstdata avseende 436 bostadsområden i de tre storstäderna 
klassade områdena efter dimensionen »mycket resursstarka«–»mycket 
resurssvaga« och »resursfattiga«. Områden som var resursfattiga 1985 
såväl som 1993 eller som var resurssvaga 1985 och vars situations 
sedan försämrats kallades »utsatta bostadsområden«. Detta slags klas-
sificering går i sin tur tillbaka på det analysarbete som gjordes av den 
förra storstadsutredningen (SOU 1989:67 Levnadsvillkor i storstäder). 
Också den Bostadspolitiska utredningen (SOU 1996:156) ansluter sig 
till begreppet utsatta bostadsområden och klargör att:

»De utsatta bostadsområdena utmärks av att en stor andel av de 
boende är socioekonomiskt resurssvaga, födda utomlands och har 
en relativt sett dålig hälsa. Områdena är huvudsakligen byggda 
under Miljonprogrammets dagar och förvaltas nästan alla av kom-
munala bostadsföretag. (…) Den storskalighet, anonymitet, otrygg-
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het, dåliga tekniska kvalitet, bristande service och kommunikatio-
ner etc som ofta kännetecknar utsatta bostadsområden bidrar till att 
ytterligare försämra levnadsvillkor och livschanser. Hårda livsvillkor 
i kombination med en upplevelse av att inte av egen kraft kunna 
förändra sin situation kan skapa känslor av vanmakt och utanför-
skap.« (s. 140–41).

 
En del av de områden som identifierades av storstadsutredningarna har 
sedan 1995 varit föremål för statligt stöd via »Blommanpengarna« och 
denna politiks fortsättning genom »nationella exempel« och nu »lokala 
utvecklingsavtal« inom ramen för storstadspolitiken. 
 Det finns som jag ser det åtminstone två olika sätt att välja ut de 
områden som är föremål för särskilt intresse i detta kapitel. Det ena 
sättet är att utifrån strukturella kriterier likt dem som utnyttjades i kapit-
let »Segregerande urbanisering?« välja ut de områden som är särskilt 
starkt präglade av  låginkomsttagare och låg sysselsättning (t.ex. »klus-
ter 4-områden«). Det andra sättet är att välja efter politiska kriterier, 
dvs fokusera på de områden som erhållit speciella resurser på grund av 
sin både lokalt och nationellt upplevda höga grad av utsatthet. Den väg 
som valts är den senare, därför att urvalet dels blir snävare (färre områ-
den), dels fångar in de områden som tillhör »de mest utsatta« enligt de 
flesta rimliga kriterier (lägst inkomster, störst bidragsberoende etc.).
 Jag har för enkelhetens skull valt att i huvdsak fokusera rörlighets-
studien till de områden som varit föremål för särskilda insatser. Det är 
dock inte alltid helt lätt att i statistiken korrekt avgränsa dessa områden 
eftersom kommunerna själva har fått bestämma områdenas avgränsning. 
Ibland har jag också medtagit områden av liknande karaktär även om de 
inte erhållit del av de statliga anslagen.  I Stockholm finns Skärholmen 
med – som dock inte erhållit stöd för särskilda insatser – medan Rågsved 
–där stöd utgått– utelämnats. Landskrona, som tillsammans med Troll-
hättan, Norrköping och Eskilstuna, valdes ut som referenskommuner i 
en andra fas av stödpolitiken, har inte medtagits medan Kronogården 
i Trollhättan, Marielund samt Navestad i Norrköping och Lagersberg, 
Råbergstorp och Stenby i Eskilstuna finns med. I flera fall – t.ex. gäller 
detta för Bergsjön – har bostadsområden som finns inom en stadsdel 
som klassats som utsatt tagits bort från redovisningen. Flera bostadsom-
råden i Bergsjön består till övervägande del av ägande- eller bostadsrät-
ter med annan befolkningssammansättning (fler höginkomsttagare, färre 
utlandsfödda). Bergsjön är ett exempel på en stadsdel där variationen kan 
vara stor från bostadsområde till bostadsområde, men detta gäller också 
för många av de övriga stadsdelarna. I Jordbro (Haninge kommun) har 
exempelvis endast den hyreshusdominerade delen av området medtagits. 
Slutligen skall sägas att vissa i hög grad utsatta bostadsområden inom 
Gunnareds och Lärjedalens kommundelar i Göteborg inte tagits med. 
Hjällbo och Bergsjön får stå som representanter för nordöstra Göte-
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borg. I sak spelar det inte så stor roll att urvalet av områden inte fullt ut 
överensstämmer med statsmakternas och kommunernas prioriteringar. 
Många fler områden kunde ha valts ut (29 kommuner ansökte 1995  till 
Inrikesdepartementet om stöd till åtgärder i särskilt utsatta bostadsom-
råden medan 12 sammanlagt tagit del av statligt stöd), men de valda 
speglar med sina inbördes variationer relativt väl situationen vad avser 
flyttningsrörelser i s.k. utsatta bostadsområden.
 Utrymmet medger inte en mer detaljerad beskrivning av vart och 
ett av de valda områdena. Det bör dock tidigt framhållas att deras kon-
textuella inramning (t.ex. i form av läge i staden,  sammansättning 
av upplåtelseformer och hustyper, bostadsföretagens policy,  kommu-
nernas organisationsformer, deras sociala och ekonomiska historia etc) 
kan variera påtagligt. I vissa fall påverkas viktiga nyckeltal av att områ-
denas fysiska utsträckning varierar och genom att de kan ha delats upp 
i mindre enheter. 
 Nedanstående förteckning (tabell 1) upptar de stadsdelar som valts 
ut för närmare studier. I tabellen anges också totalt antal invånare 
samt andel utlandsfödda 1998–12–31. Vidare anges inflyttningsfrek-

Tabell 1
De utvalda bostadsområdenas befolkning, inflyttningsfrekvens, inkomststruktur och andel hyresrätt

Kommun  Antal in- Andel ut-  Inflyttnings- Kvot låg-/högink. Andel bosatta 
Samskod Stadsdel vånare 1998 landsfödda frekvens tagare 1997 i hyresrätt

Huddinge      
1260032 Flemingsberg 5193 54,5 25 5,1 70

Botkyrka      
1270001 Alby S 4512 58,9 25 11,4 95
1270002 Alby N 2660 53,3 25 6,6 96
1270011 Fittja 5684 64,3 23 16,9 94
1270018 Norsborg 5266 53,3 25 13,7 94

Haninge      
1360017 Jordbro 6153 39,7 24 4,3 89

Stockholm      
1800143 Skärholmen 7317 42,6 14 2,3 63
1800148 Rinkeby 14897 61,5 20 13,3 90
1800151 Tensta 16749 57,6 18 6,0 71
1800153 Akalla 8309 39,2 18 1,4 37
1800154 Husby 11215 55,7 20 4,0 76
1800155 Kista 8966 28,1 15 0,8 15

Södertälje      
1810032 Ronna 3964 50,3 23 10,1 93
1810038 Hovsjö 4614 48,9 20 5,6 88
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Tabell1, forts.

Kommun  Antal in- Andel ut-  Inflyttnings- Kvot låg-/högink. Andel bosatta 
Samskod Stadsdel vånare 1998 landsfödda frekvens tagare 1997 i hyresrätt

Solna      
1840030 Blåkulla 5299 40,0 13 2,0 77

Eskilstuna      
4840076 Lagersberg 789 39,5 24 10,0 
4840077 Råbergstorp 912 28,8 21 9,1 
4840078 Stenby 1143 15,4 18 1,4 

Norrköping      
5810058 Navestad 3166 39,4 15 5,8 i.u.
5810023 Marielund 1311 48,9 23 10,3 i.u.

Jönköping      
6800042 Råslätt 4175 47,1 23 14,8 i.u.

Malmö      
12800273 Rosengård/Törnrosen 2950 66,1 20 71,9 98
12800274 Rosengård/Herrgården 4462 72,4 34 389,6 95
12800275 Rosengård/Apelgården 3250 45,6 12 2,9 6
12800276 Rosengård/Kryddgården 2013 51,9 28 10,6 66
12800280 Rosengård/Örtagården 2356 61,6 19 28,7 98
12800281 Rosengård/Örtagården 2369 60,6 20 42,1 96
12800225 Hyllie/Bellevuegården 2373 54,2 26 18,1 95
12800218 Hyllie/Holma 2414 52,2 22 17,6 96

Göteborg      
14800781 Hjällbo 1865 64,7 56 31,0 94
14800783 Hjällbo 1475 71,7 29 19,6 90
14800788 Hjällbo 1265 62,5 43 8,7 89
14800401 Bergsjön 1735 56,0 55 24,4 94
14800406 Bergsjön 2077 40,3 29 5,4 94
14800409 Bergsjön 2732 55,9 26 15,6 95
14800410 Bergsjön 429 56,2 57 26,9 77
14800411 Bergsjön 904 66,8 29 26,4 95
14800413 Bergsjön 1115 54,0 30 10,7 95
14800414 Bergsjön 391 53,7 37 16,8 97

Trollhättan      
14880011 Kronogården 2514 40,1 24 3,9 i.u.
14880012 Kronogården 1883 44,0 23 4,0 i.u.
Totalt, urvalet  162417 51,8 22  

Källa: SamsData98, InkData97, TotFlytt98
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vensen och kvoten mellan låg- och höginkomsttagare i områdena enligt 
inkomststatistiken för år 1997. I en femte kolumn anges andel hyres-
boende i områdena 1990, den senaste tidpunkt då data om upplåtelse-
former finns tillgängliga. Eftersom denna uppgift baseras på databasen 
Geometro saknas information om kommunerna utanför storstadsregio-
nerna. Det bör också påpekas att inflyttningsfrekvensen i denna tabell 
har beräknats genom att antalet till området registrerade inflyttningar 
dividerats med befolkningsantalet i området vid årets slut. Därmed 
inkluderas också omflyttning inom bostadsområdet. Det faktiska anta-
let in-, ut- samt omflyttare framgår av andra tabeller.
 Kapitlet syftar till att med viss detaljrikedom studera in-, om- och 
utflyttning för de utvalda 41 statistikområdena. Särskild uppmärksam-
het ges utvecklingen under 1998 då statistiken är komplett och rörlig-
heten studeras främst i ett demografiskt perspektiv (ålders- och etnisk 
sammansättning).

Utvecklingstendenser 1990–95
Den fortsatta analysen av migrationsflödena i de valda områdena är 
som nämns ovan primärt demografisk. Data som visar den starkt för-
sämrade sociala och ekonomiska situation som präglat områden under 
1990-talet finns publicerade på annat håll, t.ex. i form av Storstadskom-
mitténs olika rapporter, samt i Andersson 1998, som behandlar Stock-
holmsregionen under krisperioden 1990–95. Jag har emellertid valt att 
för ett område i vardera Göteborg och Malmö anföra ytterligare exem-
pel på utvecklingen under 1990-talets första hälft, för att tydliggöra att 
krisens effekter på inkomst- och sysselsättningsutveckling varit mycket 
likartad –och katastrofal– i storstädernas utsatta bostadsområden.
 Tabell 2 visar ett antal indikatorer för befolkningen i åldern 16–64 
år i området Herrgården i Rosengård, Malmö kommun. Vi kan först 
notera att det totala antalet bosatta i dessa åldrar minskar med nästan 
200 under perioden alltmedan de utlandsfödda blir 420 personer fler. 
År 1995 är därför drygt 1 900 av de knappt 2 100 personerna i förvärvs-
arbetande ålder födda utom landet. Sysselsättningsfrekvensen sjunker 
dramatiskt, från 48 procent till 8 procent; antalet socialbidragstagare 
växer med nästan 550 så att 75 procent av alla personer år 1995 lever 
i en familj som uppbär socialbidrag under året. Samhällets skyddsnät 
tycks fungera hyggligt under krisperioden så att den disponibla inkom-
sten kan bibehållas medan medelinkomsterna i området mer än halv-
eras för de utlandsfödda (från 57 300 kr till 23 200 kr). 
 Utbildningsmässigt genomgår Herrgården en uppgradering i och 
med att en klart lägre andel är lågutbildade 1995 jämfört med 1990. 
Om formell utbildningsnivå vore det enda saliggörande borde syssel-
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Tabell 2
Socioekonomiska indikatorer för utvecklingen i Herrgården (Rosengård) 1990–95.

Variabel 1990 1995
Antal invånare (16–64 år) 2 284 2 095
Antal utlandsfödda (16–64 år) 1 498 1 918
Sysselsättningsfrekvens, % 48 8
Antal socialbidragstagare 1 030 1 578
Andel socialbidragstagare % 45 75
Disponibel inkomst, hushåll födda i Sverige (SEK) 125 700 119 000
Disponibel inkomst, hushåll födda utomlands (SEK) 121 300 131 400
Disponibel inkomst, hushåll totalt (SEK) 122 500 130 300
Medelinkomst, totalt (SEK) 67 200 28 900
Medelinkomst, födda i Sverige 92 600 89 900
Medelinkomst, kvinnor födda i Sverige 82 200 83 800
Medelinkomst, män födda i Sverige 103 500 94 300
Medelinkomst utlandsfödda 57 300 23 200
Medelinkomst, utlandsfödda kvinnor 48 700 16 900
Medelinkomst, utlandsfödda män 65 000 29 400
Andel lågutbildade, % 73 53
Andel högutbildade, % 3 7
 
Källa: Geometro, Uppsala universitet.

Tabell 3
Socioekonomiska indikatorer för utvecklingen i ett område i Hjällbo 1990–95*.

Variabel 1990 1995
Antal invånare (16–64 år) 930 1 092
Antal utlandsfödda (16–64 år) 603 938
Sysselsättningsfrekvens, % 65 20
Sysselsättningsfrekvens, födda i Sverige 69 31
Sysselsättningsfrekvens, födda utomlands 62 18
Antal socialbidragstagare 199 617
Andel socialbidragstagare % 21,4 56,5
Disponibel inkomst, hushåll totalt (SEK) 124 200 139 800
Medelinkomst, totalt (SEK) 89 600 57 800
Medelinkomst, födda i Sverige 94 100 77 400
Medelinkomst, kvinnor födda i Sverige 88 700 76 900
Medelinkomst, män födda i Sverige 100 000 78 000
Medelinkomst utlandsfödda 87 100 54 500
Medelinkomst, utlandsfödda kvinnor 75 400 49 000
Medelinkomst, utlandsfödda män 99 300 60 200
Andel lågutbildade, % 76 70
Andel högutbildade, % 6 5
 
* Det valda området har Samskod 14800781 (se nästa avsnitt för ytterligare data).
Källa: Geometro, Uppsala universitet.
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sättningsfrekvensen stigit och inte bringats ned till en sjättedel av 1990 
års nivå.
 Utvecklingstendenserna är likartade i den del av Hjällbo som beskrivs 
i tabell 3. Visserligen minskar inte befolkningen totalt sett, vilket den 
annars gör i flera av de utsatta områdena, men med Herrgården och 
andra utsatta områden delar däremot Hjällbo utvecklingen mot ökad 
svenskgleshet. År 1995 var endast ca 150 av de nästan 1100 perso-
nerna i åldern 16-64 år födda i Sverige mot mer än det dubbla antalet 
bara fem år tidigare. Sysselsättningsfrekvensen sjunker dramatiskt och 
mest för utlandsfödda (från 62 procent sysselsatta 1990 till 18 procent 
1995). Mer än hälften av invånarna lever i socialbidragstagarfamiljer år 
1995 mot drygt var femte några år tidigare. Hushållens genomsnittliga 
disponibla inkomst ökar något medan medelinkomsterna faller kraftigt; 
för utlandsfödda från 87 100 till 54 500 kr. I denna del av Hjällbo är 
andelen med låg utbildning (högst 9 år i grundskola) hög vid bägge 
tidpunkterna (ca 70 procent) medan personer med minst tre års aka-
demisk utbildning ligger konstant kring 5 procent av områdets befolk-
ning (högutbildade).
 Bakom dessa siffror döljer sig förstås även en hög grad av dynamik, 
exempelvis genom att ca halva 1990 års befolkning i ett utsatt område 
flyttat därifrån under en femårsperiod. Området fylls istället på med 
personer med kortare vistelsetid i Sverige, svagare arbetsmarknads-
anknytning, och oftast större brister i det svenska språket. Om inte 
etniska subkulturer växer sig starka i hägnet av det växande utanför-
skapet kommer också de nyinflyttade som lyckas hyggligt att relativt 
snabbt söka sig bort från området. Inga tillgängliga data från dessa 
områden avseende 1990-talets första hälft tyder på att mer än enstaka 
personer gör en uppåtgående inkomstkarriär och stannar i området. 
Resurssvagheten i termer av små ekonomiska tillgångar och bristande 
arbetsmarknadsförankring reproduceras därmed genom den sociala och 
etniska selektivitet som präglar områdenas in- och utflyttning.

Befolkningsstrukturen i de utsatta bostadsområdena
Av tabell 1 framgick att de valda områdena år 1998 hade drygt 162 000 
invånare, varav drygt hälften var utlandsfödda. (Hädanefter är samtliga 
uppgifter totalsiffror, dvs de baseras inte på åldersurval, vilket är fallet 
i Geometro).  Andelen utlandsfödda är genomgående hög men varie-
rar från strax under 30 procent till drygt 70 procent.  I två områden i 
Stockholmsregionen (Fittja och Rinkeby) är andelen över 60 procent. 
Motsvarande höga andel finns i fyra statistikområden i Malmö kommun 
(samtliga i stadsdelen Rosengård) och i fyra områden i Göteborg (tre i 
Hjällbo och ett i Bergsjön). Totalt sett har bara sju av de 41 områdena 
mindre än 40 procent utlandsfödda (Jordbro Akalla, Kista, Navestad, 
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Eskilstunas tre områden) och fyra av dessa har mycket nära 40 pro-
cent.
 Flyttningsfrekvensen är genomgående hög med ett genomsnitt på 
22 procent. Men också här kan stora variationer noteras. Vi finner de 
högsta värdena (55–57 procent) i några områden i Göteborg. Överhu-
vudtaget är flyttningsfrekvenserna märkbart högre i Göteborg och bara 
tre av de tio områdena i Hjällbo och Bergsjön har värden under 30 pro-
cent för år 1998. I Malmö har endast ett av åtta områden värden över 
30 procent (Herrgården). I Stockholmsregionen redovisas de högsta 
värdena (ca 25 procent ) för Södertörnkommunernas områden (Hud-
dinge, Botkyrka och Haninge) medan både Skärholmen och Järvafäl-
tets stadsdelar ligger på 20 procent eller strax under. Flyttningsfrekven-
sen är relaterad till upplåtelseformen och flertalet områden med relativt 
sett låg rörlighet har betydande inslag av ägande- och/eller bostadsrät-
ter.
 I tabell 4 anges ålderssammansättningen i områdena. På det hela 
taget har de utsatta områdena en stor andel barn och ungdomar och en 
liten andel äldre. I genomsnitt uppgår åldergruppen under 20 år till en 
tredjedel av samtliga invånare medan endast 10 procent har nått ålders-
pensionsstrecket. Åldersmässigt utmärker sig särskilt Malmös områden, 
genom att andelen barn och ungdomar i flera fall nästan utgör halva 
befolkningen. I Herrgården är varannan person under 20 år och i Örta-
gården nästan varannan. I Göteborg är det endast ett område i Hjällbo 
som närmar sig denna barnrikedom. Självfallet är andelen äldre mycket 
litet i dessa områden. 
 De utsatta bostadsområdena är som vi sett också svenskglesa. Visserli-
gen är blott 25 procent av områdenas barn och ungdomar födda utom-
lands, men 75 procent av deras föräldrar (i åldersgruppen 30-39 och 
40-49 år) tillhör denna kategori (se tabell 5). Av tabell 5 framgår också 
att andelen utlandsfödda barn och ungdomar är mycket hög i några av 
områdena, över 50 procent i exempelvis Herrgården/Rosengård och i 
ett av Bergsjöns områden. I flera områden består föräldragenerationen 
till ca 90 procent av utlandsfödda (Fittja, Rinkeby, Törnrosen, Herr-
gården, Örtagården och Hjällbo).
 I stigande utsträckning har de utsatta bostadsområdena också fått en 
annan sammansättning av de äldre. Det är idag vanligt att mer än hälf-
ten av ålderspensionärerna har utländsk bakgrund. Det gäller generellt 
i Botkyrkas områden, i Rinkeby, Tensta och Husby, i Rosengård samt i 
flertalet av Göteborgs utsatta områden.
 De utsatta bostadsområdena har inte bara en hög andel utlandsfödda, 
i vissa fall är också mer än hälften av dessa invandrade under perioden 
1992–98. Detta är t.ex. fallet in Norrköpings två områden samt i 
Hjällbo och Rosengård (Figur 1). Av Stockholmsregionens områden 
har Flemingsberg och Rinkeby värden över 40 procent medan tre av 
Botkyrkas utsatta områden samt Tensta, Skärholmen och Jordbro har 



Tabell 4
Åldersstrukturen i områdena 1998–12–31

Kommun Område  Andel personer i åldersgrupp:      
Samskod  0-19 20-29 30-39 40-49 50-64 Över 64 Totalt

Huddinge        
1260032 Flemingsberg 26 20 18 14 13 8 100

Botkyrka        
1270001 Alby S 32 20 19 13 10 6 100
1270002 Alby N 29 19 19 14 14 5 100
1270011 Fittja 35 17 18 12 12 7 100
1270018 Norsborg 35 18 16 12 11 8 100

Haninge        
1360017 Jordbro 30 19 18 13 14 7 100

Stockholm        
1800143 Skärholmen 30 11 14 13 15 16 100
1800148 Rinkeby 35 18 18 12 10 6 100
1800151 Tensta 35 16 17 13 12 7 100
1800153 Akalla 24 14 16 18 17 11 100
1800154 Husby 30 16 20 14 12 9 100
1800155 Kista 29 12 14 19 16 10 100

Södertälje        
1810032 Ronna 34 16 16 10 14 10 100
1810038 Hovsjö 30 18 16 12 14 10 100

Solna        
1840030 Blåkulla (Hagalund) 23 17 15 15 19 11 100

Eskilstuna        
4840076 Lagersberg 38 18 17 13 8 6 100
4840077 Råbergstorp 36 16 15 9 9 15 100
4840078 Stenby 42 8 17 16 12 6 100

Norrköping        
5810058 Navestad 32 13 15 15 15 10 100
5810023 Marielund 32 17 15 13 12 11 100

Jönköping        
6800042 Råslätt 30 18 14 11 13 15 100



Tabell 4, forts.

Kommun Område  Andel personer i åldersgrupp:      
Samskod  0-19 20-29 30-39 40-49 50-64 Över 64 Totalt

Malmö        
12800273 Rosengård/Törnrosen 43 13 17 12 9 7 100
12800274 Rosengård/Herrgården 50 11 16 11 7 5 100
12800275 Rosengård/Apelgården 21 11 12 13 23 20 100
12800276 Rosengård/Kryddgården 27 9 15 12 14 23 100
12800280 Rosengård/Örtagården 45 13 17 11 9 4 100
12800281 Rosengård/Örtagården 48 11 17 10 8 7 100
12800225 Hyllie/Bellevuegården 35 15 17 11 12 10 100
12800218 Hyllie/Holma 44 13 15 12 11 6 100

Göteborg        
14800781 Hjällbo 45 15 14 12 8 6 100
14800783 Hjällbo 37 18 14 11 11 8 100
14800788 Hjällbo 30 22 18 14 11 5 100
14800401 Bergsjön 27 18 19 13 13 11 100
14800406 Bergsjön 23 25 16 12 16 9 100
14800409 Bergsjön 35 17 17 11 10 10 100
14800410 Bergsjön 7 15 20 12 21 25 100
14800411 Bergsjön 31 12 17 14 14 12 100
14800412 Bergsjön 24 6 9 13 28 19 100
14800413 Bergsjön 34 16 14 12 13 10 100
14800414 Bergsjön 19 26 13 11 16 14 100

Trollhättan        
14880011 Kronogården 30 18 14 13 14 11 100
14880012 Kronogården 27 18 13 13 17 11 100
 Alla områden 32 16 16 13 13 10 100

Källa: SamsData98, InkData97, TotFlytt98.

värden mellan 30 och 40 procent. Relativt sett låga värden finns i Blå-
kulla (Hagalund), Kista och i Södertäljes områden, där färre en 25 pro-
cent av de utlandsfödda är sent invandrade.
 När hänsyn tas till hela befolkningens sammansättning (figur 2) fram-
går att Hjällbo och Rosengård är de stadsdelar där inslaget av sent 
invandrade är allra störst. Där består en tredjedel av hela befolkningen 
av sent invandrade personer, en annan tredjedel har invandrat före 1992 
och en tredjedel är födda i Sverige, vilket i princip betyder att nästan alla 
har utländsk bakgrund och att kanske hälften av befolkningen består av 
sent invandrade och av deras  före eller efter invandringen födda barn.
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Tabell 5
Andel utlandsfödda per ålderskategori.

Kommun Område  Andel personer i åldersgrupp:      
Samskod  0-19 20-29 30-39 40-49 50-64 Över 64 Totalt

Huddinge        
1260032 Flemingsberg 26 55 77 74 62 50 54

Botkyrka        
1270001 Alby S 24 68 86 79 65 70 59
1270002 Alby N 25 58 78 74 55 49 53
1270011 Fittja 29 79 92 88 77 70 64
1270018 Norsborg 18 67 84 78 64 63 53

Haninge        
1360017 Jordbro 16 40 59 60 42 47 40

Stockholm        
1800143 Skärholmen 24 52 75 63 42 27 43
1800148 Rinkeby 26 67 91 90 79 74 61
1800151 Tensta 26 71 89 83 61 54 58
1800153 Akalla 10 48 69 53 39 28 39
1800154 Husby 23 69 86 74 57 40 56
1800155 Kista 10 27 51 42 29 24 28

Södertälje        
1810032 Ronna 15 63 79 78 61 61 50
1810038 Hovsjö 12 55 75 71 66 55 49

Solna        
1840030 Blåkulla (Hagalund) 16 32 60 61 47 34 40

Eskilstuna        
4840076 Lagersberg 20 44 60 62 38 43 40
4840077 Råbergstorp 19 18 54 56 33 19 29
4840078 Stenby 11 26 17 18 17 15 15

Norrköping        
5810058 Navestad 24 54 53 41 43 40 39
5810023 Marielund 31 55 69 63 51 47 49

Jönköping        
6800042 Råslätt 28 54 76 69 49 33 47
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Tabell 5, forts.

Kommun Område  Andel personer i åldersgrupp:      
Samskod  0-19 20-29 30-39 40-49 50-64 Över 64 Totalt

Malmö        
12800273 Rosengård/Törnrosen 40 86 94 88 78 67 66
12800274 Rosengård/Herrgården 51 96 98 95 90 84 72
12800275 Rosengård/Apelgården 13 40 67 74 57 39 46
12800276 Rosengård/Kryddgården 34 71 88 72 55 29 52
12800280 Rosengård/Örtagården 36 81 89 88 71 75 62
12800281 Rosengård/Örtagården 34 84 95 91 78 64 61
12800225 Hyllie/Bellevuegården 36 70 79 72 55 32 54
12800218 Hyllie/Holma 39 64 69 72 47 50 52

Göteborg        
14800781 Hjällbo 36 89 93 94 84 72 65
14800783 Hjällbo 44 91 96 96 88 58 72
14800788 Hjällbo 35 61 85 86 70 68 63
14800401 Bergsjön 38 74 77 61 53 35 56
14800406 Bergsjön 19 29 66 59 51 36 40
14800409 Bergsjön 28 72 84 74 68 43 56
14800410 Bergsjön 33 78 86 77 50 20 56
14800411 Bergsjön 57 74 80 83 60 57 67
14800412 Bergsjön 10 11 32 38 14 16 18
14800413 Bergsjön 42 54 73 72 57 43 54
14800414 Bergsjön 38 40 71 77 68 49 54

Trollhättan        
14880011 Kronogården 33 37 61 52 40 25 40
14880012 Kronogården 34 40 64 57 46 32 44
 Alla områden 26 60 79 71 55 43 51

Källa: SamsData98
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Rörligheten i utsatta bostadsområden
Ett genomgående mönster i de utsatta områdenas flyttningsutbyte med 
andra områden är att de förlorar kraftigt i utbytet med andra bostads-
områden i det egna länet men vinner i utbytet med andra län. Precis 
som tidigare kunnat konstateras är de utsatta områdena destination 
för nya på storstädernas bostadsmarknad och detta mönster gäller för 
såväl personer födda i som utom Sverige. Tabell 6 visar detta genomgå-
ende mönster lite mer i detalj för fem stadsdelar, en för vardera Stock-
holms stad (Rinkeby), Huddinge (Flemingsberg), Botkyrka (Nors-

Figur 1
Andelen av områdenas utlandsfödda befolkning 1998 som invandrat till Sverige efter 1991.

Källa: SamsData98
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Figur 2
Andel av befolkningen 1998 efter invandringsperiod.

Källa: SamsData98, Uppsala universitet.
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borg), Malmö (Rosengård; hela stadsdelen) och Göteborgs (Hjällbo; 
hela stadsdelen) kommun. 
 Rinkeby förlorar nästan 260 personer netto i flyttningsutbytet under 
1998, men man gör samtidigt en vinst på 140 personer i utbytet med 
länen utanför Stockholms län. Merparten av denna vinst uppstår genom 
ett positivt netto för utlandsfödda (+112 personer). Däremot förlorar 
man både Sverige- och utlandsfödd befolkning i utbytet med övriga 
länet.
 Flemingsberg har balans i in- och utflyttningstalen men balansen 
upprätthålls genom att området rekryterar netto från övriga Sverige 
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och förlorar i förhållande till andra områden i Stockholms län. Totalt 
sett visar Flemingsberg ett negativt netto för Sverigefödda och ett posi-
tivt flyttningsnetto för utlandsfödda. 
 Norsborg, i Botkyrka kommun, har ett negativt flyttningsnetto men 
likt övriga områden större in- än utflyttning visavi övriga Sverige. För-
lusten uppkommer i det interna utbytet med andra områden inom 
Stockholms län.

Tabell 6
In-, ut- och nettoflyttning för fem utvalda stadsdelar efter födelseland och län. 1998

Inflyttning till Rinkeby från   Utflyttning från Rinkeby till Nettoflyttning (in minus ut)
Län Födelseland  Födelseland 
 Sverige Utomlands Totalt Sverige Utomlands Totalt Sverige Utomlands Totalt
Egna länet 311 741 1 052 477 974 1 451 -166 -233 -399
Andra län 124 238 362 96 126 222 28 112 140
Totalt 435 979 1 414 573 1 100 1 673 -138 -121 -259

Inflyttning till Flemingsberg från  Utflyttning från Flemingsberg till Nettoflyttning (in minus ut)
Län Födelseland  Födelseland 
 Sverige Utomlands Totalt Sverige Utomlands Totalt Sverige Utomlands Totalt
Egna länet 206 269 475 325 327  652 -119 -58 -177
Andra län 179 114 293 87 32 119 92 82 174
Totalt 385 383 768 412 359 771 -27 24 -3

Inflyttning till Norsborg från  Utflyttning från Norsborg till Nettoflyttning (in minus ut)
Län Födelseland  Födelseland 
 Sverige Utomlands Totalt Sverige Utomlands Totalt Sverige Utomlands Totalt
Egna länet 233 332 565 337 416 753 -104 -84 -188
Andra län 101 89 190 62 56 118 39 33 72
Totalt 334 421 755 399 472 871 -65 -51 --116

Inflyttning till Rosengård från  Utflyttning från Rosengård till Nettoflyttning (in minus ut)
Län Födelseland  Födelseland 
 Sverige Utomlands Totalt Sverige Utomlands Totalt Sverige Utomlands Totalt
Egna länet 285 687 972 527 991 1518 -242 -304 -546
Andra län 166 554 720 60 103 163 106 451 557
Totalt 451 1241 1 692 587 1 094 1 681 -136 147 11

Inflyttning till Hjällbo från   Utflyttning från Hjällbo till Nettoflyttning (in minus ut)
Län Födelseland  Födelseland 
 Sverige Utomlands Totalt Sverige Utomlands Totalt Sverige Utomlands Totalt
Egna länet 218 556 774 274 527 801 -56 29 -27
Andra län 41 79 120 30 61 91 11 18 29
Totalt 259 635 894 304 588 892 -45 47 2

Källa: TotFlytt98, Uppsala universitet.
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 I Rosengårds fall (hela stadsdelen) är magnituden i denna selektion 
än tydligare. Stadsdelen tappar drygt 500 personer i utbytet med övriga 
Malmöregionen men vinner samma antal i det externa utbytet. Detta 
gäller dock främst för utlandsfödda, vars netto är positivt (+147) medan 
de Sverigeföddas är negativt för år 1998 (-136). 
 Hjällbo utmärks, som framgår tidigare i kapitlet, av mycket höga 
flyttningsfrekvenser. Av tabell 6 framgår att den höga rörligheten är 
koncentrerad till flyttningsutbytet med övriga länet. Drygt 800 lämnar 
området för andra områden i länet medan nästan 800 flyttar in. Det 
lilla negativa nettot i det interna utbytet kompenseras av ett motsva-
rande positivt netto visavi övriga län i landet. Med Flemingsberg och 
Rosengård delar Hjällbo utvecklingen mot etnisk selektivitet i flytt-
ningsrörelserna; ett totalt sett positivt flyttningsnetto för utlandsfödda 
och ett negativt för Sverigefödda.
 Med stöd i några kartor och tabeller specialgranskas några områden, 
i kartform Tenstas och Rosengårds utflyttningsfält och i tabellform in- 
och utflyttningen avseende dessa två områden samt för Hjällbo. In- och 
utflyttningstabellerna syftar huvudsakligen till att fastställa från vilken 
socioekonomisk typ av områden som de utsatta bostadsområdena pri-
märt rekryterar inflyttare samt till vilka områdestyper utflyttarna däri-
från söker sig.

Tensta

Beläget i nordvästra Stockholm, västlig granne med Rinkeby och med 
Järvafältets grönytor skiljande dessa två från norra Järvas områden i 
Kista stadsdel (Husby, Akalla, Kista), tillhör Tensta både de befolk-
ningsmässigt största och mest svenskglesa områdena i landet. Den sam-
manlagda nyinflyttningen till området uppgår årligen till över 2 000 
personer och utflyttningen ligger på ungefär samma nivå.
 År 1998 flyttade ca 200 somalier från Tensta. Mer än hälften av dessa 
hade destination Rinkeby och Husby (37 procent respektive 15 pro-
cent). Irak-födda, som var näst största utlandsfödda utflyttningskate-
gori under året, har ett något mer utspritt flyttningsmönster. Rinkeby 
toppar också irakernas utflyttning men bara var 9:e (11,4 procent) flyt-
tade dit.  Husby och Fruängen tillhör också vanliga destinationer med 
vardera runt 9 procent av utflyttande iraker. Somaliernas och några 
övriga kategoriers utflyttningsfält för Stockholmsregionen visas i figur 
3.
 Ett relativt utspritt mönster har också den tredje största utflyttnings-
kategorin, etiopier. Visserligen flyttar 18 procent av dem till Husby (17 
personer) och 14 procent till Rinkeby, men vi behöver lägga samman 
de sju vanligaste destinationerna för att räkna in halva den etiopiska 
utflyttningen från Tensta. Motsvarande värden för somalier var två 
områden och för iraker åtta områden.
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Figur 3
Utflyttningsfält för några olika kategorier av personer som lämnade Tensta under 1998. 

Källa: TotFlytt98/kartunderlag från Metrias Röda kartan
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Källa: TotFlytt98/kartunderlag från Metrias Röda kartan)

Figur 4 
Utflyttningsfält för några olika kategorier av personer som lämnade Rosengård under 1998.
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 Med nio områden täcks halva den Iran-födda kategorins utflyttning, 
varav 15 procent flyttat till Husby, 8 procent till Akalla och 6 procent 
till Rinkeby. Samtliga dessa fyra kategorier av utflyttare (födda i Soma-
lia, Irak, Etiopien och Iran) har dock ett mycket mer koncentrerat 
utflyttningsmönster än vad som gäller för utflyttare med födelseland 
Sverige. Flest av de Sverigefödda (9,6 procent) flyttar till Rinkeby 
men annars har inget enskilt område mer än 4 procent av utflyttarna. 
Med 29 områden är halva den Sverigefödda befolkningens utflyttning 
inräknad. Motsvarande värde för hela den utlandsfödda befolkningens 
utflyttning stannar vid 16 områden och då bör man notera att den 
kategorin nästan är dubbelt så stor som den Sverigefödda.
 Av tabell 7, högra delen, framgår skillnaderna mellan inflyttarnas 
områdesursprung och utflyttarnas områdesdestination i termer av dessa 
områdens inkomststruktur. För Sverigefödda inflyttare under 1998 till 
Tensta kom nästan 43 procent från områden klassificerade som hög- 
eller medelinkomstområden. Detta värde är förhållandevis högt och 
beror antagligen dels på nyrekrytering av ungdomar från andra delar 
av regionen (som erhållit sin första bostad i Tensta), dels och framför 
allt av inflyttare till Stockholmsregionen från andra delar av landet. 
 Emellertid framstår det som väl så intressant att hela 62 procent av de 
Sverigefödda utflyttarna från Tensta efter flytten bor i hög- och medel-
inkomstområden. Detta innebär också att medan Tensta rekryterar 
Sverigefödda till 38 procent från låginkomstområden är det bara ca 20 
procent av utflyttarna som har sådan destination.
 För utlandsfödda är grundtendensen densamma men magnituden 
avsevärt lägre. In- och utflyttningens sociala geografi är nästan den-
samma med något större andel utflyttare till medel- och höginkomst-
områden än inflyttare därifrån och vice versa för låginkomstområden.

Rosengård och Hjällbo

Till skillnad från Tensta är Malmös mest omskrivna område – Rosen-
gård – inte beläget i den urbana periferin. Malmös mer sammanhållna 
stadsbild inkluderar Rosengård, vars avstånd till centrala Malmö lätt 
överbryggs både till fots och med cykel. Emellertid delar Rosengård 
i allt väsentligt de kännetecken som fått Tensta att betraktas som ett 
utsatt bostadsområde. För många indikatorer är situationen mer pro-
blematisk i flera av Rosengårds delområden. (Dessa är här definierade 
såsom SAMSkoder 12800073–12800081)
 Utflyttningen från Rosengård, som visas i figur 4, uppgick under 
1998 till knappt 1 700 personer. Ca 35 procent av dessa var födda i 
Sverige och dessa var också den största enskilda utflyttningskategorin 
(närmare 600 personer). Näst störst kategori var personer födda i f.d. 
Jugoslavien (många i Bosnien) med ca 460 utflyttare. Tillsammans 
utgör dessa två födelselandskategorier 62 procent av utflyttarna. Den 
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Tabell 7
In- och utflyttningen för Tensta efter områdestyp för ursprung (inflyttare) och destination (utflyttare) 
1998.

Områdestyp* Födelseland (absoluta tal) Födelseland (andel per områdestyp)
 Sverige  Sverige Utlandet Utlandet Sverige  Sverige Utlandet Utlandet
 Inflytt Utflytt Inflytt Utflytt Inflytt Utflytt Inflytt Utflytt

Extremt hög inkomst 1 - 3 - 0,2 0,0 0,2 0,0
Mycket hög inkomst 65 115 126 74 13,7 16,8 7,9 5,9
Hög inkomst 70 188 203 201 14,7 27,5 12,7 16,0
Medelinkomst 67 124 235 233 14,1 18,1 14,7 18,6
Under medelinkomst 88 117 245 213 18,5 17,1 15,4 17,0
Låg inkomst 47 30 158 79 9,9 4,4 9,9 6,3
Mycket låg inkomst 54 32 226 178 11,3 4,7 14,2 14,2
Extremt låg inkomst 81 78 394 276 17,0 11,4 24,7 22,0
Få invånare 3 - 4 - 0,6 0,0 0,3 0,0
Totalt 476 684 1594 1254 100 100 100 100

*Se kapitlet »Segregerande urbanisering?«
Källa: TotFlytt98.

Tabell 8
In- och utflyttningen för Rosengård efter områdestyp för ursprung (inflyttare) och destination (utflyttare) 
1998. (Hela Rosengård exkl. omflyttning inom stadsdelen)

Områdestyp* Födelseland (absoluta tal) Födelseland (andel per områdestyp)
 Sverige  Sverige Utlandet Utlandet Sverige  Sverige Utlandet Utlandet
 Inflytt Utflytt Inflytt Utflytt Inflytt Utflytt Inflytt Utflytt

Extremt hög inkomst - - - - 0,0 0,0 0,0 0,0
Mycket hög inkomst 10 14 6 6 2,2 2,4 0,5 0,5
Hög inkomst 21 40 62 37 4,7 6,8 5,0 3,4
Medelinkomst 60 82 176 103 13,3 14,0 14,2 9,4
Under medelinkomst 71 102 211 112 15,7 17,4 17,0 10,2
Låg inkomst 99 116 219 153 22,0 19,8 17,6 14,0
Mycket låg inkomst 73 144 268 340 16,2 24,5 21,6 31,1
Extremt låg inkomst 117 85 276 340 25,0 14,5 22,2 31,1
Få invånare 0 4 23 3 0,0 0,7 1,9 0,3
Totalt 451 587 1 241 1 04 100 100 100 100

*Se kapitlet »Segregerande urbanisering?«
Källa: TotFlytt98.
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Tabell 9
In- och utflyttningen för Hjällbo efter områdestyp för ursprung (inflyttare) och destination (utflyttare) 
1998. (Hela Hjällbo exkl. omflyttning inom stadsdelen)

Områdestyp* Födelseland (absoluta tal) Födelseland (andel per områdestyp)
 Sverige  Sverige Utlandet Utlandet Sverige  Sverige Utlandet Utlandet
 Inflytt Utflytt Inflytt Utflytt Inflytt Utflytt Inflytt Utflytt

Extremt hög inkomst - - - - 0,0 0,0 0,0 0,0
Mycket hög inkomst 2 5 4 7 0,9 1,9 0,8 1,5
Hög inkomst 22 32 32 40 10,4 12,4 6,1 8,3
Medelinkomst 25 45 62 59 11,8 17,4 11,8 12,3
Under medelinkomst 20 24 33 35 9,4 9,3 6,3 7,3
Låg inkomst 27 72 65 96 12,7 27,8 12,3 20,0
Mycket låg inkomst 34 37 100 95 16,0 14,3 19,0 19,8
Extremt låg inkomst 82 44 231 149 38,7 17,0 43,8 31,0
Få invånare - - - - 0,0 0,0 0,0 0,0
Totalt 212 259 527 481 100 100 100 100

*Se kapitlet »Segregerande urbanisering?«
Källa: TotFlytt 98

tredje största kategorin, personer födda i Irak, var väsentligt mindre 
(146 personer).
 Den variation i utflyttningens geografiska koncentration som kunde 
iakttas för Tensta upprepas för Rosengård. Utlandsfödda uppvisar större 
koncentration än Sverigefödda. Inget enskilt område stod för mer än 
4 procent av den Sverigefödda kategorins flyttningsdestination och det 
krävs 33 områden att fånga in halva utflyttningen. Som kontrast kan 
påpekas att motsvarande antal områden för personer med födelseland 
i f.d. Jugoslavien är åtta och att två områden vardera tar emot drygt 
10 procent av dessa personer. Irak-föddas utflyttning är något mer 
spridd (14 områden för 50 procent av utflyttningen) och hela katego-
rin utlandsfödda ytterligare något mer utspridd (18 områden).
 De Sverigefödda inflyttarna till Rosengård kommer främst från lågin-
komstområden inom och utom regionen (64 procent) och även bland 
utflyttarna har en majoritet sådana områdestyper som destination (59 
procent). Den skillnad som noterades för Tensta är således väsentligt 
mindre för Rosengårds del. För utlandsfödda är mönstret rentav mot-
satt mot Tenstas. Medan utflyttarna fråm Tensta hamnade i socioeko-
nomiskt starkare områden än inflyttarna kom ifrån gäller det omvända 
för Rosengårds utlandsfödda. Drygt 60 procent rekryteras från lågin-
komstområden medan 76 procent av utflyttarna hamnar i dessa områ-
destyper (se tabell 8). Rosengård fungerar i detta avseende annorlunda 
än Tensta.
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 Som jämförelse och komplement anges i tabell 9 samma typ av data 
för stadsdelen Hjällbo i Göteborgs kommun. Här är bilden mer likt 
Tensta än Rosengård, både vad avser den allmänna tendensen och skill-
naderna mellan Sverige- och utlandsfödda. Fler än två tredjedelar av 
inflyttande personer med födelseland Sverige kommer till Hjällbo från 
andra låginkomstområden (67 procent) medan 59 procent av utflyt-
tarna hamnar i dessa områdestyper. Nästan 30 procent av de Sverige-
födda utflyttarna flyttar till medel- och höginkomstområden och 23 
procent av inflyttarna har sådant ursprung. För utlandsfödda är grund-
tendenserna desamma men liksom i Tensta är skillnaderna mindre än 
för Sverigefödda.

Något om etniska kluster och 
de utsatta områdenas framtidsutsikter
Vi kan sammanfatta dessa mer detaljerade studier genom att konstatera 
att de utsatta bostadsområdenas karaktär som genomströmningsområ-
den är påfallande, men att den höga rörligheten dels varierar mellan 
skilda etniska kategorier, dels tycks ha olika orsaker. Lite hårddraget kan 
man säga att medan områdena för många Sverigefödda är en bosätt-
ning på väg mot andra bostadsområdestyper är de för en majoritet av 
de utlandsfödda en bosättning på vägen mot en ny adress i ett liknande 
område. Frågan är då vad som orsakar rörligheten mellan områden av 
liknande karaktär. Detta är en typ av frågeställning som inte gärna låter 
sig besvaras med registerdata, i vart fall inte av det slag som finns till-
gängliga för denna avgränsade studie, utan som helst kräver data från 
surveyundersökningar (t.ex. intervjuer). 
 En tänkbar hypotes är förstås att rörligheten mellan i socioekono-
miskt avseende liknande områden skulle kunna drivas av framväxten av 
etniska kluster, dvs av lokala koncentrationer av en och samma etniska 
grupp. En nyligen utförd studie av Stockholmsregionen 1990–95 
visade att utflyttningsbenägenheten för en viss etnisk kategori var något 
större om kategorin var svagt representerad i ett svenskglest område 
(Andersson 1998, s. 140). Även om tendensen var klar var den emel-
lertid inte särskilt kraftig och rörligheten kan knappast förklaras av 
detta. Etniska kluster erbjuder för vissa, särskilt arbetsmarknadsmässigt 
marginaliserade, ett skydd (psykologiskt) och ett stöd (materiellt, soci-
alt, språkligt) i en utsatt situation. De kraftigt försämrade livsvillkoren 
för många i de utsatta områdena under 1990-talet kan stärka processen 
till etniskt selektiv rörlighet mellan de skilda områdena, särskilt som 
avståndet mellan dem inte är stort vare sig i Göteborg, Malmö eller 
Stockholm. Det är dock enligt min mening rimligt att anta just ett 
samband mellan utsattheten genom marginalisering och förekomsten 
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av etniska kluster. Om detta antagande är riktigt kan man dock också 
anta att den multietnicitet som generellt gäller i utsatta svenskglesa 
områden (typiskt 50-100 nationaliteter), och med de ännu numerärt 
sett små kluster som finns (mycket sällan fler än 200 hushåll av en 
enskild utlandsfödd kategori), kommer de etniskt blandade områdena 
att bestå. Etniska klustertendenser kan därför förväntas vändas i sin 
motsats om och när arbetsmarknadsanknytningen förbättras. Större 
grad av arbetsmarknadsdeltagande ger högre inkomster och rimligen 
en snabbare boendekarriär för många utlandsfödda.
 Tabell 10 representerar ett försök att ange den »etno-geografiska 
koncentrationen«, ett uttryck jag valt för att analysera graden av geo-
grafisk klusterbildning efter etniska linjer. Att födelselandsdata inte ger 
besked om etnisk tillhörighet är ett problem i sammanhanget och oklar-
het om geografisk koncentration också innebär existensen av faktisk 
etnisk identifikation och utvecklade nätverk inom gruppen ett annat. 
Med reservation för dessa svårigheter kan nedanstående data ändå ge 
en grov bild av variationen mellan skilda kategorier. Tabellen bygger 
på data om befolkningen i landets samtliga bostadsområden. För att 
konstruera tabellen rangordnas först alla områden efter fallande antal 
invånare av en viss kategori (t.ex. födda i Somalia). Sedan beräknas 
kumulativt hur andelen växer för varje nytt bostadsområde som adde-
ras. I tabellen anges hur många bostadsområden (SAMS) som måste 
inkluderas för att fånga in en viss procentsats av en viss kategori. I de 
två områden där det bor flest personer födda i Somalia bor mer än 10 
procent av hela den somaliska kategorin i Sverige. Om de 11 största 
koncentrationerna räknas med har 30 procent av den somaliska kate-
gorin täckts in. Hälften av somalierna i Sverige är koncentrerade till 
blott 45 bostadsområden. 
 När dessa värden jämförs med varandra ska man hålla i minnet att 
en befolkningsmässigt liten kategori självfallet är mer koncentrerad än 
en mycket stor kategori. Därför anges också det totala befolkningsan-
talet för kategorin ifråga. Det förefaller tydligt att somalier och perso-
ner födda i Turkiet är de geografiskt mest koncentrerade kategorierna. 
Såväl de Turkietfödda som de Irakfödda är fler än chilenarna, som ändå 
visar ett mer spritt bosättningsmönster.
 I tabell 11 visas de senaste årens tendens vad avser några av de större 
utlandsfödda kategoriernas boende. De fem största koncentrationerna 
av Turkiet-, Irak- och Chilefödda personer 1995 följs upp till 1998. 
För det första kan vi notera att av dessa växer antalet från Turkiet svagt 
(+ 1200 personer; index 104), invånarna med ursprung i Irak kraftigt 
(+ 11 500; index 144) och de med chilenskt ursprung minskar något 
(- 300; index 99). För Turkietfödda försvagas fyra av de fem största 
klustren mellan 1995 och 1998. Endast Ronnas Turkietfödda (huvud-
sakligen assyrisk-syrianska) befolkning ökar men inte heller Ronna kan 
matcha den generella tillväxten (index 103 för Ronna, 104 totalt). Ira-
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kernas fem största kluster är, liksom de Turkietföddas, desamma 1998 
som 1995, men i detta fall sker en kraftig tillväxt av klustren. I fyra av 
fallen (Tensta, Husby, Herrgården och Fittja) överstiger expansionen 
rikstendensen (därför värden i fet stil). Chilenarna behåller sin numerär 
i Sollentuna, minskar tydligt i Fittja och Tensta och ökar i södra Alby.
 Även om dessa slags data inte finns tillgängliga för längre perioder är 
det sannolikt att de visar en relativt generell bild. Denna bild består i 
att till landet nyinvandrade klustras relativt starkt under de första åren 
(Irakfödda är en sådan kategori, somalier en annan) men att sedan 
utflyttning från området gör det svårt att reproducera koncentratio-
nerna när nyinvandringen minskar. Både de Turkietfödda och chile-
narna har varit relativt sett mycket längre tid i Sverige och chilenarna 
är dessutom arbetsmarknadsmässigt bättre integrerade än de övriga två 
här diskuterade kategorierna. Sammanfattninsgvis finns i vart fall ingen 
generell trend till ökad lokal koncentration. 
 Avslutningsvis en spekulation över de utsatta områdenas framtid. 
Utvecklingen, såsom vi sett den över det sista kvartsseklet och särskilt 
under 1990-talet, ger inte anledning till optimism. Situationen är dyster 
i ett välfärds- och integrationsperspektiv. Eftersom rörligheten i utsatta 
områden (genom dem) är omfattande behöver detta i sig inte innebära 
att samma individer lever stora delar av sitt liv »exponerade« för denna 
utsatthet (fattigdom, arbetslöshet, bidragsberoende, besvärliga skolför-
hållanden mm). Även om inga tecken idag tyder på någon större upp-
åtgående social rörlighet i de afrikanska och västasiatiska kohorter som 
kommit under 1980- och 1990-talet (och som idag är kraftigt över-
represterade i de utsatta områdena) är ett sådant scenario på längre sikt 
inte otänkbart, om än idag mindre sannolikt. Vägen till individuell kar-

Tabell 10
Etno-geografisk koncentrationsgrad i Sverige 1998–12–31.

Födelseland Antal områden för att samla följande andel av befolkningen per nationalitet Befolkning
 10 procent 30 procent 50 procent 70 procent 90 procent 
Somalia 2 11 45 146 420 12 496
Turkiet 2 19 67 224 841 30 977
Irak 5 39 127 320 875 37 881
Chile 9 58 190 506 1 485 26 649
Iran 11 92 264 613 1 499 50 264
F.d. Jugoslavien 22 115 311 710 1 782 125 852
Finland 41 248 714 1 645 3 852 198 912
Hela befolkninge 106 689 1 666 3 053 5 349 8 854 322
Sverige 119 739 1 725 3 112 5 396 7 882 939

Källa: SamsData98.
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riär kan variera, vissa lyckas och andra misslyckas av både individuella 
och strukturella skäl, men frågan är oavsett detta vad som händer med 
de aktuella bostadsområdena. Tre scenarier diskuteras.

Avfolkning–urbana glesbygdsproblem

De utsatta områdenas mycket låga status på städernas bostadsmarknad 
gör dem känsliga för variationer i utbud och efterfrågan på bostäder. 
När utbudet överstiger efterfrågan riskerar de – som nutidshistorien 
visat – befolkningsminskning likt den som drabbat glesbygden och 
småortssverige på många håll. Detta skapar problem för bostadsföre-
tagen som via hyresförluster också drabbas av kapitalförluster genom 
nedskrivning av bostadshusens marknadsvärde. Detta har redan skett 
på flera håll, inte minst i nordöstra Göteborg (t.ex. i Gårdsten). Avfolk-
ningsscenariet är sannolikt om den nu arbetsmarknadsmässigt mycket 
svagt integrerade befolkningen i områdena kan uppnå en bättre posi-

Tabell 11
De största lokala koncentrationerna av personer födda i Turkiet, Irak och Chile 1995 och 1998 samt ten-
dens 1995-98 för dessa kluster.

Fem största klustren Antal  Antal Tendens Förändring Index98,
Födelseland Rang 1995 1995 Rang 1998 1998 1995–98  95=100
Turkiet Rinkeby 1395  Rinkeby 1321 Rinkeby -74 95
 Tensta 1059 Tensta 985 Tensta -74 93
 Fittja 921 Fittja 902 Fittja -19 98
 Ronna 709 Ronna 732 Ronna 23 103
 Norsborg 686 Norsborg 655 Norsborg -31 95
 Total befolkning 29 761  30 977 Total befolkning 1 216 104

Irak Tensta 891 Tensta 1 349 Tensta 458 151
 Rinkeby 576 Husby 850 Rinkeby 202 135
 Husby 553 Rinkeby 778 Husby 297 154
 Herrgården 431 Herrgården 735 Herrgården 304 171
 Fittja 362 Fittja 570 Fittja 208 157
 Total befolkning 26 361 Total befolk. 37 881 Total befolkning 11 520 144

Chile Tensta 561 Rinkeby 489 Tensta -90 84
 Rinkeby 511 Tensta 471 Rinkeby -22 96
 Fittja 370 Sollentuna C 363 Fittja -81 78
 Sollentuna C 363 Fittja 289 Sollentuna C 0 100
 Husby 237 Alby S 265 Husby -6 97
 Alby S. 195 Husby 231 Alby S. 70 136
 Total befolkning 26 979 Total befolk. 26 649 Total befolkning -330 99

Källa: SamsData95, SamsData98
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tion på arbetsmarknaden. Stigande sysselsättningsgrad ger stigande 
inkomster i hushållen och bosättningsalternativen blir fler. Detta sce-
nario är mer sannolikt om utbudet av bostäder överstiger efterfrågan. 
Mer attraktiva områden – ofta billigare eller lika dyra – konkurrerar 
då ut de massproducerade bostäderna i de utsatta områdena. Hus rivs 
och/eller hyrorna sänks rejält för att balansera utbud och efterfrågan. 
Den rådande bostadsbristen i särskilt Stockholmsregionen gör avfolk-
ning där osannolik och innebär också en klar möjlighet att bryta ten-
densen mot en fortsatt utglesning av den Sverigefödda befolkningen. 

Enklavbildning och gettoisering

»A ghetto is a set of neighbourhoods that are exclusively inhabited 
by members of one group, within which virtually all members of 
that group live. By this definition, no ethnic or racial group in 
the history of the United States, except one, has ever experienced 
ghettoization, even briefly. For urban blacks, the ghetto has been 
the paradigmatic residential configuration for at least eighty years.« 
(Massey & Denton, 1993, s. 18-19)

De utsatta områdena i Sverige fyller knappast forskningslitteraturens 
definition av ett getto, även om Massey och Dentons definition inte 
är accepterad av alla. Oavsett vilken av de dominerande definitionerna 
man väljer är det svårt att passa in de svenskglesa utsatta bostadsområ-
dena under dem. Såväl den utpräglade multietniciteten som välfärdsar-
rangemangen skiljer ut de svenska områdena från särskilt de amerikan-
ska.
 Det är knappast troligt att något av de här granskade utsatta bostads-
områdena skulle homogeniseras etniskt till den grad att vi skulle kunna 
börja tala om gettoisering. Det är inte heller sannolikt att de utvecklas 
till hemvist för etniska enklaver, där stora och etniskt homogena kate-
gorier koncentreras geografiskt. Som vi sett ovan är även de största 
koncentrationerna antalsmässigt små. Däremot kan det inte uteslutas 
att selektiv migration driven av socialt och ekonomiskt utanförskap 
kommer att leda till högre grad av klusterbildning inom de närmaste 
åren. Utan nyinvandring är dock knappast heller detta scenario särskilt 
troligt.

Svenskheten förändras

Uppfattningen om vem som är svensk och vad svenskheten represen-
terar genomgår under 1990-talet en kris (Pred 1997, 1999) i spåren 
av de geopolitiska förändringarna i Europa, den ekonomiska krisen i 
Sverige och den stora invandring som skett. Vart fjärde barn i Sverige 
har utländsk bakgrund. Det är fullt möjligt att betydelsen av den 
etniska dimensionen fortfar att ha betydelse i olika integrations- och 
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karriärförlopp (genom diskriminering) men det är också möjligt att 
samhällets alla aktörer med tiden kommer att minska benägenheten att 
klassificera individer på grundval av ras, religion och etniska stereoty-
pier. Ett ökat betonande av individuell kompetens och medborgerliga 
rättigheter förändrar också förutsättningarna för de områden som idag 
stigmatiseras för sin brist på »svenskhet« och »normalitet«. 
 Även om en sådan positiv utveckling skulle komma till stånd leder 
den emellertid inte med nödvändighet eller ens med sannolikhet till att 
klassdimensionen i boendet minskar. Däremot skulle klassdimensionens 
nu starka etniska profil försvagas. Förutsättningarna för en gentrifiering 
(social uppgradering) av de utsatta områdena är vanligen små givet en 
bostadsmarknad i balans. Omdömet gäller särskilt för områden i den 
urbana periferin medan förutsättningarna kan vara bättre i mer inner-
stadsnära områden. Utan starka institutioner (inte minst i form av väl 
fungerande skolor), uthålliga aktörer och ytterligare investeringar i 
fysisk och social infrastruktur är dock denna utvecklingsväg svår att se 
konturerna av.
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När Luis Abascal tog jobbet som stadsdelsdirektör i Kista 1996 
hade området en arbetslöshet på 6 000 personer – av totalt 30 000 
invånare. 
 – Vi hade ett socialbidragsberoende på ca 25 procent av 
befolkningen, en fjärdedel. Socialbidragen uppgick till 220 mil-
joner. Det var stark segregation och stor omflyttning, framför 
allt i Husby.
 Andelen invånare med utländsk bakgrund var hög och många 
hade invandrat ganska nyligen till Sverige. 
 Tre år senare har den andelen ökat ytterligare, men den höga 
arbetslösheten har sjunkit liksom socialbidragsberoendet. 
 

Kista stadsdelsförvaltning innefattar de tre delarna Kista, Akalla och 
Husby.
 – Vi hade en social situation där den svenska medelklassen var på 
väg härifrån. Det var väldigt allvarligt. Om vi skulle förlora den svenska 
medelklassen, då skulle vi förlora kontinuiteten, historien och en viss 
trygghet i området, säger Luis Abascal.
 – Näringslivet började snegla på Irland, Singapore, Boston och så 
vidare och tyckte att Kista var en otrygg miljö.
 I bagaget hade han en del idéer och visioner om hur man borde 
skapa det goda samhället. 
 – Jag startade med att alla ska ha någonstans att gå klockan åtta på 
morgonen. Det bygger på allas lika värde och på ett svenskt kulturarv 
att alla ska göra rätt för sig och att alla ska ha möjlighet att göra rätt 
för sig. 
 – Så jag gick till näringslivet, föreningslivet, universitetet och frågade 
om vi inte kunde gå ihop i en allians och göra det här området till ett 
Silicon Valley, med tillverkning, forskning och integration. Vi har en 
möjlighet, om vi går ihop, för det finns både specialitet och styrka här.
 
 
En ny välfärd
En annan av Luis Abascals visioner handlade om en ny typ av social 
välfärd. 

Kista – folkhem version 2.0

LILLEMOR SAHLBERG
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 – Vi måste sopa rent framför vår egen dörr och bygga upp en ny 
organisation. En öppen organisation, där personalen finns med. Solda-
terna måste rustas med både materiella redskap och lust att förändra 
samhället. 
 Så de byggde en organisation med öppenhet och transparens. 
 – Vi har inga röda lampor på våra dörrar, inga stämpelklockor. Vi 
uppmuntrar de primadonnor som finns i organisationen att träda fram 
och använda sin kapacitet och karisma för att öka trivseln och framför 
allt produktiviteten.
 Första året var eländigt. 
 – Vi hade ett underskott på ca 60 miljoner kronor. Vi hade gått från 
ett socialt kaos till ett ekonomiskt kaos. 
 De grupperade om och började omvandla socialtjänstens resurser 
och kapital till en slags investeringsbank. 
 – Vi använde socialbidragspengar för att investera i medborgarnas 
trevnad och framtid. I sånt som de ville göra. I stället för att hämta 
socialbidrag. 
 Alliansen med näringslivet och universitetet tog fart.
 – Vi startade med att fråga näringslivet vilka behov de hade av 
arbetskraft. De behövde allt från IT-tekniker till vaktmästare, kontoris-
ter, truckförare, alla möjliga kategorier. 
 På stadsdelsförvaltningen kontaktade de olika bemanningsföretag 
gjorde en upphandling av utbildningar. 
 – Vi sa att vi vill att ni hjälper oss att försörja näringslivet. 
 Pengarna kom från de samlade resurserna, Solidaritetsbanken. 
 – Den vägen lyckades vi ordna så att ungefär 80 procent fick tillsvi-
dareanställningar, säger en belåten stadsdelsdirektör. 
 Då vände stämningen. 
 – Människor kunde få jobb, man kunde gå iväg till jobb eller utbild-
ning, man kände sig nyttig. Parallellt med det här fick vi också en opti-
mism inom näringslivet och företagen bestämde sig för att stanna kvar. 
Världsomfattande företag etablerade sig i Kista och kom till oss här i 
kommunen och frågade om vi kunde hjälpa dem få mark, det är ett 
attraktivt område. Det var signaler att marknaden började lita på den 
här stadsdelen.
 

 
Modernisera folkhemmet
Kista skulle än en gång bli ett kunskapsområde, ett modernt framtidsin-
riktat samhälle. 
 – Någon slags folkhem version 2.0, säger Luis Abascal. Det är unge-
fär så som vi ser det. I och med att vi bygger på de gamla värderingarna 
om solidaritet och allas lika värde, men samtidigt moderniserar det 
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gamla folkhemmet genom att ingå det här partnerskapet eller sociala 
kontraktet med näringslivet och den akademiska världen. 
 Även socialtjänsten moderniserades. 
 – I stället för att fungera passiverande ska den vara dynamisk och 
använda sig av sin struktur och ekonomi och mer se samhället som ett 
företag inom den sociala ekonomin.
 Politikerna hängde med utan protester.
 – Det var helt underbart. De politiska partierna sa att de var med på 
det här, vi prövar. Men man måste komma ihåg att den sociala bilden 
var då så katastrofal, att det kunde inte bli värre.
 Den negativa spiralen hejdades.
 Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, var intresserade och de började 
en diskussion om att starta en fakultet.
 – Den hamnade i Kista i mycket hård konkurrens. 
 KTH är KTH… Hög status.
 – Och de valde Kista för vårt strategiska läge, nära Arlanda, Bromma, 
Stockholms innerstad. Nära bra service. Det var flera faktorer som sam-
verkade. Att personalen var med och politikerna. Här kallar vi dem 
Kistapartiet – alla partier går ihop och kämpar för samma mål.
 Tekniska högskolan utvidgar nu kraftigt i Kista. Studentcampus och 
IT-universitet planeras för upp till 10 000 studenter inför nästa decen-
nium. De försöker också få hit delar av Stockholms universitet med 
humanistiska och konstnärliga inriktningar.
 – Jag tror att visionen har varit avgörande för att utveckla Kista. Jag 
tror att vi kan avstå från andra saker, lyxvaror, till och med mat för 
dagen och ibland tak över huvudet. Men aldrig från att det finns en 
morgondag som blir bättre, en dröm. 
 – Vår lilla fattiga förvaltning började agera som ställföreträdande 
hopp för många medborgare här genom att flytta fram positionerna, ge 
dem en chans. Det är inte vi som är hjältarna utan de som är huvud-
aktörer.
 – Då börjar det sprida sig en positiv anda i Kista. Det är möjligt att 
ändra sociala problem och vi får ett enormt investeringsklimat. 
 Näringslivet har idag massor av förslag. 
 – Hus på 33 våningar ska byggas, ett av Sveriges största centrum… 
Men parallellt måste vi få ihop de här två världarna, de fattiga och de 
rika. Det är viktigt att det blir en korsbefruktning mellan hitechföreta-
gen och hantverken och att vi uppdaterar medborgarna inför den nya 
tekniken.

Högteknologiskt centrum
Kista Science Park är idag norra Europas största forskningspark med 
över 650 företag, varav 350 kan betecknas som högteknologiska, många 
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inom området mobil kommunikation. Kista byggdes i början av sjut-
tiotalet. Ericsson var ett av de första företagen och är också störst med 
omkring 11 000 anställda. På åttiotalet kom Nokia, Apple och Micro-
soft. Idag finns Telia, IBM, Compaq, Megatec med flera. Den senaste 
etableringen är Intel, som tillverkar halvledare och som beslutat att i 
Kista lägga sitt teknikcenter, som ska ha kontakt med föetagets utveck-
lingsavdelningar runt om i världen.
 I Kista arbetar idag drygt 27 000 anställda, men ett fåtal av dem bor 
i stadsdelen, bara mellan tre och fyra procent.
 – De flesta har kommit som en ockupationsarmé till Kista, säger Luis 
Abascal. Men nu ändras bilden, nu har vi ett återtåg av den svenska 
medelklassen. Och samhället blir mer mångfacetterat.
 Det hade funnits en svensk och en invandrad medelklass i Kista – 
men de jobbade inte i Kista. De pendlade åt andra hållet. Det var de 
som flyttade, när misären bredde ut sig.
 Boendet är segregerat, framför allt mellan olika upplåtelseformer. De 
senaste åren har det blivit mer varierat, inte bara hyreslägenheter utan 
också en del radhus och villor.
 – Det är väldigt positivt och något vi vill utveckla, för att öka möj-
ligheten att göra boendekarriär i området. Visionen är att Husby ska 
bli det nya medelklassområdet i Sverige. Det låter kanske konstigt att 
framhålla det som ideal, men det ger oss kontinuitet och möjlighet att 
ställa krav på bra kommunala skolor och dagis och på att gator och 
torg ska vara rena, att det är tryggt i området. Det ska finnas tillgång 
till kultur med mera. Folk ska trivas.
 Han menar att både invandrad och svensk medelklass behövs. Och 
medelklassen kommer nu tillbaka. Inflyttningen ökar. 
 – Det innebär att den offentliga sektorn måste lyfta sig i håret. När 
näringslivet utvecklas och kör som ett rally Testa rossa då måste kom-
munen också bidra. 
 Kista hade ett positivt rykt när området var nytt, det skulle bli Sveriges 
Silicon Valley.
 – Precis. Men sen kom den här segregationsutvecklingen. Man måste 
komma ihåg att Husby växte i skogarna utanför Tensta. Men nu börjar 
vi se möjligheter, nu börjar folk röra på sig, bli kritiska och delta i sam-
hällsdebatten. När invandrargrupper börjar ställa krav på förbättringar 
och bryr sig om närsamhället, då börjar integrationen och man vågar 
le mot varandra. Det är också viktigt, att få bort hatet…
 Kistas rykte har blivit bättre.
 – Nu ser man Kista som ett område med möjligheter, med forskning, 
hitech, mångfald som ger möjligheter. Nu ser näringslivet oss som en 
begåvningsreserv, som de kan plocka ur för att flytta fram sina posi-
tioner i världen.
 I Kista bor idag ca 30 000 personer.
 – Här finns företag som har 70–80 procent av arbetskraften från 
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andra länder, men de uppfattar det inte som att de har invandrare. 
»Vi har Pedro från Chile, Muhammed från Iran, men vi har inte invan-
drare… Vi är ett internationellt företag«. Det är intressant. De säljer 
sig utifrån ett varumärke som växer i omvärlden.
 – Jag tror att ett sätt att bekämpa segregationen är att skapa starka 
lokala samhällen. Att man går ihop. Vi måste skapa det goda livet för 
medborgarna, där ungdomarna kan praktisera i sin närmiljö, att det 
inte förekommer diskriminering. En miljö där forskning kan utvecklas. 
Då upplever vi varumärket som viktigt…

Många med invandrarbakgrund
Många i Kista har invandrat till Sverige. Tidigare dominerade arbets-
kraftsinvandrare från Grekland, Jugoslavien, Italien och Finland. 
 – Men de flyttar och det har öppnat för en ny invandring. Afrikanska 
grupper, somalier, eritreaner, människor från olika delar av Nordafrika 
och Mellanöstern. Idag har vi en etablerad iransk grupp med starka 
handelstraditioner och starkt entreprenörskap och det uppmuntrar vi, 
det skapar rörelse. Många har fortfarande en lång väg att gå och vi har 
problem med svenska språket i våra skolor, framför allt i Husby. Vi 
måste förbättra slutbetygen för barnen här. 
 Många har kommmit till Sverige under nittiotalet.
 – Relativt nya grupper. Det är därför som det så viktigt att vi skaffar 
jobb och det gör vi. Men det är klart, många får jobb och sen flyttar 
de härifrån. Då kommer nya grupper och statistiken ser inte så bra 
ut. Särskilt som vi inte sysslar med åtgärder på några månader utan 
det ska vara riktiga jobb eller yrkesutbildningar. Och det tycker jag 
fungerar, även om folk flyttar. Vi bidrar till Stockholms utveckling, blir 
en språngbräda.
 Men det blir dyrt.
 – Fast nu börjar vi märka stabilitet i boendet i Husby. Här hade vi 
omkring 18–20 procents omflyttning per år tidigare. Nu ligger vi på 
8–9 procent, en stabilisering är på gång. Och nu vill vi gå vidare och 
bli en frizon. En fri stadsdel.
 Befrielsen handlar inte om skatter utan om självbestämmande, de vill 
ha en politisk frigörelse från Stockholms stadshus.
 – Vi vill kunna använda vår egen budget. Givetvis kan vi underordna 
oss Stockholms stadskommunfullmäktige, men med frizonen vill vi 
kunna samla alla sociala transfereringar, så att vi kan använda dem på 
mest effektiva sätt för medborgarna. Jag tror att det skulle kunna bli 
grunden för en välfärdspolitik, som idag saknar profil i Sverige, som 
urholkas. Som vuxit fram i industrisamhället, en gammal paradigm. Nu 
är det nya tider. En version 2.0.

Tillväxten av andelen utrikes 
födda i de olika församlingarna 
i Stockholm visar på en ökande 
koncentration av andelen utrikes 
födda till vissa socialt och ekono-
miskt utsatta områden. Försam-
lingarna med störst andel utrikes 
födda, Spånga, Kista och Skärhol-
men, har 33 till 44 procent, 
vilket är mellan 15 och 26 
procentenheter mer än nivån för 
hela Stockholm. Församlingarna 
med lägst andel utrikesfödda, 
Västerled, Oscars, Kungsholms 
församlingar, ligger på nivån 7 till 
9 procentenheter under kommu-
nens genomsnitt. Extremerna fjär-
mar sig alltmer från varandra.
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 Förslaget lägger de fram till den egna stadsdelsnämnden efter 
årsskiftet. Partierna i Kista har visat ett positivt intresse.
 – Skatterna är inte så viktiga, det är så mycket gnäll över skatter i 
den här kulturen. Vi måste rannsaka oss i Sverige, över vår gnällkultur. 
Skolan är inte bra, äldreomsorgen är inte bra och så vidare. Vi har tagit 
bort »det går inte«. Det är förbjudet att säga »det går inte« utan att ha 
uttömt alla möjligheter. 
 – Det är viktigt att se befolkningen som en möjlighet och skapa 
framgångar. Men om vi bara koncentrerar oss på problemen, då växer 
de. Om vi ser det positiva, ser resurserna, då växer möjligheterna. Jobb 
för alla, det är egentligen det gamla Sverige. Det är vårt sätt att jobba 
här. Det präglas inte av partipolitik, men det präglas av det svenska 
folkhemmet. De traditionerna kan man aldrig köra över. Alla ska göra 
rätt för sig till exempel. Alla ska ha möjlighet att göra rätt för sig. Det 
är poängen. Det är som om man har glömt att vara solidarisk idag.
 Individualismen har tagit över, tänka på sig själv i första hand.
 – I stället för att »starta -eget« vill vi »starta -vårat«.

Barnrikt område
Det myllrar av folk utanför på torget, påfallande många barn.
 – Det är ett barn- och ungdomsrikt område. Vi har nio skolor och 
tjugo förskolor. Det är vad vi levererar till framtiden.
 Frågan är om ungdomarna sen stannar i området.
 – Det beror väldigt mycket på oss. För två år sedan fanns inga gym-
nasier i Kista. För tre år sedan gick jag till Stockholms stad, till utbild-
ningsförvaltningen och sa att segregationen i Stockholm tillåter inte 
att vi inte ska ha något gymnasium. Kan ni hjälpa oss bygga upp ett 
gymnasium? Då säger centralbyråkrater till mig, javisst men det är en 
process på åtta, nio år. 
 Luis Abascal erkänner att han blev litet chockad. 
 – Vi hade en fruktansvärd ungdomsarbetslöshet, 2 000 ungdomar 
utan jobb, skoltrötta och skeptiska. De har aldrig sett sina föräldrar gå 
till en arbetsplats. De trodde inte på systemet.
 Han gick i stället till näringslivet i Kista och frågade om de kunde 
hjälpa till att starta ett gymnasium. 
 – Några månader senare hade vi planerna klara, året efter kunde det 
starta. Parallellt hade KTH också en ansökan inne om det så kallade 
mobila gymnasiet. De fick också tillstånd och inom ett år hade vi två 
gymnasier. I våras kom Stockholms stad med Kista kommunala gym-
nasium. Så nu har vi tre gymnasier.
 – Det är viktigt för de här barnen att bekanta sig med den nya 
tekniken. I det samverkansavtal vi har med KTH kommer deras lärare 
och undervisar våra lärare i ett utbyte mellan deras personal och våra 
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skolor. Vi kommer att ha en skola från 1 till 16 år mitt i Science Park 
på Campus, i en miljö där barnen kan bekanta sig med verktygen och 
tekniken på hemmaplan.
 Musik, konst och teater är också på gång.
 – Vi håller på att bygga upp en internationell teater för barn. 
 Stadsdelsförvaltningen har också varit bra på att hantera pengarna 
enligt dess direktör. 
 – Vi gör inga ingrepp i välfärden. Vi har tre bibliotek, tre stora träffar, 
två stora gårdar och ett ganska brett utbud av rekreationsaktiviteter.
 Badhus finns, ishall är på gång.
Kista, Akalla och Husby ser på kartan ut som tre ganska isolerade öar. 
 – Kontakten mellan områdena börjar fungera nu, till exempel i sko-
lorna, barnen kommer från olika håll till skolor och dagis. Man ses i 
biblioteket eller på träffarna. Vi försöker bryta de tre olika kulturerna 
och utveckla en kultur.
 Men det är svårt säger han.
 – Det är klart vi är också lyhörda för att behålla den lokala kulturen, 
den som bor i Husby är stolt över att höra till Husby… Men Kista-
andan börjar komma, med stolthet över namnet Kista.
 Det märker man på att när folk ska sälja sina lägenheter, så använder 
de sig av namnet Kista.
 De som flyttar till Kista och Akalla är folk som arbetar här.
 – Men till Husby kommer också svenska ungdomar nu, 20–25-årsål-
dern, det är något nytt. Studenter och andra, det är väldigt bra.

Konkurrensen ökar
Den stora frågan är om de kan behålla barnen i de kommunala skol-
orna, med all konkurrens som växer fram. 
 – Vi måste marknadsföra våra skolor.
 Här har de ett samarbete med Ericsson.
 – På högstadiet får ungdomarna göra studiebesök på Ericsson och 
bygga telefoner och följa forskningen. Nu bygger vi en skola med 
språklaboratorier, en miljöskola och i en annan skola kommer vi att 
utbilda småentreprenörer och så vidare. Olika profiler.
 Inte bara högteknologi.
 – Hitech är en av möjligheterna för oss, vi kan surfa på arbetstillfällen, 
det skapar lugn och ro och social stabilitet. Men sen kommer kultur 
och humaniora. Man kan inte leva på hitech, det blir en jättetrist fram-
tid! 
 Barnrikt i all ära, det finns en hel del äldre invånare i Kista.
 – Vi har många äldre här. Kista har de tyngsta behoven i Stockholms 
stad. Vi försöker tillgodose behovet av olika boendeformer, servicehus 
och hemsjukvård. Vi har läkare och sjuksköterska 24 timmar om dygnet 
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och geriatriker, så vi kan hantera behoven på hemmaplan utan att 
behöva transportera våra äldre till sjukhus. Släktingar kan besöka dem, 
vi kan ordna rum och övernattning. 
 En positiv anda och självklart flerspråkig personal.
 – Invandrarkvinnor är en fantastisk begåvningsreserv i hela vårdked-
jan.
 Kista har fått ett gott betyg av granskarna i Stockholms stad för sin 
äldreomsorg säger han.

Språket och fattigdomen
De dominerande behoven finns emellertid inom andra områden.
 – Språket och fattigdomen är våra stora problem. De grupper som 
kommit sist satsar vi mycket på, dels på språket dels på företagsamheten. 
När människor får en chans, så händer saker. Det finns grupper som 
har bildat företag, som är självständiga. Invandrarkvinnor som arbetar 
i kooperativ med catering till exempel och står på egna ben. Vi har 
andra företag inom tjänstesektorn. Invandrarmän som inte har hittat 
sin plats i IT-samhället, som har för stora händer och fingrar och som 
tidigare varit byggnadsarbetarna. De säger till mig att fingrarna hittar 
inte tangenterna. De måste också få jobb. 
 De 1 000 medborgare, som fortfarande saknar sysselsättning kommer 
att ha det inom två år, lovar stadsdelsförvaltningens chef.
 – Det låter kaxigt, men vi kommer att behöva 3 000 tusen anställda 
i Kista centrum. Vi har ett matpalats med McDonalds, 12 biografer, 
service och så vidare. Då är arbetslösheten i Kista slut. 
 Och inflyttningen till Kista ökar, inte bara av medelklassen.
 – När folk flyttar hit är vi glada, mycket glada, att människor vill hit. 
Det samhälle vi håller på att utveckla bygger på en solidaritet i prak-
tiken. Vi känner oss väldigt priviligierade, om invandrargrupper söker 
sig hit, om de känner sig trygga här.
 Men bristen på svensktalande är ett svårlöst dilemma. 
 – Vi har diskuterat det mycket i ledningsgruppen i stadsdelsförvalt-
ningen. Egentligen är vi mycket stolta över att de här grupperna söker 
sig till oss och glada. I den mån vi kan absorbera dessa grupper kan vi 
hjälpa till, samtidigt som vi vet att vi har begränsningar.
 Svenska språket är en sak som måste förbättras – framför allt i 
skolan.
 – Vi har tidigare inte haft möjlighet att vidareutveckla vår personal, 
vår duktiga svenska personal. Utbildning i svenska som främmande 
språk på universitetet kostar mycket pengar. Nu har vi chansen att höja 
ribban. Det är en klassfråga, att våra lärare inte fått möjligheter. Men 
nu skapar vi dem. Sen ska vi utveckla språklaboratorierna.
 Många av de yngre invånarna har inte bott i Sverige så länge, en del 
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har kommit från områden i krig och samhällen i upplösning. Förutom 
psykiska och sociala svårigheter kan de också ha förlorat flera år, då 
skolorna i hemlandet inte fungerade.
 – Resurserna här har varit så splittrade. Förskolan för sig, fritids för 
sig och grundskolan för sig. Vi försöker integrera och få till stånd sam-
verkan, så att personalen kan samarbeta över gränserna, de jobbar ju 
med samma barn.
 Samverkan inom stadsdelen eller kommunen är A och O menar Luis 
Abascal. 
 – Vår uppgift är inte att bygga stora palats – utan slå upp flyttbara 
tält. Man måste ha stor rörlighet och en flexibel organisation. Man 
måste anpassa sig hela tiden.
Jobb för de vuxna, skola och förskola för barnen.
 – Det är väldigt viktigt att barn till arbetslösa får komma till för-
skolan. Ibland är föräldrar från olika kulturer misstänksamma mot sven-
ska former och vill ha sina friförskolor. Och vi är inte rädda för det, 
sålänge som det finns tillsyn och de fyller de kriterier som gäller för de 
andra skolorna vad gäller barnuppfostran, skolplikt med mera.
 Hittills har friskolorna visat bra resultat. 
 – Barnen pratar mycket bättre svenska där än på de andra förskol-
orna. Mångfalden behövs. Esterna och judarna hade sina skolor och 
lärde sig svenska. Jag tror det kan hända samma saker med de här sko-
lorna.
 Ungdomsgäng och kriminalitet är inget stort problem enligt stads-
delsdirektören. Förklaringen till det ligger i att de skapar jobb, att de 
till exempel har centrumvärdar på posten att de börjar få ett civilt sam-
hälle som organiserar sig.
 

Trötta på projekt
Regionalpolitiken är viktig inte minst för många områden kring 
storstäderna. Storstadssatsningen är ett steg i rätt riktning menar Luis 
Abascal.
 – Staten borde låta kommunerna vara friare, inte detaljstyra. Nu ska 
de till exempel ha in namn på alla gator i området! Såna detaljer måste 
vi ägna mycket tid. Men om de låter oss sköta det här, så gör vi ett bra 
jobb. 
 Han vill också att man ska sluta att se dem som ett projekt. 
 – Det finns en trötthet i de här stadsdelarna på projekt. Befolkningen 
är hela tiden utsatt för projekt.
 Många av deras satsningar har kommit till stånd tack vare bidrag från 
EU.
 – Det är hela tiden samverkan, EU-pengar, arbetsmarknadspengar 
och kommunala medel och socialbidrag.
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 När EU-bidragen upphör får de lösa problemen på andra sätt.
 – De har tagit slut flera gånger och ändå fortsätter man. Solidariska 
banken fortsätter och alliansen med näringslivet. Hela vår budget är 
i balans utan att vi gjort några ingrepp i välfärden. Socialbidragsut-
gifterna har minskat med 30 procent och vi investerar i välfärden, skolan 
och kulturen. Det visar att tillväxt också skapar integration.
 Om den fördelas.
 – Om det är den råa kapitalismen som driver, då blir det ingen inte-
gration. Men när det finns en marknadsekonomi som bryr sig om lokal-
samhället, då sker det saker. Näringslivet har ett stort ansvar att vara 
med i lokalsamhällets utveckling.
 Idag är det nätverk och dialog som gäller. Runda bordet.
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Hur har det gått för invandrarna i Sverige? Flyktingarna från 
Bosnien-Hercegovina var en ovanligt stor grupp som kom till 
Sverige i början av 90-talet, då arbetsmarknaden var som mest 
i kris. Många fick svårt att skaffa arbete. Men inte överallt,  
visar nationalekonomerna Jan Ekberg och Mikael Ohlson.

Invandringen till Sverige tog fart efter andra världskriget. Speciellt 
under 1950- och 1960-talen, samt början av 1970-talet, invandrade 
många människor från bl.a. Sydeuropa och Finland. Efterfrågan på 
arbetskraft var hög och aktiv rekrytering förekom av utländsk arbets-
kraft till industrin. Infasningen på den svenska arbetsmarknaden gick 
smidigt. Periodvis var sysselsättningsgraden bland invandrarna t.o.m. 
högre än bland infödda. (Se t.ex. Wadensjö 1973, Ohlsson 1975, 
Ekberg 1990, Lundh och Ohlsson 1994, Ekberg och Gustafsson 1995, 
samt Björklund, m.fl. 1996).
 Under 1970-talet försämrades dock villkoren på den svenska arbets-
marknaden. Arbetskraftsinvandringen avstannade och ersattes mer och 
mer av flyktingmottagande och invandring p.g.a. familjeanknytning. 
Även fördelningen på ursprungsländer förändrades. Under 1980-talet 
kom ett stort antal flyktingar från bl.a. Latinamerika, Mellanöstern och 
övriga Asien, men trots en stark högkonjunktur under andra halvan 
av 1980-talet så försämrades invandrarnas situation på arbetsmarkna-
den avsevärt under dessa år. Ytterligare försämringar skedde under 
1990-talets lågkonjunktur. Från mitten av 1990-talet förefaller dock 
invandrarnas sysselsättningsgrad ha stabiliserats. Stora skillnader finns 
mellan olika invandrargrupper. Invandrare från Norden, Västeuropa 
och Nordamerika har en klart bättre sysselsättnings- och inkomstsitua-
tion än invandrare från Afrika, Mellanöstern och övriga Asien.
 Under början av 1990-talet tog Sverige emot många flyktingar från 

Integrationen av bosniska 
flyktingar på den svenska 
arbetsmarknaden
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det forna Jugoslavien. 1993 registrerades ca 21 500 individer som 
invandrare från Bosnien-Hercegovina. Motsvarande antal 1994 var 
nästan 26 000 individer. Majoriteten av de svenska kommunerna tog 
emot flyktingar under denna tid. Hur har integrationen på arbetsmark-
naden gått för dessa? Syftet med denna studie är att undersöka bosni-
ernas situation vad gäller förvärvsfrekvens och inkomster i några kom-
muner.
 Det finns flera stora skillnader i de villkor som bosnierna möter på 
arbetsmarknaden jämfört med tidigare invandringsvågor. Strukturför-
ändringarna i svensk ekonomi under de senaste decennierna har föränd-
rat efterfrågan på arbetskraft. Efterfrågan på arbetskraft inom tillverk-
ningsindustrin har sjunkit medan servicesektorn har expanderat. Även 
organisationsförändringar inom företagen kan ha verkat till invandrar-
nas nackdel. I en intervjuundersökning konstaterades att kraven har 
ökat på mer språk- och kulturspecifik kompetens. (Se Broomé m.fl. 
1996.) Företagen önskar anställa personal med bredare kompetens som 
kan användas för varierande uppgifter. Vid organisationsförändringar 
och i utbildningssituationer blir ofta bristande språkkunskaper och teo-
retisk bakgrund ett handikapp för invandraren. Dessa förändringar kan 
antas medföra större svårigheter för nyanlända invandrare att etablera 
sig på arbetsmarknaden. Sannolikt har också diskriminering av invand-
rare på arbetsmarknaden ökat.
 Dessutom finns skillnader i konjunkturläget. När Sverige tog emot 
flyktingar från Bosnien-Hercegovina under början av 1900-talet genom-
gick landet den djupaste lågkonjunkturen på mycket länge. Tidigare 
har invandringen till Sverige i hög grad samvarierat med konjunktur-
svängningarna, dvs. invandringen ökade under högkonjunkturer och 
minskade under lågkonjunkturer.
 Det finns dock regionala skillnader när det gäller näringsstruktur och 
efterfrågan på arbetskraft som gör att förutsättningarna för bosnierna 
att integreras på arbetsmarknaden sannolikt är olika i olika kommuner. 
För att belysa detta har vi valt att särskilt studera några kommuner, som 
skiljer sig åt i olika avseenden. Dessa är Stockholm, Gnosjö, Gislaved, 
Växjö och Malmö. Dessutom lämnas vissa uppgifter även för andra 
kommuner.
 Stockholms kommun är intressant därför att arbetslösheten har varit 
relativt låg under hela 1990-talet. Tjänstesektorn dominerar och den 
genomsnittliga utbildningsnivån är hög. Kommunerna Gnosjö och Gis-
laved ligger i en gammal småföretagarbygd präglad av tillverknings-
industri. Arbetslösheten i regionen har ständigt varit låg, även under 
tider av lågkonjunktur i Sverige. Arbetskraftsinvandringen var bety-
dande under 1960-talet och under senare år har kommunerna tagit 
emot en hel del flyktingar. En betydande del av arbetskraftsinvandrarna 
kom från Jugoslavien. Växjö är en gammal tjänstemanna- och skolstad 
med en del småindustri och några storföretag. Arbetsmarknadsläget 
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har sedan länge varit gott. Arbetskraftsinvandringen under 1950- och 
1960-talen var ganska begränsad, vilket torde förklaras av att industri-
sektorn i kommunen varit liten. Flyktinginvandringen under senare år 
har dock varit större. Trots den goda arbetsmarknaden så är arbets-
lösheten hög för många invandrargrupper. Slutligen har Malmö tagits 
med eftersom kommunen är en storstadskommun som sedan länge 
har hög arbetslöshet. Kommunen är en gammal industriort med en 
del stora företag. Arbetskraftsinvandringen var hög under 1950- och 
1960-talen och den följdes senare av en betydande flyktinginvandring. 
Efter flera industrinedläggningar under 1970-talet har kommunen haft 
svårt att klara övergången från industriellt till postindustriellt samhälle. 
Som jämförelse redovisar vi även utvecklingen för riket som helhet. 

Tidigare regionala studier
Under lång tid avsåg flertalet studier om invandrarnas arbetsmarknad 
situationen för riket i genomsnitt. Från den officiella statistiken har 
dock efterhand tillgången blivit allt rikare på olika slag av regionala 
uppgifter om invandrarnas bosättning, sysselsättning och inkomster. 
Underlaget har därmed förbättrats för regionala studier kring invand-
rarnas bosättning och ekonomi. Låt oss nämna några exempel.
 En av de tidigaste undersökningarna var Ohlsson (1975). Orsakerna 
till invandringens storlek och fluktuationer analyserades, liksom invand-
rarnas ekonomiska karakteristika. Dessutom studerades effekterna av 
invandringen på strukturomvandlingen inom näringslivet i Malmö 
under perioden 1945–67. Ohlsson konstaterar att Malmö under efter-
krigstiden haft en stor nettoinvandring av arbetskraft. Migrationen har 
varierat kraftigt med efterfrågan på arbetskraft till industrin. Invand-
ringen utgjorde under 1960-talet en stor andel av nytillskottet i arbets-
kraften i Malmö. Invandrarna hade genomgående högre åldersspecifik 
förvärvsfrekvens än infödda. Genom sin goda sysselsättning så fick 
invandrarna också relativt höga årsinkomster. Skillnaderna i förvärvs-
frekvens mellan invandrade och svenska män ökade under 1960-talet, 
till följd av att de infödda männen studerade i allt större utsträckning. 
Samtidigt ökade de infödda kvinnornas förvärvsfrekvens och närmade 
sig de invandrade kvinnornas.
 I SOU 1989:111 presenterades ett antal utredningar om invandrare 
i storstad. I en delstudie undersökte Ekberg (1989) den socioeko-
nomiska karriären hos 1969 års invandrare till Stockholms län. Till 
varje invandrargrupp valdes en »tvillinggrupp« bestående av inflyttade 
svenska medborgare till Stockholms län 1969 med samma ålders- och 
könssammansättning samt samma yrkes- och socioekonomiska fördel-
ning vid start (1970). Genom Folk-bostadsräkningarna 1970, 1975 
och 1980 följdes sedan dessa grupper. Studien visade på en något 
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långsammare yrkes- och socioekonomisk rörlighet för hela gruppen 
invandrare. Den finska gruppen hade en långsammare rörlighet än den 
infödda gruppen; speciellt framgår att överströmningen av finska män 
från arbetar- till tjänstemannayrken har varit låg. De socioekonomiska 
skillnaderna mellan finska och infödda kvinnor var däremot ganska 
liten. Jugoslaverna uppvisade ungefär samma mönster som finländarna, 
förutom att jugoslaverna i större utsträckning startade egna företag. 
För polackerna har rörligheten uppåt däremot gått snabbare än för den 
infödda jämförelsegruppen. Denna grupp var dock ganska liten, varför 
resultatet bör tolkas med en viss försiktighet.
 En annan typ av regionala undersökningar är studier av invandrares 
regionala bosättning. Exempelvis fann Wadensjö (1973) i en studie att 
andelen utlänningar i en region hade ett starkt samband med förhål-
landena på arbetsmarknaden, särskilt andelen sysselsatta inom tillverk-
ningsindustrin och realinkomsten medan däremot inte bostadsförhål-
landena var bestämmande för valet av bostadsort.
  Ekberg (1995) visade att invandrare i början av vistelsetiden i Sverige 
har hög flyttningsintensitet jämfört med infödda i samma ålder och 
yrke. Flyttningsintensiteten avtar dock med tiden och efter en längre 
tid finns det endast små skillnader mellan invandrare och infödda. En 
skillnad är dock att invandrare i högre grad flyttar till Stockholms län. 
Länen utanför storstäderna verkar vara genomgångslän för invandrarna. 
Det finns stora skillnader mellan olika invandrargrupper i socioekono-
misk rörlighet och dessa skillnader är snarare omvända mot vad man 
skulle förvänta sig med hänsyn till den geografiska rörligheten. Detta 
gäller speciellt invandrare från Grekland som haft en svag socioekono-
misk rörlighet och en stark flyttbenägenhet till Stockholm.
 Lågutbildade invandrare erbjöds bättre möjligheter till inkomstkar-
riär i Stockholmsregionen än utanför. Detta visades i en studie av 
Andersson (1996). En sannolik förklaring är en betydande efterfrågan 
i Stockholm på lågutbildad arbetskraft inom den privata tjänstesek-
torn. Högutbildade invandrare uppvisade däremot en lägre uppåtgå-
ende inkomstkarriär i Stockholmsregionen än utanför, vilket förmodli-
gen beror på att konkurrensen om tjänster där det krävs längre utbild-
ning är lägre utanför storstadsregionerna.
 Tidigare regionala studier är i hög grad koncentrerade till storstä-
derna och det finns inte mycket kunskap om regionala skillnader i 
invandrares situation på arbetsmarknaden som även innefattar kommu-
ner utanför storstadsområdena. 
 I följande avsnitt kommer vi att jämföra inkomst- och sysselsättnings-
utveckling för bosnier i några svenska kommuner. Som nämndes ovan 
avgränsas populationen till bosnier som anlände till Sverige (folkbok-
fördes) under 1993 och 1994.
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Datamaterialet
I den följande studien utgörs populationen av personer med invand-
ringsår 1993 och 1994 födda i och/eller med medborgarskapet 
Bosnien-Hercegovina. För 1993 är antalet individer 21 566 och för 
1994 25 902, alltså tillsammans nästan 48 000 individer. För dessa 
personer har följande uppgifter inhämtats från sysselsättningsregistret 
för varje år under 1993–97 respektive 1994–97:
Bostadens läns- och kommunkod
Årslön från anställning (summerat belopp från kontrolluppgifter)
Företagarinkomst (inkomst av aktiv näringsverksamhet)
Sysselsättningsstatus
Arbetsställets kod för näringsgren (grov nivå)
Utbildningsnivå
 Ett unikt löpnummer har skapats för varje individ. Därefter har samt-
liga personnummer avlägsnats. Födelseår och kön anges. Gislaved och 
Gnosjö har slagits samman till en enhet. Detta motiveras av att Gnosjö 
är en liten kommun och att de båda kommunerna har en likartad 
situation vad gäller arbetsmarknad och näringsgrensstruktur. I följande 
avsnitt beskrivs de studerade kommunerna med avseende på närings-
struktur, förvärvsfrekvens och andelen invandrare.

Kommunernas näringsstruktur
I tabellerna 1–3 beskrivs näringsgrensfördelningen för totalbefolkningen 
på ensiffernivån i de aktuella kommunerna och i riket för 1997.
 Av tabellerna framgår att Gnosjö och Gislaved skiljer sig avsevärt 
från de övriga kommunerna och från riket som helhet. Tillverknings-
industrin är den klart dominerande näringsgrenen, både för kvinnor 
och män. Medan Stockholm är en utpräglad service- och tjänsteman-
nakommun ligger Växjö nära fördelningen för riket med tydlig tjänste-
mannaprägel, men också en betydande andel sysselsatta inom tillverk-
ningsindustrin. Malmö, som tidigare har haft en klar industriprägel, har 
idag en förhållandevis liten andel av befolkningen sysselsatt inom till-
verkningsindustrin. Handel och kommunikationer samt finansiell verk-
samhet och företagstjänster är idag näringsgrenar som ligger klart över 
riksgenomsnittet. 

Kommunernas arbetsmarknadssituation
Vi speglar det allmänna sysselsättningsläget i de undersökta kommu-
nerna med uppgifter om förvärvsfrekvenser. Det hade varit önskvärt att 
komplettera med uppgifter om arbetslöshet. I sysselsättningsregistret 
finns dock inga uppgifter om arbetslöshet. Förvärvsfrekvensen är anta-
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 Tabell 1
Fördelning av sysselsatta på näringsgren för totalbefolkningen 1997. Båda könen. Procent.

Näringsgren Riket Stockholm Gno-Gis Växjö Malmö
Ej specificerad verksamhet 2,7 5,2 0,9 2,8 4,1
Vård och omsorg 18,5 9,9 10,1 20,5 16,6
Utbildning och forskning 7,8 6,1 4,9 8,0 5,6
Offentlig förvaltning m.m. 5,7 7,0 1,7 5,6 5,1
Finansiell verksamhet och företagstjänster 11,5 25,1 4,0 12,2 15,3
Personliga och kulturella tjänster 6,5 11,1 3,1 6,5 7,3
Handel och kommunikationer 18,7 20,9 12,4 19,9 24,2
Byggverksamhet 5,5 3,4 3,9 5,1 5,6
Energiprod., vattenförsörjning, avfallshantering 1,0 0,8 0,5 0,5 1,0
Tillverkning och utvinning 19,9 10,3 57,4 17,4 14,8
Jordbruk, skogsbruk och fiske 2,2 0,2 1,2 1,7 0,3
Totalt 100 100 100,1 100,2 99,9

Tabell 2
Fördelning av sysselsatta på näringsgren för totalbefolkningen 1997. Kvinnor. Procent.

Näringsgren Riket Stockholm  Gno-Gis Växjö Malmö
Ej specificerad verksamhet 2,8 7,2 0,8 4,2 4,8
Vård och omsorg 34,0 16,6 22,1 36,7 29,9
Utbildning och forskning 10,7 7,0 7,8 10,9 7,8
Offentlig förvaltning m.m. 6,0 7,7 2,1 6,2 5,4
Finansiell verksamhet och företagstjänster 10,3 23,3 4,3 8,7 13,1
Personliga och kulturella tjänster 7,7 12,2 4,2 7,7 8,2
Handel och kommunikationer 15,2 17,4 11,3 15,2 18,8
Byggverksamhet 1,0 0,8 0,6 0,8 1,4
Energiprod., vattenförsörjning, avfallshantering 0,4 0,5 0,2 0,2 0,5
Tillverkning och utvinning 11,0 7,2 45,9 8,5 9,9
Jordbruk, skogsbruk och fiske 1,0 0,1 0,6 1,0 0,3
Totalt 100,1 100 99,9 100,1 100,1

Tabell 3
Fördelning av sysselsatta på näringsgren för totalbefolkningen 1997. Män. Procent.

Näringsgren Riket Stockholm  Gno-Gis Växjö Malmö
Ej specificerad verksamhet 2,6 3,4 0,9 1,6 3,5
Vård och omsorg 4,5 3,5 1,0 6,0 4,8
Utbildning och forskning 5,2 5,2 2,6 5,4 3,6
Offentlig förvaltning m.m. 5,4 6,4 1,3 5,0 4,8
Finansiell verksamhet och företagstjänster 12,6 26,9 3,7 15,3 17,4
Personliga och kulturella tjänster 5,5 10,2 2,2 5,4 6,6
Handel och kommunikationer 21,9 24,2 13,2 24,0 29,1
Byggverksamhet 9,6 5,8 6,4 8,9 9,4
Energiprod., vattenförsörjning, avfallshantering 1,6 1,1 0,7 0,8 1,4
Tillverkning och utvinning 28,0 13,2 66,2 25,4 19,3
Jordbruk, skogsbruk och fiske 3,3 0,3 1,7 2,3 0,3
Totalt 100,2 100,2 99,9 100,1 100,2

Källa tabell1–3: Bearbetning av uppgifter från SCB.
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let sysselsatta individer i åldern 16–64 år dividerat med totala antalet 
individer i samma åldersgrupp. 
 Av tabell 4 framgår att Stockholm och Växjö ligger ganska nära 
riksgenomsnittet vad gäller förvärvsfrekvens. Gnosjö-Gislaved uppvisar 
relativt sett hög och stigande förvärvsfrekvens mellan 1994 och 1997 
medan motsvarande procenttal för Malmö är väsentligt lägre och sjun-
kande. Strukturomvandlingen i Malmö från industristad till tjänstestad 
har åtföljts av hög arbetslöshet. Växjö har en högre förvärvsfrekvens än 
riket, men inte så hög som Gnosjö-Gislaved. Slutligen ser vi också att 
Stockholm har haft en något bättre utveckling av arbetsmarknadsläget 
mellan 1994 och 1997 än riket i övrigt.

Utrikes födda i kommunerna
I tabell 5 visas för 1997 den totala folkmängden, antalet och andel 
utrikes födda samt bosnier som har invandrat under 1993 och 1994. Vi 
kan konstatera att andelen utrikes födda är högre än riksgenomsnittet 
i Stockholm, Malmö och Gnosjö-Gislaved medan Växjö ligger något 
lägre än riksgenomsnittet. Andelen bosnier med invandringsår 1993 
och 1994 är speciellt hög i Gnosjö-Gislaved.
 Antalet individer i tabell fem innefattar alla åldrar. Eftersom vi stu-
derar bosniernas situation på arbetsmarknaden är vi i fortsättningen 
endast intresserade av åldrarna 16–64 år.

Beskrivning av bosnierna
Antalet bosnier

Det nämndes ovan att nyinvandrade personer vanligtvis har hög geo-
grafisk rörlighet inom Sverige. Detta är fallet även för bosnier, vilket 

Tabell 4
Förvärvsfrekvensen hos totalbefolkningen 16–64 år. Procent.

 Kvinnor Män Båda könen
 1994 1997 1994 1997 1994 1997
Riket 66,9 65,5 68,3 69,3 67,7 67,4
Stockholm 68,7 68,1 66,7 68,1 67,7 68,1
Gnosjö-Gislaved 73,6 75,9 82,2 83,6 78,1 79,9
Växjö 67,0 66,5 71,0 71,8 69,0 69,2
Malmö 59,6 56,9 57,6 57,6 58,6 57,3

Källa: Bearbetning av uppgifter från SCB.
.
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framgår av tabellerna 6 och 7 nedan. I Malmö bodde 1993 drygt 
100 bosnier som registrerats som invandrare samma år. Motsvarande 
antal 1997 var mer än 900. Många bosnier har alltså flyttat till Malmö 
under de närmaste åren efter invandringen. Samma tendens finns även 
för de bosnier som invandrade 1994. Eftersom förvärvsfrekvensen för 
bosnierna i Malmö under dessa år har varit mycket låg (se nedan) kan 
vi anta att det främst är andra motiv än tillgången på arbete som orsakat 
inflyttningen. Ett motiv är att man vill bo nära släkt och vänner samt 
landsmän. Nästan 1 800 bosnier som invandrade till Sverige 1994 hade 
Malmö som »förstakommun«. Av tidigare studier om invandrares geo-
grafiska rörlighet vet vi att många invandrare söker sig till storstäderna. 
Även till Växjö och Stockholm har inflyttning skett men i väsentligt 
mindre grad än till Malmö.
 För Gnosjö-Gislaved är bilden mera splittrad. I dessa kommuner 
bodde vid slutet av 1993 ca 470 bosnier som hade invandrat till Sverige 
under året. 1995 hade motsvarande antal sjunkit till ca 280 men efter 
ytterligare två år var antalet bosnier, ungefär lika många som 1993. För 
bosnier med invandringsår 1993 och 1994 kan vi konstatera att mellan 
1995 och 1997 ökade antalet bosnier i Gnosjö-Gislaved med 60 pro-
cent. Dessa uppgifter tyder på att många bosnier, som haft Gnosjö-
Gislaved som »förstakommuner«, har flyttat därifrån men efter några 
år har inflyttningen ökat kraftigt. Om det i stor utsträckning är samma 
individer som har flyttat tillbaka eller om det rör sig om andra individer 
vet vi inte. Vi kan dock konstatera (se mera nedan) att förvärvsfrekven-
sen för bosnier har utvecklats mycket gynnsamt i jämförelse med andra 
kommuner i landet. En rimlig gissning är därför att det är den goda 
tillgången på arbete som har lockat många bosnier att under 1996 och 
1997 flytta till Gnosjö-Gislaved.

Tabell 5
Utrikes födda och bosnier 1997. Andelar i procent.

Region Total Antalet Andel utrikes Antalet bosnier Andel bosnier Andel bosnier
 folkmängd utrikes födda av den med invandrings- med invandrings- med invandrings-
  födda totala folk- år 1993–94 år 1993–94 av år 1993–94 av
   mängden  de utrikes  den totala
     födda folkmängden
Riket 8 847 625 95 4231 10,8 45 016 4,7 0,5
Stockholm 727 339 12 7300 17,5 2 130 1,7 0,3
Gnosjö-Gislaved 40 260 5 536 13,8 746 13,5 1,9
Växjö 73 436 6 692 9,1 628 9,4 0,9
Malmö 251 408 54 100 21,5 3 252 6,0 1,3

Källa: Uppgifter om bosnierna: bearbetningar av data från sysselsättningsregistret 1997. Övriga uppgifter : Sveriges folkmängd och 
antalet utrikes födda 31 december 1997, från SCB Befolkningsstatistik 1997.
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Tabell 6
Antalet bosnier med invandringsår 1993

 År Riket Stockholm Växjö Malmö Gnosjö-Gislaved
 1993 10 833 413 90 64 240
Män 1995 10 724 578 144 338 142
 1997 10 248 573 154 473 238

 1993 10 733 413 97 70 231
Kvinnor 1995 10 605 567 145 343 142
 1997 10 089 593 147 480 230

 1993 21 566 826 187 134 471
Båda könen 1995 21 329 1145 289 681 284
 1997 20 337 1166 301 953 468

Tabell 7 
Bosnier med invandringsår 1994

 År Riket Stockholm Växjö Malmö Gnosjö-Gislaved
 1994 12 955 493 152 879 107
Män 1995 12 845 506 155 944 102
 1997 12 348 520 165 1129 156

 1994 12 947 427 145 915 89
Kvinnor 1995 12 841 436 149 979 80
 1997 12 331 444 162 1170 122

 1994 25 902 920 297 1794 196
Båda könen 1995 25 686 942 304 1923 182
 1997 24 679 964 327 2299 278

Utbildningsnivå

Riksgenomsnittet för antalet utbildningsår i åldern 16–64 år är 11,7 år 
för de bosniska männen och 11,0 år för de bosniska kvinnorna vilket 
framgår av tabell 8. Stockholm och Växjö ligger över riksgenomsnittet 
medan Gnosjö-Gislaved och Malmö ligger något under. Genomgå-
ende har männen fler utbildningsår är kvinnorna. Detta mönster gäller 
oavsett om vi ser till alla individer eller endast till de sysselsatta. Den 
genomsnittliga utbildningsnivån är allmänt högre bland de sysselsatta 
än i hela gruppen. Det kan även konstateras att skillnaden i genom-
snittlig utbildningsnivå mellan de sysselsatta och hela gruppen inom 
samma region är störst i Malmö och minst i Gnosjö-Gislaved.
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Arbetsinkomster
Den genomsnittliga årsinkomsten av lön från anställning och/eller 
inkomst av aktiv näringsverksamhet visas nedan i tabell 9 för de olika 
regionerna. Beräkningen är gjord för 1997 på de individer i åldrarna 
16–64 år som var registrerade som sysselsatta och som hade minst 7 
års utbildning.
 Medelinkomsten i riket för bosnierna var 1997 drygt 140 000 kr 
för män och ca 107 000 kr för kvinnor. För kvinnornas del låg Stock-
holm och Gnosjö-Gislaved över riksgenomsnittet medan Växjö och 
Malmö låg under. När det gäller männen, uppvisade Gnosjö-Gislaved 
och Växjö högre medelinkomster än riksgenomsnittet medan Malmö 
uppvisade låga medelinkomster. 
 Det är intressant att notera att den genomsnittliga arbetsinkomsten 
för bosnierna i Gnosjö-Gislaved var klart högre än riksgenomsnittet för 
bosnierna, trots att utbildningsnivån i genomsnitt var lägre. Detta tyder 
på en hög frekvens heltidsarbetande bland de sysselsatta bosnierna i 
Gnosjö-Gislaved.

Tabell 8
Genomsnittlig antal utbildningsår för bosnierna 1997. Invandrade 1993 och 1994*

Region  16–64 år 16–64 år och sysselsatta
 Grupp Genomsnittligt antal  Antal individer Genomsnittligt antal  Antalet individer
  utbildningsår  utbildningsår
 Kvinnor 11,0 14 896 12,0 2427
Riket Män 11,7 15 677 12,2 4 378
 Båda könen 11,4 30 573 12,1 6 805

 Kvinnor 11,5 736 12,3 143
Stockholm Män 12,1 810 12,6 263
 Båda könen 11,8 1 546 12,5 406
 
 Kvinor 10,7 243 11,3 126
Gnosjö-Gislaved Män 11,6 279 11,9 202
 Båda könen 11,2 522 11,7 328
 
 Kvinnor 11,2 211 12,0 43
Växjö Män 11,9 224 12,2 81
 Båda könen 11,5 435 12,1 124
 
 Kvinnor 11,0 1 071 12,6 93
Malmö Män 11,5 1 089 12,1 148
 Båda könen 11,3 2 160 12,3 241

* Ej åldersstandardiserat. K = kvinnor, M = män, BK = båda könen. Kodningen av antalet utbildningsår framgår av tabell 16 nedan.

Källa tabell 6–8: Bearbetningar av sysselsättningsregistret 1997.
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Tabell 9
Medelinkomst för de sysselsatta bosnierna 1997*

Region Grupp Medelinkomst (kr) Antal individer
 Kvinnor 107 042 2 427
Riket Män 140 553 4 378
 Båda könen 128 601 6 805
 
 Kvinnor 117 228 143
Stockholm Män 139 997 263
 Båda könen 131 977 406
 
 Kvinnor 114 233 126
Gnosjö-Gislaved Män 152 678 202
 Båda könen 137 909 328
 
 Kvinnor 98 684 43
Växjö Män 146 157 81
 Båda könen 129 694 124
 
 Kvinnor 101 290 93
Malmö Män 112 179 148
 Båda könen 107 977 241

* Medelvärdena är beräknade på bosnier i åldrarna 16–64 år, med minst 7 års 
utbildning, med invandringsår 1993 och 1994 och som 1997 var registrerade 
som sysselsatta.

Tabell 10 
Fördelning av sysselsatta på näringsgren 1997 för bosnier med invandringsår 1993 och 1994. Procent.

Näringsgren Män Kvinnor Båda könen
Ej specificerad verksamhet 4,4 8,0 5,7
Vård och omsorg 3,4 25,6 11,3
Utbildning och forskning 2,5 5,8 3,7
Offentlig förvaltning m.m. 1,6 3,5 2,3
Finansiell verksamhet och företagstjänster 8,0 10,9 9,0
Personliga och kulturella tjänster 6,1 7,2 6,5
Handel och kommunikationer 15,4 9,1 13,2
Byggverksamhet 2,0 0,3 1,4
Energiprod., vattenförsörjning och avfallshantering 0,3 0,1 0,2
Tillverkning och utvinning 55,3 28,8 45,9
Jordbruk, skogsbruk och fiske 1,1 0,7 0,9
Totalt 100,0 100,0 100,0

Källa tabell 9–10: Bearbetning av data från sysselsättningsregistret 1997.
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Näringsstruktur

Näringsfördelningen i riket 1997 för de bosniska invandrarna framgår 
av tabell 10. Antalet individer i de utvalda kommunerna är för få för 
att kunna ställa upp separata tabeller för varje kommun. Det kan kon-
stateras att en mycket stor andel av bosnierna var sysselsatta inom 
tillverkningsindustrin.

Arbetsmarknadssituation
Eftersom det tar tid för invandrare att integreras på arbetsmarknaden 
i ett nytt land kan det ha betydelse hur länge individen har vistats i 
landet. Vi visar därför förvärvsfrekvensen separat i tabellerna 11 och 
12 för respektive invandringsår. Förvärvsfrekvensen för bosnierna har 
åldersstandardiserats, vilket innebär att procenttalen visar den förvärvs-
frekvens respektive grupp skulle ha haft om åldersfördelningen inom 
åldersklassen 16–64 år varit identisk med motsvarande åldersfördelning 
hos landets totalbefolkning.

Tabell 11 
Förvärvsfrekvens för bosnier med invandringsår 1993 16–64 år. 
Procent. Åldersstandardiserat.

 Kvinnor Män Båda könen
 1994 1997 1994 1997 1994 1997
Riket 4,2 16,9 3,1 27,4 3,6 22,2
Stockholm 1,5 19,9 1,9 28,8 1,7 24,4
Gnosjö-Gislaved 3,8 39,2 5,4 61,6 4,6 50,7
Växjö 0,0 23,1 2,0 28,3 0,8 26,0
Malmö 1,1 9,5 1,4 13,3 1,3 11,4

Källa: Sysselsättningsregistret 1994–1997.

Tabell 12 
Förvärvsfrekvens för bosnier med invandringsår 1994 16–64 år. 
Procent. Åldersstandardiserat.

 Kvinnor Män Båda könen
 1995 1997 1995 1997 1995 1997
Riket 3,3 10,6 6,7 20,2 5,0 15,5
 Stockholm 0,6 12,2 3,4 25,0 2,3 19,7
 Gnosjö-Gislaved 9,6 29,8 31,4 61,7 22,8 49,4
 Växjö 0,0 12,9 10,1 28,1 4,9 21,4
 Malmö 1,3 5,8 2,4 10,6 1,8 8,2

Källa: Sysselsättningsregistret 1994–1997.
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 Det föreligger dramatiska skillnader mellan kommunerna. I Malmö 
var förvärvsfrekvensen 1997 för män invandrade 1993 mindre än 15 
procent, medan motsvarande andel i Gnosjö-Gislaved var över 61 pro-
cent! Skillnaden mellan kommunerna är mycket stor även för kvin-
norna. För kvinnor med invandringsår 1993 var förvärvsfrekvensen 
1997 nästan 40 procent i Gnosjö-Gislaved medan den var knappt 17 
procent i riket som helhet och bara 9,5 procent i Malmö. Även för 
invandringsåret 1994 förelåg mycket stora skillnader 1997. 

Stora skillnader
Jämförelserna mellan de fyra kommunerna tyder på att det finns bety-
dande skillnader mellan olika regioner beträffande bosniernas förvärvs-
frekvens. Låt oss därför betrakta fler kommuner. I många kommuner 
är antalet bosnier dock litet. År 1997 fanns det 85 kommuner med 
minst 50 bosniska män i åldern 16–64 år som invandrat från Bosnien-
Hercegovina. För kvinnor var motsvarande antal 80 kommuner. Räknat 
på båda könen var antalet kommuner 144. Låt oss granska dessa tre 
grupper av kommuner. I tabell 13 visas de 5 kommuner som hade 
den högsta och de kommuner som hade den lägsta förvärvsfrekvensen 
1997 för bosnier som invandrat 1993 och 1994.

Tabell 13
Kommuner med de fem högsta respektive fem lägsta förvärvsfrekvenserna 1997 för bosnier invandrade 
1993 och 1994 till Sverige. Procent. Ej åldersstandardiserat.*

Kommun Män Kvinnor Båda könen

Högst förvärvsfrekvens   
Gnosjö 79,5 54,9 67,6
Vaggeryd 85,1 46,4 65,4
Gislaved 67,9 47,9 58,6
Värnamo 65,6 43,3 55,0
Mark 46,2 37,7 41,9

Lägst förvärvsfrekvens   
Landskrona 13,5 5,9 9,7
Uddevalla 12,0 6,9 9,5
Olofström 12,1 7,3 9,5
Norrköping 11,2 6,0 8,6
Borlänge 8,1 7,7 7,9

* Kommunerna har rangordnats efter förvärvsfrekvens för båda könen. Endast kommuner med minst 50 
bosniska kvinnor och minst 50 bosniska män i åldern 16–64 år jämförs i tabellen.

Källa: Sysselsättningsregistret 1994–1997.
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Vad bestämmer bosniernas förvärvsfrekvens?
Vi har tidigare nämnt att sysselsättningen i Gnosjö och Gislaved starkt 
domineras av tillverkningsindustri men också att förvärvsfrekvensen 
hos totalbefolkningen är hög jämfört med riksgenomsnittet. Det sist-
nämnda tyder på hög efterfrågan på arbetskraft. En möjlig förklaring 
till den gynnsamma utvecklingen för bosnierna i dessa kommuner kan 
antas vara den höga efterfrågan på arbetskraft. En annan möjlig förkla-
ring är att kunskaper och färdigheter som bosnierna förvärvat i hem-
landet är mer gångbara inom tillverkningsindustrin än i andra syssel-
sättningssektorer. Det är också möjligt att kraven på »Sverige-specifika« 
kunskaper är lägre i denna sektor än i andra. I det följande undersöks 
om det finns ett samband mellan å ena sidan bosniernas förvärvsfrek-
vens i en kommun och å andra sidan andelen sysselsatta inom till-
verkningsindustri respektive förvärvsfrekvens hos totalbefolkningen i 
samma kommun. 
 Skattningarna avser 1997 och har gjorts för kvinnor, män och för 
båda könen tillsammans. Skattningsmodellen har följande utseende:

 y = a + b1 x1 + b2 x2

 där
 y =  förvärvsfrekvensen i åldern 16–64 år hos bosnierna 1997
 x1 =  förvärvsfrekvensen i åldern 16–64 hos totalbefolkningen 1997
 x2 =  andelen sysselsatta inom tillverkningsindustrin för totalbefolk-
 ningen 1997

Skattningarna omfattar kommuner med minst 50 bosnier i åldern 
16–64 år i respektive grupp (män, kvinnor och båda könen).

Resultat

De i regressionen skattade koefficienterna redovisas i tabell 14.
 Skattningen visar att om förvärvsfrekvensen hos totalbefolkningen 
i en kommun ökar, så ökar också bosniernas förvärvsfrekvens, vilket 
innebär att det allmänna efterfrågetrycket på arbetsmarknaden starkt 
påverkar bosniernas sysselsättning. Speciellt starkt är sambandet för 
män.
 När det gäller sambandet mellan totalbefolkningens förvärvsfrekvens 
i en kommun och andelen sysselsatta inom tillverkningsindustrin är 
sambandet svagare. För kvinnornas del finns dock ett positivt samband, 
dvs. i de kommuner som har en större andel sysselsättning inom till-
verkningsindustrin har också de bosniska kvinnorna en högre förvärvs-
frekvens.
 Låt oss återgå till att betrakta enbart de fyra speciellt studerade kom-
munerna. För att kunna jämföra de skattade förvärvsfrekvenserna med 
de observerade, sätter vi in de observerade värdena för x1 resp. x2 i 
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den skattade funktionen. De skattade värdena för y (bosniernas för-
värvsfrekvens) jämförs sedan med de observerade. Resultatet framgår 
av tabell 15.

I de fyra kommunerna ligger den observerade förvärvsfrekvensen högre 
än den skattade. Skillnaderna är dock små för Stockholm, Växjö och 
Malmö. Den klart största skillnaden mellan skattad och observerad för-
värvsfrekvens finns för bosnierna i Gnosjö-Gislaved. För män i Gnosjö-
Gislaved är den skattade förvärvsfrekvensen 55,5 procent medan den 

Tabell 15 
Observerad och skattad förvärvsfrekvens 

Kommun Grupp y-skattn y-observ Skillnad
 BK 0,2195 0,2497 +0,03
Stockholm K 0,1769 0,1822 +0,01
 M 0,2450 0,3110 +0,07
 BK 0,2437 0,2763 +0,03
Växjö K 0,1530 0,1930 +0,04
 M 0,3186 0,3596 +0,04
 BK 0,0101 0,0999 +0,09
Malmö K 0,0286 0,0748 +0,05
 M 0,0135 0,1257 +0,11
 BK 0,4757 0,6150 +0,14
Gnosjö-Gislaved K 0,3700 0,5020 +0,13
 M 0,5546 0,7148 +0,16

observerade är 71,5 procent. I dessa kommuner finns det tydligen fler 
förklaringar till den relativt sett höga förvärvsfrekvensen hos bosnierna 
än det goda arbetsmarknadsläget och att tillverkningsindustrin domi-
nerar näringsstrukturen. Vi kan endast ha hypoteser. En förklaring 
kan vara att det i Gnosjö-Gislaved finns en ganska stor grupp invand-

Tabell 14
Skattning av förvärvsfrekvens

Koefficient Båda könen Kvinnor Män

a -1,1163** -0,7927** -1,2286**
b1 1,9530** 1,4047** 2,1734**
b2 0,0536 0,2069a -0,0507
R2 0,3735 0,3563 0,4683

a Koefficienten signifikant skild från noll på 10-procentsnivån.
* Koefficienten signifikant skild från noll på 5-procentsnivån.
** Koefficienten signifikant skild från noll på 1-procentsnivån.
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rare från Jugoslavien som anlände redan under 1960-talet och som nu 
eventuellt kan ha skapat vägar in på arbetsmarknaden. En annan för-
klaring kan vara informella nätverk i Gnosjö-Gislaveds-området som 
hjälper individer in på arbetsmarknaden.

Slutsats
Resultatet i skattningen visar att det finns ett klart positivt samband 
mellan det allmänna sysselsättningsläget i en kommun och bosnerier-
nas förvärvsfrekvens. För kvinnornas del finns det även ett possitivt 
samband mellan tillverkningsindustrins andel av den totala sysselsätt-
ningen och bosniernas förvärvsfrekvens. En möjlig tolkning är att till-
verkningsindustrin innebär en inkörsport till arbetsmarknaden för de 
bosniska kvinnorna. Av de båda skattade variablerna har dock syssel-
sättningsläget störst betydelse,

Avkastning av bosniernas utbildning
Inledning

Den ekonomiska avkastningen på utbildning och yrkeserfarenhet kan 
skilja sig åt mellan olika grupper av individer. I detta avsnitt skattar vi, 
för inkomståret 1997, sambandet mellan utbildning och yrkeserfaren-
het å ena sidan och arbetsinkomsten å den andra för de bosnier som 
invandrat 1993 och 1994. Skattningarna genomförs för de speciellt 
studerade fyra kommunerna.

Vår skattningsmodell har följande utseende:1

 ln y = ln y0 + b1
. x1 + b2 x2 + b3  x2

2

där variablerna är

 ln y = (den logaritmerade) årsinkomsten
 x

1
 = antalet utbildningsår

 x
2
 = antal år av arbetserfarenhet

Tyvärr har vi inte tillgång till lönedata. Arbetsinkomsten för 1997 har 
därför måst väljas som inkomstvariabel. Detta skapar svårigheter vid 
tolkningen. En hög årsinkomst kan bero både på hög timlön och ett 
stort antal årsarbetstimmar. Detta är viktigt att komma ihåg vid tolk-
ningen av skattningsresultatet. Koefficienten b1 tolkas som den procen-

1 Detta är den s.k. Mincers löneekvation.
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tuella ökningen av årsinkomsten, som ett extra utbildningsår i genom-
snitt ger. På motsvarande sätt tolkas koefficienten b2 som den procen-
tuella ökningen av årsinkomsten, som ett extra år av arbetserfarenhet 
ger. P.g.a. av att investeringar i arbetserfarenhet blir mindre lönsamma 
ju senare i arbetslivet de företas innehåller modellen även en kvadratisk 
term för arbetserfarenhet. Medan ln y0, b1 och b2 förväntas vara posi-
tiva förväntas b3 vara negativ.

Datamaterialet
Variabeln för arbetsinkomsten består av en summering av individens 
årslön från anställning och inkomst av aktiv näringsverksamhet (dvs. 
inkomst från egenföretagande) enligt uppgifter från sysselsättningsre-
gistret 1997. Variabeln för antalet utbildningsår bygger på uppgifter 
om individernas utbildningsnivå (högsta utbildning) från sysselsätt-
ningsregistret 1997. Utbildningarnas längd har kodats enligt tabell 16 
nedan (Se Hammarstedt 1998).
 Variabeln för arbetslivserfarenhet är utformad så att individens 
arbetserfarenhet är lika med åldern minus utbildningens längd minus 
7 (eftersom vi antar att de flesta börjar sin skolgång vid sju års ålder). 
Uppgifter om individernas ålder och kön har hämtats från sysselsätt-
ningsregistrena 1993 och 1994. I skattningen ingick individer i åldern 
16–64 år som förvärvsarbetade. Uppgifter om individernas sysselsätt-
ningsstatus har hämtats från sysselsättningsregistret 1997.

Skattningen
Skattningar har genomförts för varje utvald region för sig, dvs. för 
riket, Stockholm, Gnosjö-Gislaved, Växjö och Malmö. För varje region 
har skattningar genomförts för kvinnor respektive män, vilket tillsam-
mans ger tio skattningar.

Tabell 16
Kodning av variabel för antalet utbildningsår

Förgymnasial utbildning kortare än 9 år  7 år 
Förgymnasial utbildning 9 (10) år 9 år 
  
Gymnasial utbildning högst 2 år 11 år 
Gymnasial utbildning längre än 2 år 12 år

Eftergymnasial utbildning kortare än 3 år 14 år
Eftergymnasial utbildning 3 år eller längre 
(exkl. forskarutbildning) 15 år
Forskarutbildning 18 år 
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 Resultatet i inkomstskattningarna sammanfattas i tabell 17.
 De skattade inkomstekvationerna för bosnierna visar att koefficien-
ten för utbildningsvariabeln (b1) är positiv. För exempelvis de bosniska 
männen i Stockholm blir tolkningen av koefficienten följande: Ytterli-
gare ett års utbildning ökar i genomsnitt årsinkomsten med ca 6,5 pro-
cent. 
 Det finns tydliga skillnader mellan regionerna vad gäller avkastningen 
på utbildning. För männens del är avkastningen betydligt större än 
riksgenomsnittet i Stockholm och i Gnosjö-Gislaved. Det motsatta 
gäller för Växjö och Malmö. För kvinnorna finns ett annat mönster. 
Utbildningens betydelse för arbetsinkomsten är större än riksgenom-
snittet i Växjö och Malmö medan den är mindre i Stockholm och 
Gnosjö-Gislaved. Det kan också konstateras att ett ytterligare utbild-
ningsår ger större inkomstökning för kvinnorna än för männen i Växjö 
och Malmö medan det omvända förhållandet råder i Stockholm och 
Gnosjö-Gislaved.
 De skattade koefficienterna för arbetserfarenhet är positiva, vilket 
visar att ökad arbetserfarenhet i genomsnitt ger ökad arbetsinkomst, 
åtminstone i början av arbetslivet. Betydelsen av erfarenhetsvariabeln 
för arbetsinkomsten är dock lägre för bosnierna än för infödda svenskar. 
(Se Hammarstedt 1998.) Tolkningen av koefficienten för arbetserfa-
renhet kan göras påföljande sätt: För exempelvis de bosniska männen 

Tabell 17
Koefficienter från inkomstskattningen

Region Grupp  Koefficienter   R2 Antal 
   a b1 b2 b3  individer
Stockholm Män 6,0470** 0,0650 ** 0,0297  -0,0008  0,049 263
  Kvinnor 6,4210** 0,0147  0,0327  -0,0007  0,032 143

Gnosjö- Män 6,5550** 0,0489 * 0,0067  -0,0001  0,033 202
Gislaved Kvinnor 6,5150** 0,0255  0,0124  -0,0002  0,014 126

Växjö Män 7,0380** -0,019  0,035  -0,0006  0,055 81
  Kvinnor 5,1730** 0,0547  0,0861 * -0,0017  0,226 43

Malmö Män 6,4170** 0,0114  0,0371  -0,0009  0,017 148
  Kvinnor 5,6580** 0,0553 a 0,0362  -0,0007  0,062 93

Riket Män 6,4190** 0,0293 ** 0,0425 ** -0,0011 ** 0,029 4 378
  Kvinnor 6,0880** 0,0319 ** 0,0387 ** -0,0009 ** 0,038 2 427

a Koefficienten signifikant skild från noll på 10-procentsnivån.
** Koefficienten signifikant skild från noll på 1-procentsnivån.
* Koefficienten signifikant skild från noll på 5-procentsnivån.
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i riket ger det första året av arbetserfarenhet i genomsnitt ca 4,2 pro-
cent högre arbetsinkomst. Skattningarna visar även att ju längre fram 
i arbetslivet individen befinner sig desto mindre ökning av arbetsin-
komsten ger ytterligare ett års arbetserfarenhet. Detta visas av de nega-
tiva värdena på de kvadratiska koefficienterna (b3). 

Sammanfattning och slutsatser
Av de bosnier som invandrade 1993 och 1994 förvärvsarbetade 1997 
endast ca 20 procent i yrkesverksam ålder. I genomsnitt för riket så 
har bosniernas integration på arbetsmarknad gått trögt. Däremot finns 
stora regionala skillnader. I Gnosjö-Gislaved-området hade över 70 
procent av de bosniska männen sysselsättning 1997. Även de andra 
småföretagarkommunerna i nordvästra Småland (Värnamo och Vagge-
ryd) har hög andel sysselsatta bland bosnierna. I Vaggeryd var 1997 
andelen sysselsatta bland bosniska män så pass hög som 85 procent. 
Som kontrast finns kommuner där motsvarande andel endast är 10–15 
procent. Ett sådant exempel är Malmö.
 För de som har arbete är inkomsten ofta låg. Riksgenomsnittet för 
årsinkomsten 1997 för gruppen var drygt 140 000 kr för sysselsatta 
män 107 000 kr för sysselsatta kvinnor. I Gnosjö-Gislaveds-området var 
dock årsarbetsinkomsterna högre för sysselsatta bosnier. Detta tyder på 
hög grad av heltidsarbete för de sysselsatta. Vi finner också att utbild-
ning och arbetserfarenhet ger positiv avkastning på inkomsten. De 
bosnier som har arbete är till stor del sysselsatta inom tillverkningsin-
dustrin. 
 Vi har visat att det finns ett klart positivt samband mellan förvärvs-
frekvensen hos totalbefolkningen i en kommun och bosniernas för-
värvsfrekvens. Detta tolkas som att förutsättningarna för bosnierna att 
få arbete är beroende av efterfrågan på arbetskraft i kommunen som 
helhet.
 När det gäller andelen sysselsatta inom tillverkningsindustrin bland 
totalbefolkningen i en kommun och bosniernas förvärvsfrekvens är 
bilden oklar. För de bosniska kvinnornas del finns ett positivt samband, 
vilket skulle kunna tolkas som att tillverkningsindustrin innebär en 
inkörsport till arbetsmarknaden. Vi kan dock inte se motsvarande sam-
band för männens del. Historiskt sett har tillverkningsindustrin erbju-
dit större möjligheter till arbete för invandrare än andra näringssekto-
rer. Det finns tydligen fler väsentliga faktorer som påverkar möjlighe-
terna för bosnierna att integreras på arbetsmarknaden. Mycket tyder på 
att dessa andra faktorer varierar starkt mellan olika kommuner.
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I Gnosjö har invandrarna jobb

»Gnosjöandan« har blivit ett välkänt begrepp. I Gnosjö och 
näraliggande kommuner blomstrar företagsamheten och här är 
arbetslösheten lägst i landet. Också bland invandrarna berättar 
kommunstyrelsens ordförande i Gnosjö, Göran Aronsson.

– Gnosjöandan, det är samverkan över alla gränser. Mellan partier, 
mellan föreningar, kyrkor, fack och kommun, säger Göran Aronsson.
 – Det är nog sånt som kommit fram ur fattigdomen, när man såg att 
jordbruksbygden inte var så vänlig. Det var stenigt och besvärligt och 
man behövde andra utkomstmöjligheter, samtidigt som man kunde 
hjälpa varandra. Sen har ju kyrkan och frikyrkan stor betydelse i den 
här bygden.
 Gnosjöandan är inget nytt utan en tradition generationer tillbaka. 
 – Att kommunen fungerar så bra hänger samman med att de olika 
delarna är integrerade. Fullmäktige består av ett antal egna företagare, 
av folk som är engagerade i frikyrka, kyrka och i föreningar, säger Göran 
Aronsson.
 Samma sak är det i kommunstyrelsen. Nästan hälften av ledamöterna 
är egna företagare. Likadant är det inom socialnämnd, skolstyrelse… 
Det kvittar vilken nämnd. 
 – Sen finns kopplingen till näringen. Det gör att alla frågor som vi 
lyfter upp här är rätt väl förankrade ute i samhället. Det är det jag menar 
med samverkan. 

Serviceorgan åt industrin
– Vi har regelbundna kontakter och träffar mellan kommunledningen 
och Industriföreningen, Köpmannaföreningen och facken. Utöver att 
de får komma när de har behov av det. Industriföreningen och vi har 
den inställningen att var och en sköter sitt, men vi är serviceorganet åt 
industrin. Vi ska se till att det finns bostadstomter och det ska finnas 
industrimark färdig. När de kommer ska det gå att bygga med det-
samma. För det är alltid brått, när de ska bygga! Man hinner inte vänta 
utan det ska vara färdigt igår. Då går det inte att säga att vi måste 
planera ett område… Vi har som policy att vi ska ligga steget före. Och 
det gör vi.

LILLEMOR SAHLBERG
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 – Likaså inom barnomsorgen. Vi har bestämt i fullmäktige att accep-
tera max två månaders väntetid. Det kan innebära att under ett bud-
getår så måste vi öppna ytterligare en avdelning för att klara målet, men 
det får inte stoppa upp. Där är vi överens.
 Hösten 1999 hade Gnosjö kommun 10 350 invånare.
 – Vi växer sakta men säkert. Vi har växt hela tiden, vi passerade 
10 000-strecket i juli 1995.
 – Hela regionen växer, säger Göran Aronsson och syftar då på de fyra 
kommunerna Värnamo, Gislaved, Gnosjö och Vaggeryd.
 – Vi har ett mycket bra samarbete. Vi träffas regelbundet presidi-
erna i de här fyra kommunerna och har bildat ett kommunalförbund 
inom högskolan på hemmaplan och resonerar om att eventuellt bilda 
ett kommunaförbund inom Räddningskåren. 
 Gnosjö är vidare en av tio kommuner i Entreprenörsregionen, där 
nämnda fyra kommuner ingår tillsammans med Hyltebruk, Halmstad, 
Laholm, Markaryd och Ljungby västerut.
 Gnosjö är av tradition och ohejdad vana borgerligt styrd, men i valet 
1998 blev det stora förändringar inom borgerligheten. 
 Göran Aronssons parti, kristdemokraterna, var tidigare fjärde största 
parti och han satt som kommunstyrelsens ordförande i den samverkan 
som de borgerliga då hade. Efter kristdemokraternas stora framgångar, 
i Gnosjö blev de det största partiet före både socialdemokrater och 
moderater, fortsatte han som kommunstyrelsens ordförande.
 – Det är min uppgift att vara med på många ställen, vi har bara ett 
kommunalråd på heltid och ett oppositionsråd på halvtid.
 Göran Aronsson är infödd gnosjöbo. Han startade som industriar-
betare, blev sen egen företagare inom bilservicebranschen, hade verk-
stad och bensinmack, fram till sin sjukdom. För fem år sedan drabbades 
han av hjärninfarkt och blev delvis förlamad, men upplevde vad han 
kallar ett Gudsingripande och blev helt återställd. Strax därefter fick 
han fullmäktiges hela oreserverade förtroende att fortsätta som kom-
munstyrelsens ordförande.
 – Det var fantastiskt! Och nu sitter jag här på det femte året.

Alla jobbar, nästan
I Gnosjö har folk jobb, få är arbetslösa. Gnosjö är bland de kommuner 
som länge haft den allra lägsta arbetslösheten i landet.
 Göran Aronsson går och söker bland högar av handlingar.
 – Öppet arbetslösa är 1,1 procent enligt de senaste siffrorna, vi har 
pendlat mellan 0,8 och 1,8 procent, säger han belåtet.
 – Så har vi väl lika många i åtgärder och det är oerhört viktigt att 
man får ut dem. 



258

 Också människor som nyligen invandrat till Sverige har arbete i större 
utsträckning än i många andra kommuner.
 – Om du tittar på arbetslöshetsstatistiken, så är det procentuellt inte 
fler utlänningar som är arbetslösa än svenskar. Däremot är det något 
fler utländska kvinnor. Äldre kvinnor. De har varit hemma hela tiden. 
De vill inte ut. Det har varit litet problem med att få dem att lära sig 
svenska på sfi.

Nödvändigt höja kompetensen
Under sextio- och sjuttiotalen kom greker och jugoslaver som arbets-
kraftsinvandrare till Gnosjö. 
 – Nu är det bosnier och vietnameser och de jobbar jättebra. Men 
industrin säger idag att får dessa inte höja sin kompetens, så riskerar de 
att slås ut. Med det här certifieringssystemet som är idag måste man 
kunna läsa. Det räcker inte att säga att man har förstått. De måste 
kunna skriva ner vad de gjort. Då går det inte att ha ett arbetslag på 
tolv man och två som inte kan detta. 
 – Jag tror inte det är det, att de inte vill, men de har inte kunskapen, 
säger kommunstyrelsens ordförande.
Många industrier drabbas om inte deras anställda får denna kompetens-
höjning. De har därför tagit upp frågan i arbetsförmedlingsnämnden, 
där Göran Aronsson sitter ordförande. 
 – Vi har hittat en modell som verkar fungera bra, men det krävs litet 
morötter. 
 Till sin hjälp har de utbildningscentret som staten har startat på tio, 
elva ställen i Sverige. 
 – Förhoppningsvis kommer staten att inse att de här människorna 
måste hamna under statens övergripande ansvar. Liksom de som aldrig 
kommer ut i arbetslivet. Det kan inte vara meningen att en enskild 
kommun ska betala deras pensioner.
 – Om vi är snälla och duktiga och tar många invandrare, så ska vi inte 
bli bestraffade för det! Det ska gälla samma regler för alla, det tycker 
jag inte är mer än rätt.
 Inom kommunledningen har de synpunkter på hur de statliga flyk-
tingersättningarna fördelas och anser att staten måste ta ansvar för 
invandrarna under längre tid.
 – En modell är att man har lappar som man river av efter att man har 
gått sin undervisning, så får man skicka in rekvisitionen och får betalt 
efter det. 
 De allra flesta av invandrarna har emellertid jobb.
 – Och de är en utomordentlig tillgång till vår industri. Hade vi inte 
dem vet jag inte hur det skulle gå!
 Idag kommer få nya flyktingar, däremot en del familjeanknytningar 
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och bekanta till invandrade gnosjöbor, som hört att det finns jobb i 
kommunen.
 – De flyttar in hos släkten och bor tio i en lägenhet ett tag. Och då 
säger socialen, att bygger vi tjugo lägenheter till, så är de fulla imorgon. 
Frågan är hur vi knäcker den nöten. Vilka vi bygger för… 
 Alla som kommer försörjer sig inte själva.
 – De kommer från alla möjliga håll och de har hoppat av sfi… Det 
kom ett antal nerifrån Blekinge, där hade de sagt att det fanns jobb här. 
Vi hade ett eländes elände, för vi tyckte att de skulle göra färdig sin sfi 
där först. Annars blir det samma om igen.
 Om man räknar både den invandrade generationen och deras barn 
som är födda i Sverige, så utgör de 26 procent av befolkningen i 
Gnosjö.
 – Vi har ungefär 1 000 vietnameser, det är tio procent.
 Avarter finns alltid, i alla grupper säger Göran Aronsson. Några har 
socialförvaltningen nyligen haft på sitt bord. En stor grupp invandrare 
från Vietnam har satt försäkringsbedrägerier i system. De har skilt sig 
på låtsas, hustru och barn har fått socialbidrag och männen har tagit 
hit nya hustrur, unga vietnamesiskor som fått betala dyrt för invandrin-
gen till Sverige. De inblandade är polisanmälda och i och med det kan 
Invandrarverket försöka bromsa den här kvinnoimporten.
 I det stora hela är invandrarna i Gnosjö en tillgång säger Göran 
Aronsson bestämt.
 – Vi har tagit emot många av de här båtflyktingarna och det har gått 
jättebra faktiskt.
 – Problemet kan vara när de är så många som vietnameserna är här, 
att de vill bo tillsammans med sin egen grupp. Det är inte konstigt 
egentligen. Men då behöver de inte prata så mycket svenska.
 – Frågan är hur långt man ska gå? Vi ser svårigheter i att rekrytera 
dem till det politiska arbetet. Vi har bara några stycken med invandrar-
bakgrund, en i fullmäktige som är från Iran och så några finlandssven-
skar och en italienare. Det är inte många. Vi har väl som parti erbjudit 
dem, men de är väldigt skeptiska. De har en annan syn. Många har 
varit med om förtryck och då förstår man att de inte är intresserade. 
Men jag tror det är viktigt för framtiden, att de också blir involverade i 
det politiska arbetet precis som alla andra gnosjöbor. För kommunens 
bästa. 
 Detsamma gäller skolan.
 – Den kräver mycket resurser på grund av att vi har så många invan-
drare. Vi har satsat mycket på skolan och på lärartätheten.
 Så man ska inte tro att Gnosjös framgångar hänger ihop med någon 
speciell småländsk sparsamhet hos kommunen?
 – Jo, sparsam på rätt sätt! Vi har varit noggranna med att inte ta på 
oss stora utgifter, utan försökt köra på en sån nivå, där vi har service 
men inga onödiga utgifter.
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 Idrottshallen är tjugofem år, men av mycket god kvalitet så den håller 
ett tag till. Däremot har de byggt om samtliga skolor för att tillmötesgå 
sexårsverksamheten och satsat närmare 130 miljoner på skolorna under 
en femårsperiod. 
 De har också byggt Gnosjöandans Kunskapscentrum, i första hand 
för vuxenutbildning. Där finns bland annat sfi, högskola och ett par 
gymnasiekurser. 
 – Tanken med bygget var att vi skulle tillmötesgå industrins behov 
av utbildning för att höja kompetensen hemma. Folk hinner inte åka 
till Jönköping och gå i skolan ett halvår. De kanske kan gå en dag eller 
en kväll i veckan, eller två timmar om dan beroende på behovet.
Gymnasieutbildning köper annars kommunen från Gislaved och Vär-
namo.

Brist på bostäder
Gnosjö har idag en mycket modern industri, med den allra senaste 
tekniken. De skulle också kunna öka produktionen men här finns ett 
hinder. Bristen på lägenheter i kommunen.
 – Ingen vill bygga, för det finns ingen som vill betala hyrorna.
Kommunen har 750 lägenheter, varav tio lägenheter står tomma. Hos 
övriga fastighetsägare finns inga lediga lägenheter. 
 – Dilemmat är att vi har en nettoinpendling på ungefär 700 personer 
om dan till kommunen. Vi har också utpendling. Sammanlagt pendlar 
mellan 1200 och 1300 personer. 
 Gnosjö har inget sjukhus, ett enda vårdhem och äldreboende och en 
vårdcentral. 
 – Men det stora problemet just nu är hur vi ska få igång bostadsbyg-
gandet. Vårt eget bostadsbolag har fått direktiv av fullmäktige att man 
ska inte ha fler lägenheter än idag, men det kommer nog att omprö-
vas.

Utbildning för industrin
Det andra dilemmat för dagen är företagens utveckling. 
 – Företagen automatiserar, köper moderna maskiner… Därför är 
utbildning så oerhört viktig. Kompetenshöjning. Ett företag köper en 
ny automatmaskin, som kräver datastyrning. Då får fyra man åka till 
Tyskland för utbildning på den, men sen behöver de andra åtta också 
utbildning och då måste man kunna ge den här. Industrin är väldigt 
modern. Så fort man ser att man kan köpa en robot som gör tre mans 
arbete, så gör man det. Då gör det att vi har tre man över. Antingen 
ökar man produktionen och kan kanske behålla människorna, eller så 
måste de placeras i något annat. 



261

 – När det kallas lågkonjunktur utikring, då köper gnosjöföretagarna 
modernare maskiner och sen möter man högkonjunkturen beredda, då 
behöver man inte ösa in mer folk utan kan fokusera mer på maskinerna. 
Man kör mycket två och treskift. Och skiften använder man när efter-
frågan minskar, då går man ner till tvåskift… Så man är väldigt flexibel.
 – Ett företag som bara jobbar på legobasis kör dag- och nattskift, men 
däremellan är det fem timmar som utnyttjas av skolungdomar. Man tar in 
dem som vill jobba extra för att tjäna pengar. Ungdomarna gillar ju det 
här. Det är positivt. Mina barn har jobbat på det här viset hela skoltiden.
 Sommarjobb är med andra ord inga problem i Gnosjö.
 – Min äldste son som idag jobbar som doktorand i Göteborg, han 
tog hem arbete från industrin och satt hemma i garaget. Då kunde han 
jobba när han ville och de kom och hämtade de färdiga produkterna. 
Ibland tog han in lillasyster i garaget, så hon fick hjälpa till att skruva 
litet…
 Gör ni något annat än arbetar i Gnosjö egentligen? Hinner ni verkli-
gen gå i kyrkan på söndan? 
 – Jodå, det håller man hårt på! Det är också ett rikt föreningsliv i 
Gnosjö. Det finns många idrottsföreningar, fotboll och sånt.
 Finns vietnameserna, bosnierna och andra invandrare med i förening-
arna?
 – Inom fotbollen finns en del och i Missionskyrkan. Det finns också 
en finsk förening. Men visst, det har alltid varit ett litet dilemma att få 
in invandrarungdomarna. Liksom i i politiken så är det svårt.
 De håller på och ställer i ordning ett allaktivitetshus, där ungdomarna 
ska få vara med i planeringen.

Provanställningar
Arbetslösheten är som sagt låg.
 – Men inget man kan negligera, det handlar om människor, säger 
Göran Aronsson. 
 De har en del projekt på gång, bland annat ett de kallar Arken. 
 – Där har vi invandrare, som har litet svårt att komma ut. Där vi har 
anställt en tjej, som bygger på deras svenskundervisning men också får 
ut dem på olika industrier. Företagarna får pröva, de måste inte anställa 
dem. Det har visat sig att hon har lyckats få ut ett stort antal i arbete. 
Det har krävts en del… För vissa har det handlat om att man måste lära 
sig gå upp och börja klockan sju. Det går inte att komma åtta, halv nio 
och gå hem vid tre. Man har inte kommit in i systemet då… Men när 
de gjort det, så fungerar det bra. 
 Även i ett annat projekt tillsammans med Samhall, Erikshjälpen och 
arbetsförmedlingen ska man försöka ge invandrare fast jobb inom Sam-
hall berättar Göran Aronsson.
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 – Det tror jag kan vara lösningen för många, som känner värdet i att 
ha ett jobb och inte bara gå på utbildningar. Vi satsar en hel del just på 
åtgärder för dessa människor. Jag tror det är viktigt. Risken är annars att 
samhället reagerar negativt, om de bara går som bidragstagare. Social-
bidragen som vi har idag är till stor del till de här familjerna, speciellt 
de litet äldre, som inte kommer ut.

Kompetensförstöring
Var i arbetslivet finns då de som kommit inflyttandes från andra länder? 
Gör de karriär som andra?
 – En del är ju duktiga, men som regel är det väl så att de tar de jobb 
de får. Men tänk om man kunde utnyttja den utbildning de har, man 
får höra att det är tandläkare och läkare som sitter vid borrmaskinerna 
och utför tempoarbete. Det kanske vore bättre att staten satsade på att 
ge dem det som behövs för att lyfta. Vi har ju ont om läkare…. Nu 
pratar man om att man ska importera 300 läkare på kort varsel. Här 
finns mycket att göra!
 – De som vi ska få ut i kommunerna borde individuellt prövas på 
ett annat sätt, så man vet mer om dem innan de kommer. Det har inte 
fungerat alls tidigare, anser Göran Aronsson.
 Är Gnosjö ett samhälle där männen får jobb, men där det är svårare 
för kvinnorna?
 – Det är jättemånga kvinnor i industrin, de tar lika många kvinnor 
som män, sen har vi den offentliga sektorn.
 Han menar att Gnosjö inte har några typiska kvinnliga arbetsplatser.
Det finns män inom barnomsorgen »fast inte så många«.
 – Däremot fick vi ett företag som utlokaliserade sin monterings-
verksamhet hit från Stockholm. Där skapade man tjugo nya arbetsplat-
ser på en vecka. Där kunde man plocka in nästan hälften av invan-
drarkvinnorna, som fanns på Arken. Enkla jobb men ändå kvalitet. Det 
var fina grejer som skulle monteras ihop. Radioantenner till mobiltele-
foner bland annat. Det går inte att slarva med sånt. Kvinnorna var spe-
cialister för de var smidiga i fingrarna. Förhoppningsvis kan de visa att 
de klarar det här. 
 – Sen vet jag att på vissa av de större företagen har det blivit så många 
invandrare på samma ställe att de grupperar sig. Då kan arbetsledarna 
få problem, för de förstår inte varandra.
 Bor olika etniska grupper segregerat?
 – Vi har ett stort bostadsområde, där många invandrare har bott 
under många år. Men många av vietnameserna har acklimatiserat sig. 
Båtflyktingar köper villor och bilar och driver egna företag. De är litet 
gnosjöare de med.
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Högskolorna drar till sig de unga
Sverige håller på att förändras, det är en stark trend att folk drar sig 
mot storstäderna, där tillväxten är störst. I övrigt är det avfolkning som 
gäller på många håll.
 – Mina ungar har flyttat för att de håller på att utbilda sig. Den 
äldsta fastnade i Karlstad, även om hon lika gärna kunde varit lärare 
här. Min son, som jobbar som doktorand i Göteborg, han och hans 
fru kan tänka sig jobba utomlands. Dotter nummer två har redan varit 
utomlands och jobbat ett år som sjuksköterska i England. Nu är hon i 
Göteborg, men hon kommer inte att stanna där. Hon vill ut igen, hon 
har fått det i blodet. Båda flickorna var au pair ett år i Amerika efter 
studenten. Nyttigt tror jag. Det har gjort att de fått vidgade vyer.
 Världen har blivit mindre, men vilka blir kvar i det avlägsna Sverige?
 – Det är det man funderar på, när man hör de här forskarna, tittar 
på kartan över Sverige och ser tillväxt i Stockholm och storstäderna. 
Men i den här regionen är det fortfarande tillväxt och vi jobbar allt vad 
vi kan, bland annat med tillväxtavtalet för att dra till oss verksamheter 
och göra oss attraktiva. Bra boende bland annat. Kanske släppa loss 
att man får bygga vid sjöar igen. Lyfta fram Stora Mosse nationalpark, 
vilka fördelar vi har av att bo så här och ändå centralt, med kust-till-
kust-järnvägen, som går rätt genom området, E4 och Europakorridor 
ganska nära. Varför ska du då behöva bo i Stockholm? Du kanske passar 
mycket bra här. 

Industrihögskola på önskelistan
Ett av förslagen i tillväxtavtalet är en Industrihögskola – helst i Gnosjö 
i andra hand i någon av de fyra samverkande kommunerna.
 – Länet jobbar vi självklart med, Jönköpings län. Men vi tror att det 
kan bli så att när man börjar prata om en större region att länet är för 
litet. Vi är därför öppna för diskussioner inom Entreprenörsregionen 
västerut. Det är viktigt för oss att ha bra kanaler överallt, det kanske krävs 
att vi är tio kommuner som jobbar mot staten för att vi ska få det här. 
 – Vi måste göra oss attraktiva på olika sätt och lägga utbildningarna 
hemma. En Industrihögskola här kan bestå av en filial till högskolan i 
Jönköping. Det viktigaste är att den finns här, så att inte folk behöver 
åka.
 Entreprenörsregionen består av tio kommuner i Kronobergs, Hal-
lands och Jönköpings län. Nästan alla med god tillväxt. Nio av kom-
munerna har låg arbetslöshet, betydligt under riksgenomsnittet. Före-
tagsamheten blomstrar, med små företag i spetsen. Andelen sysselsatta i 
privata företag är mycket hög, i Gnosjö närmare 80 procent. Alla kom-
muner utom Markaryd och Hylte växer… 
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 Men man vill växa mer. Tillväxtavtalet ska bidra till bättre kom-
munikationer, bättre kapitalförsörjning och marknadsföring och inte 
minst en gemensam kunskapsförsörjning och en attraktiv livsmiljö. 
Man behöver höja kompetensnivån bland många av invånarna. I till-
växtavtalet tänker man sig en slags Lärcentra på de små orterna, där 
man kan läsa vissa gymnasieprogram och även högskoleutbildningar på 
distans.
 EU-projekt har de en del, bland annat inom utbildningsområdet. 
Men det är inget som kommunen jobbar med, de insatserna görs på 
länsplanet, där Europakontoret ligger.
 – Vi har hört från höglandet att de är så beroende av det här. Det är 
det som vi är litet skeptiska mot. Bidragen, säger Göran Aronsson. Blir 
det inget bestående, så är det inte mycket att ha. Det man bygger upp, 
måste stå på egna ben.
 – Det grundläggande för mig, när jag tänker på EU det är fredstan-
ken, sen tycker jag inte om den här massrullningen av pengar.
 Hur ser det ut med befolkningsstrukturen i Gnosjö, växer andelen äldre 
som på andra håll?
 – Ja, fast vi ligger litet efter. Vi har en ung befolkning egentligen, 
men vi har också många äldre. Vi har planerat in i budgeten för de när-
maste fem åren ytterligare två nybyggen och en renovering till äldre-
boende för att klara de här behoven.
De som flyttar ut är ungdomar, framför allt till olika utbildningar.
 Vilka är det som flyttar in till Gnosjö?
 – Det är blandat. En del familjer. Det är folk som kommer tillbaka, 
som varit ute ett tag och skaffat familj och vill ha en bra miljö och låga 
avgifter inom barnomsorg och låg skatt. Sen är det ju det att vi har 
arbete här.
 Men som sagt, nu måste de få till fler bostäder om de ska klara vidare 
inflyttning.

Staten njugg
I Sverige har vi en regionalpolitik som säger att hela landet ska leva.
 – I länsperspektivet tycker jag att vi måste vara rädda om det vi har i 
länet och se till att vi får högskolan i Jönköping att växa. Samtidigt har 
vi lika nära till Växjö högskola och till Halmstad högskola, så regional-
politiken måste också innebära att vi skapar bra kommunikationer. 
 Infrastrukturen måste byggas ut säger Göran Aronsson. 
 – Det är så skrämmande, att staten är så njugg med att bygga ut i 
ett område som går som bäst. Det är lättare att slänga pengar på östra 
sidan, där man inte har behov av de fina vägarna egentligen. Vi behöver 
en stor kapacitet vad gäller transporter med lastbil mellan industrierna, 
men vi har inte det bästa vägnätet. Vi har en fin järnväg, som går från 
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kust till kust, men vi utnyttjar den minimalt. Dåliga anslutningstider. Vi 
kan till exempel inte vara nere i Göteborg förrän halv tio på morgonen 
och det har vi prostesterat våldsamt mot. Tacken var att de flyttade 
tillbaka avgången ytterligare en halvtimme, så det blev ännu sämre. Då 
hade vi jobbat som galningar i kommunen för att alla våra egna skulle 
utnytta tåget så långt möjligt. Det är sånt som är jobbigt. 
 Bra förbindelser behövs också för att invånarna i grannkommunerna 
ska kunna pendla till det nybyggda Kunskapscentrumet i Gnosjö.
 Regionalpolitiska redskap, har du några synpunkter där? Är det bra 
med skatteutjämning, industristöd, stöd till infrastruktur etc?
 – Vi har väl med viss tveksamhet godkänt förändringen av skatte-
utjämningen. Vi är ju en av de närande för staten, så vi får betala mer. 
Vissa undrar varför vi inte får behålla de pengarna, men det är en soli-
daritetstanke med det här och jag tycker att vi får vara med och hjälpa 
till. Vad som är tråkigt är att vi inte får del i något av industrins skat-
ter. Säg att vi fått ett par procent av dem. Det skulle gjort att vi kunde 
frigjort och byggt ännu mer…
 – Däremot tycker vi, liksom industrin, inte om de statliga subven-
tionerna.
 Gnosjö har aldrig tillhört något stödområde säger han med efter-
tryck.
 Är det viktigt att försöka hindra att till exempel stora områden i Norr-
land avfolkas?
 – Hur ska de göra det? Man kan ju inte skicka dit folk. Det har visat 
sig att där de gjort utflyttningar av statliga verk, så har det inte lett 
till någon tillväxt. Det har varit folk som flyttat med som tagit jobben. 
Varför ska man då utlokalisera dem? Däremot tror jag att det är viktigt 
att man bygger upp centra, där man kan jobba på distans. 
 En del människor vill stanna i glesbygden, även om det inte finns 
jobb… 
 – Jag tror att folk måste ta mer ansvar. Det har varit så lätt att få 
pengar, man behöver inte anstränga sig för att flytta, eller åtminstone 
prova någon annanstans. Jag brukar säga att tänk om jag skulle bli 
arbetslös, och det inte finns ett enda jobb i vår kommun, men det finns 
jobb i Växjö. Det är klart att jag skulle pendla dit och testa om jag trivs 
med det. Eller om du tar Karlskrona, tjugo mil bort. Man måste kunna 
tänka om.
 På väggen i det mörkpanelade sammanträdesrummet sitter en karta 
pepprad med knappnålar i ett område runt Gnosjö.
 – Du ser alla de här små nålarna, det är företagen i kommunen. De 
är inte koncentrerade till Gnosjö, utan de här 360, 370 tillverkningsin-
dustrierna, som vi har i Gnosjö kommun, de ligger ute på vischan.
 Där har det lilla jordbruket funnits. Där har man en gång startat det 
lilla företaget som sen vuxit – på plats.
 – Det är därför vi har en levande landsbygd här. Folk bor kvar ute på 

Historik

Tillverkningsindustrin i Gnosjö 
har en lång tradition från vapen-
smederna under de krigiska 
1600- och 1700-talen. Bond-
söner från det karga omlandet, 
som lärt sig smida i de första 
vapenfabrikerna och tagit med sig 
kunskapen hem till gården och 
där satt upp en liten smedja. 
Järnet fick man från myrmalmen 
i trakten. 
 Den karga marken, som gjorde 
jordbruket svårarbetat, fick folk 
att söka efter andra utkomster. 
De nya smederna upptäckte att 
järnet kunde dras till trådar och 
av trådar kunde man göra små 
nyttiga ting som hyskor och 
hakar och nålar av olika slag. 
Kvinnor och barn blev arbetare 
i familjeföretaget, familjerna var 
beroende av extratillskottet.
 Produkterna utvecklades. De 
många vattenhjulen i bäckar och 
åar ersattes av elproduktion. Nya 
material kom in, men många av 
industrierna finns kvar där de en 
gång började.
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landet. Det har vi varit måna om att försöka behålla, när det gäller att 
satsa på skolorna i ytterområdena också.
 Det går inte alltid, i vissa delar föds helt enkelt för få barn. 
 När det gäller regionalpolitiska ingrepp, vad skulle man göra för att 
vara mest effektiv?
 – Jag tror att det måste till ett annat tänkande. Att de som bor i 
områdena bryr sig mer om sin bygd och värnar om den och att man 
samarbetar. Då kan det öppnas nya möjligheter.
 Så är det i Gnosjö.
 – De som jobbar är angelägna om att företagen går bra, man ställer 
upp, jobbar över. Därför att man är rädd om sitt jobb, rädd om sitt 
företag. Man känner en delaktighet i företaget.
 – Man hjälper varandra. Företagarna hjälper varandra med jobb.Kan 
du, så kan jag. Inte det här att man är avundsjuk. Det är så här, det får 
jag bevisat gång efter annan… En företagare får en order, han ser att 
han inte klarar av alla delar. Då ringer han till en annan företagare och 
till slut har han fått ihop allt, även om han själv kanske bara gör en del 
av beställningen. Men då har man behållit tillverkningen här. Det nya 
för Volvo och Saab är de bara vill ha en leverantör av till exempel hela 
instrumentbrädan. Då gäller det att skaffa sig underleverantörer. Det 
är samarbete.
 Kommunerna emellan, här måste det väl vara en del konkurrens. Ni 
kämpar för att etableringarna ska hamna just i Gnosjö?
 – Det är viktigt att vi samarbetar. Vad vi konkurrerar med är att vi 
kan erbjuda bra industriytor, att man kan bygga snabbt… Sen är det 
olika förutsättningar beroende på vad man jobbar med. Men jag har 
aldrig upplevt att vi stjäl något från varandra. 
 – Men jag är övertygad om, att vi kommer att få en stor diskussion 
den dan det ska bestämmas var Industrihögskolan ska ligga. Det kanske 
blir så att Gnosjö inte får den, den kanske hamnar i Gislaved. Men då 
får vi något utav dem i stället. Eller om vi nu får den, så kanske det 
innebär att vi måste släppa alla våra gymnasieelever. Man måste vara 
öppen för diskussion. Vill man inte samverka, då är det omöjligt.

Gnosjö 2000
Hur tänker ni hålla liv i tillväxten in på 2000-talet?
 – Vi måste utvecklas hela tiden. Hänga med. Det gäller att satsa på 
utbildningar, så att företagen kan hålla sig framme. Det livslånga läran-
det tror jag är oerhört viktigt för framtiden. Att de som fått en utbild-
ning får fortsätta att utvecklas i sina jobb.
 Räcker det med utbildning?
 – Nej, sen måste man också satsa på allt runtikring. Livskvalitet. Är 
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det att bo i höghus i storstan eller på landet och ha bra kommunika-
tioner?
 – Jag tror att en bit av framtiden, som vi håller på och tittar på 
gemensamt är sambandstrafiken. Att man under Länstrafiken ska kunna 
samordna sjukresor och andra transporter. Kanske kan vi på det sättet 
få fler bussresor. Idag går det bara en buss som tar gymnasieelever, i 
stället kan den ta med sig folk som ska till vårdcentralen… Och så har 
det kanske gått tre taxibilar dit.
 – Jag är litet optimist. År 2010 tror jag att Gnosjö har vuxit ytterli-
gare. Vi en Industrihögskola och en forskarby här och det händer en 
dels i regionen. Det är viktigt att tro att vi kan fortsätta växa. Och att 
de som är invandrare kan acklimatisera sig, så att nästa generation som 
växer upp här känner sig som samma gjosjöbor som andra.
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Ganska många gnosjöbor har kommit flyttandes långväga ifrån, 
åtskilliga har sitt ursprung i Vietnam. I Gnosjö har de många 
duktiga vietnameser på företagen säger Industriföreningens ord-
förande Erland Kold, själv invandrad från Danmark.

Gnosjö samhälle är inte så herrans stort till ytan och beskrivningen som 
ska leda till företaget Acello print är klar och tydlig. Förbi järnvägssta-
tionen, till vänster ner under viadukten och sen rakt upp i industriom-
rådet, förbi där de håller på och gräver… 
 En bra stund senare visar det sig att man måste komma från andra 
hållet för att överhuvud taget se skylten Acello print. 
Här vet folk ändå var Industriföreningens ordförande håller till. Utan 
skylt.
 Gnosjö Industriförening »Gnosjöandan« är en ideell förening, som 
så mycket annat i denna del av det företagsamma Småland, som repre-
senterar företagandet i kommunen. Alla medlemmarna har sina företag 
att sköta också berättar Erland Kold.
 – Gnosjö har varit väldigt populärt till och från, både media och 
andra företag vänder sig till oss. Det innebär att vi ibland måste pri-
oritera väldigt hårt. Vi får många förfrågningar om att delta i olika 
arrangemang, där vi kanske borde vara med, men där vi måste säga nej. 
Det är annars stor risk att vi missköter andra plikter.
Och i Gnosjö missköter man inte gärna sina plikter.
 Industriföreningen är spindeln i företagsnätet. Här ingår omkring 
210 enskilda företag, som tillsammans sysselsätter ca 3 700 personer. 
Föreningen ger i samarbete med kommunen medlemmarna informa-
tion om konjunkturerna, tillgång till mark, samhällsservice, kommu-
nala aktiviteter med mera. Man informerar om nya utbildningar och 
tekniska innovationer inom industrin. De ordnar träffar varje månad, 
samordnar mässdeltagande och tar emot besökare.
 – Hit kommer många grupper som vill se hur vi arbetar. Se vad som 
är anledningen till att Gnosjö lyckas. Då öppnar vi våra företag… 

Gör du rätt för dig, 
då är du välkommen!

LILLEMOR SAHLBERG
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 Ekonomichefen i Acello Print, tillika fru Kold och även hon infödd 
danska, kommer in med en bok, Made in Gnosjö – ett samarbete som 
ger mer än bara framgång. På fyra språk. Man förstår att besökarna ofta 
kommer långväga från.
 – Samtidigt finns ju Industriföreningen för att kommunen ska kunna 
nå oss på ett ordnat sätt, säger Erland Kold. 
 – Vi håller på och försöker förändra formen på Industriföreningen Vi 
vill bli mer offensiva, det finns mycket att göra. Och det innebär för det 
första att vi måste ha anställda. Kanske avlönade också, vilket vi inte är 
idag, som har som huvuduppgift att representera Industriföreningen. 
Och som kan avsätta tid, inte bara när det kommer påverkningar utifrån 
utan också kan engagera sig av egen kraft utåt. Utbildningsfrågorna är 
till exempel viktiga. Vi är oerhört hårt klämda när det gäller arbetskraft. 
Det finns en massa saker, som vi skulle kunna göra, som vi inte gör nu.

Invandrare av en slump
Erland Kold beklagar sin danska brytning.
 – Jag var för gammal när jag kom hit.
 Född och uppvuxen i ett skyltföretag i Ålborg i Danmark, som hans 
far startade i en liten källare 1954, kom han hit av en slump för sexton 
år sen. Företaget hade en konkurrent i Gnosjö och när denne gick i 
konkurs, så köpte de upp konkursboet.
 – Min pappa, min bror och jag flög tillsammans med en oerhört flyg-
rädd advokat… Vi hyrde ett litet plan och landade i Anderstorp av alla 
ställen. Vi skulle egentligen köpa företaget, slakta det och flytta resterna 
till Danmark.
 Så blev det nu inte. 
 Han berättar hur de kom till Gnosjö och gick runt bland konkur-
rerande skyltar.
 – Vi sa ingenting, vi tittade på varann bara. Efter två timmar var vi 
överens om att vi skulle nog inte slakta det. Sen dömdes jag …. jag 
skulle vara här i två år. Jag fick tio sekunder på mig och hann liksom 
aldrig tänka över alla nackdelar, så jag sa bara ja.
 Invandring sker på så många olika grunder.
 – En tillfällighet alltså, säger han och plockar fram en representa-
tionsflaska med Gammeldansk. 
 – Någon som vet hur det är att lämna en oerhört trevlig villa och ta 
med sig inte bara hustru utan också tre små barn och inte bara flytta 
utan också byta land…
 Denne danske invandrare ser sorgsen ut och lämnar en dramatisk 
paus för allmän begrundan. 
 Man gissar att flytten till Gnosjö var förfärligt upprivande.
 – Det var oerhört inspirerande, säger han sen entusiastiskt.
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 Vad de anställda i företaget tyckte har han aldrig vågat fråga.
 – I princip är det ju så att de anställda hade inte mycket att säga 
till om… Vad de tyckte vet jag inte. Men vi har trivts med varandra i 
sexton år i alla fall. Nej, den som det var svårast för var min hustru, som 
var sjuksköterska och hade ett utmärkt jobb. Här började hon med att 
arbeta hemma i tre år… 
 När barnen var större började även hon på företaget. Idag är hon 
husets finansminister enligt äkta gnosjöanda.

Man måste vilja vara med
Gnosjöborna i övrigt hade tydligen inget emot danskar som kom för 
att köpa upp deras företag.
 – Jag hade rest mycket i Sverige som säljare, men vi var fullständigt 
oförberedda på hur det var att bo och jobba här. Men det gällde bara 
att ge sig ikast med det, så är det. Sen om man pratar integration, så 
måste det ju vara litet liv i en själv. Man får inte gå och gömma sig, man 
måste vara litet utåtriktad. Vilja vara med.
 – Det som slog mej var vilket oerhört intresse, nyfikenhet, vänlighet 
och hjälpsamhet som mötte här. Det var påtagligt. Men sen ska man 
tänka på att jag är ju ingen vanlig invandrare, jag kom hit som före-
tagare. Jag tror att den som tar anställning och flyttar hit är betydligt 
mer anonym. Det hade stått i tidningen att ett danskt företag hade 
köpt företaget, det stod självklart inte att nu kom jag hit, men man var 
automatiskt med i en hel del kretsar och väckte nyfikenhet.
 Innan den första månaden hade gått hade en lång rad företagare tagit 
kontakt.
 – Jag trodde syftet var att hälsa mig välkommen, för det var det de 
sa. Sen frågade de litet grann om inriktningen på företaget och vad jag 
hade sysslat med… Men det dröjde minst ett år, innan det gick upp 
för mig att det inte var mig de var intresserade av. Det var det att jag 
störde en del av gnosjöandan, där alla känner alla, jag vet vem du är, 
jag vet vad du gör och jag vet vad du gärna vill, som låg bakom. Som 
okänd var jag ett störande element och därför ringde man för att ta 
reda på och klädde det i ett »hjärtligt välkommen«. Jag inser att man 
var mer eller mindre tvingad att ta kontakt, för annars fungerar det 
inte.
 Det dröjde inte länge innan Rotary ringde och tyckte att han skulle 
vara en lämplig medlem.
 Självklart tackade han ja.
 – Inte för att jag tror att Rotary frälser världen, men för mig var det 
ett oerhört bra tillfälle att lära känna en massa människor.
 Förutsättningarna för företagande är extremt goda i Gnosjö anser 
Industriföreningens ordförande.
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 – Om man jämför med resten av Sverige. Du kan omöjligt hamna 
utanför någon form av nätverk. Vi är väldigt hårt nischade här och kan 
det som vi nu tycker vi är bäst på, men samtidigt ser jag att det finns 
många andra företag som kan annat och ibland kan bistå mig. 
 Politikerna då, kommunledningen, är den också ett stöd eller…?
 – Ja, vi har aldrig känt oss motarbetade. Fördelen är bland annat att 
det har suttit och sitter en del företagare i politiken och det är klart det 
präglar vår inställning. Rent allmänt tror jag att det är viktigt att vi inte 
bara får så kallade broilers som politiker utan också folk som haft litet 
skit under naglarna.

Brist på specialister
Om man ser framöver, möjligheterna att expandera, hänga med i glo-
baliseringen? Tillgång på arbetskraft…
 – Ska man hårddra, då kan man säga att bortsett från en normal 
arbetskraft som kanske inte har nån speciell utbildning, då har vi en 
våldsam brist på arbetskraft. Vi har negativ arbetslöshet. Och då tänker 
man exempelvis på operatörer, verktygsmakare… Men folk som kanske 
inte har så stora förutsättningar, där finns viss tillgång. Invandrarna i 
Gnosjö ser vi som en stor tillgång, om de lär sig svenska. 
 Yrkesutbildningarna ordnar ofta företagen.
 – Vi tar in normalbegåvade människor, som vi utbildar själva. Det-
samma gäller verktygsmakare, som vi utbildar själva. Det går bra, men 
det som skulle behövas är någon form av lärlingssystem.
Det har man i Danmark, där har man även så kallade 25-årslärlingar, 
vuxna som behöver yrkesutbildning.
 Denne danskfödde företagare är litet undrande över den svenska 
gymnasiemanin.
 – Jag begriper inte varför man absolut ska slungas genom ett gymna-
sium. »Gymnasiekompetens« har nästan blivit ett mantra. Jag vet inte 
vad det är för kompetens och jag tror inte nån kan säga det heller. 
Det viktiga är att det finns människor, som hellre vill jobba med sina 
händer, låt dom göra det. Det finns många fina utbildningar. Senare i 
livet kanske de vill läsa, det finns ju möjligheter då också.
 Det han och övriga företagare efterlyser är specialistutbildningar som 
har nära anknytning till företagen.
 – Det dumma är att det som vi kallar mästarlära på danska, det finns 
inte. Men det viktigaste är att folk är motiverade att jobba och vill nåt 
med sitt jobb. 
 Många av företagen i Gnosjö är verkstadsföretag.
 – Det är inte riktigt politiskt gångbart att ha verkstadsföretag idag. 
Nu ska alla hålla på med datorer och bli multimiljonärer på IT. Jag 
tycker nog att man glömmer bort produktionen. Alla IT-företag har 
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mer än hälften av sin kundbas bland verkstadsföretagen. Utan oss tappar 
de en stor del av sin makt.
 – Man frågar sig vad är det för förebilder, som ungdomar får när de i 
tidningen läser att en företagare, som inte gjort annat än förluster och 
har tio anställda värderas till en halv miljard? 
 – För oss blir det viktiga att försöka förmedla vad det finns för möj-
ligheter inom verkstadsindustrierna. Goda möjligheter att få en fin utbild-
ning, en trevlig tillvaro, där du kan försörja dig och också utvecklas.

Avancerad teknik
En relativt stor andel av invånarna i denna småländska kommun har 
utländskt ursprung, ovanligt många har kommit från avlägsna Vietnam 
som flyktingar. De har många duktiga vietnameser på företagen säger 
Erland Kold. Som kommunstyrelsens ordförande påpekade har invan-
drarna här inte drabbats av samma höga arbetslöshet som på många 
andra orter. Något som forskare vill förklara med den stora tillgången 
på tillverkningsindustrier. 
 Man skulle kunna tro, att fabrikerna här är kvar i en gammaldags 
struktur med större behov av mänskliga arbetsinsatser.
 – Man skulle lätt kunna tro det, men så är det inte. Gå runt på 
företagen här och du baxnar, när du ser hur avancerad utrustning man 
har. Det är helt enormt. Och går den inte att köpa, så utvecklar de den 
själva.
 Erland Kolds skyltföretag arbetar till exempel med mycket avancerad 
teknik, de var först i världen med något de kallar »visioncontrol«. 
Företaget sysslar med industriell märkning och dekoration och leve-
rerar till beställare runt om i världen.
Men Industriföreningens ordförande är inte förvånad över frågan. Han 
påpekar att det är en märklig och gammaldags bild av industrin som 
förmedlas via media idag.
 – Ta nyheterna på Rapport eller Aktuellt. Ska du ha nån bild från 
industrin, så blir det från ett gammalt stålverk. Glödande järn som 
sprutar åt alla håll och det ser för jäkligt ut. 
 – Det är klart att det är den bilden vi måste ändra. Den är fullständigt 
felaktig idag. Det är därför vi ser den här IT-bubblan som ett hot, så 
många av de unga vill bara dit. 
 I Gnosjö finns en ganska stor spridning av företag, med en viss kon-
centration till plast- och verktygstillverkning och företag som bearbetar 
plåt och tråd. Det som det hela en gång började med.
 Företagen är typiska underleverantörer, även om en del tillverkar 
egna produkter också. De levererar till större företag både i Sverige 
och utomlands. Bilindustrin har varit en motor, andra har varit de stora 
vitvaru- och elektronikindustrierna. 
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 Globaliseringen känns trots allt litet avlägsen i denna småföretagar-
trakt.
 – Vi ska se till att vi inte tappar bort oss i småskaligheten, samtidigt 
som den är vår styrka. Det är en balansgång. Men globalisering gäller 
mer Volvo, Ericsson och ABB och alla möjliga andra som inte betalar 
någon skatt, det är inte en fråga för oss… säger Erland Kold litet 
syrligt.
 En annan sak är att de självklart arbetar på export.
 – När vi till exempel hårdsatsat på Tyskland, så hör man sig för hur 
andra beter sig. Här finns flera exempel på hur företag kan haka på 
andra…. Vi hjälps åt. Men som ett litet företag kan man inte tänka sig 
att globalisera.

Gnosjö 2000
Modellen inför framtiden, 2000-talet, är service och åter service säger 
Erland Kold.
 – Om man för tio, femton år sen köpte en produkt, så köper man 
idag så mycket mer. Alla de mjuka tjänsterna, som svävar kring produk-
ten, för att jag överhuvudtaget ska kunna leverera den till dig. Hun-
draprocentig leveransdisciplin, kvalitetssäkring, önskemål som kommu-
niceras underhand via Internet…
 – Det man kallar teknisk utveckling eller produktutveckling behöver 
kompletteras av något som jag skulle vilja kalla för kommersiell produkt-
utveckling. När det gäller den tekniska utvecklingen för att få fram 
produkten, då är man vassare i Gnosjö. Sen gäller det för oss att hänga 
med på den kommersiella delen också.
 – Det är på de tjänsterna vi slår Taiwan, Estland och Kina på fing-
rarna.
 Det leder till nya krav på arbetskraften.
 Hur ska ni få tillgång till den arbetskraft ni behöver? Även om Gnosjö 
växer, så är det en befolkning som åldras?
 – OK, såhär är det. Den låga arbetslösheten har jag en hat–kärlek-
srelation till… Missförstå mig rätt. Man har arbetslöshet därför att det 
kanske inte är den arbetskraft tillgänglig, som man behöver just nu. 
Som företagare är vi klämda, trots att vi har en fullständigt enastående 
teknisk utveckling. Men hade vi haft en obegränsad tillgång till arbets-
kraft, så tror jag inte att Gnosjö hade varit så tekniskt framstående som 
nu.
 – Vi kan ju inte tvinga folk hit. Det är klart, att det är möjligt att 
det visar sig, att dålig tillgång till arbetskraft blir en mer begränsande 
faktor. Men såhär långt tror jag inte det.
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Regionalpolitik ifrågasatt
Regionalpolitiska stöd till företagen tycker Industriföreningens ord-
förande inte alls om.
 – Det är ett fullständigt ofog, helt horribelt!
 Han sveper med handen och flaskan med Gammeldansk lever ett 
ögonblick farligt på bordskanten.
 – Det är väldigt enkelt. Vi vill inte ha stöd. Aldrig i livet! Jag begriper 
inte varför företag, som går dåligt ska ha stöd. Det förlänger bara de 
sista skälvningarna. Och jag begriper ännu mindre varför företag som 
går bra ska ha stöd. Jag fattar ingenting! Företag och företagare måste 
leva på sina egna villkor. Ett företag som tjänar pengar har också råd 
att utveckla sig. Företag som inte klarar sig måste försvinna. Så enkelt 
är det. Sen visar det sig många gånger, att det uppstår något annat i 
askan… 
 – Nej bort med allt sånt stöd! Omgående och direkt. Sen visar det 
sig också, att de som får stöden är de stora företagen som tar jobb 
från andra. Det förvrider konkurrensen. Fruktansvärt! Men ge gärna 
stöd till både företagare och människor, som har handikapp eller andra 
svårigheter. Men inga regelrätta företagsstöd.
 Det finns emellertid andra inslag i regionalpolitiken, som får god-
känt.
 – Jag har inget emot, om man kompenserar för ökade transportkost-
nader till exempel för företag som finns i Norrland. Men grunden är 
att företag inte ska ha stöd.
 Vad tycker du om EU:s roll för företagsamheten?
 – Förlåt, men det är ju samma skit! Det är så dumt. En stödkrona 
föregås av en skattekrona, som kanske är femtio procent större. Det är 
en fruktansvärd rundgång på pengar. Det finns EU-pengar inom Mål 
4, där jag vill påstå att de regionkontor eller andra, som har medlen till 
sitt förfogande pressar ut pengarna. Det har varit folk från Mål 4 hos 
oss och mer eller mindre sagt att vi får en check direkt. Nej!
 – Fast det är klart, det finns företagare i Gnosjö, som väljer att ta 
stöd, fast de i grunden är emot. »Vi kan likaväl ta det…« Men det 
kanske är dags att vi börjar leva som vi lär. För är det nåt som gno-
sjöandan bland annat skulle kunna stå för, är det en form av renlevnad. 
Jag vill kanske vara litet företagarfundamentalist. Jag tycker det behövs. 
Vi kunde framstå som exempel på att det går att överleva utan stöd och 
andra konstiga åtgärder.

Färre fördomar?
Invandrare har haft det lättare att få jobb här. Är företagarna i Gnosjö 
mindre fördomsfulla än på andra ställen?
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 – Nej, det tror jag inte. Här finns fördomar. En faktor är att man 
har behövt folk, en annan är att det finns ganska många invandrare. 
Avgörande var nog, att vi fick rätt sorts invandrare, om man får vara 
litet provocerande. Jag vill inte nämna folkslag eller namn, men vi 
kunde fått andra invandrare, som inte hade haft samma företagande i 
blodet. Jag menar att de var väldigt utåtriktade och gick på och ville ha 
jobb, ville klara sig själva. 
 – Hit kommer folk nästan varje dag och knackar på dörren och söker 
arbete. Men jag har ännu aldrig varit med om en som pratat brytnings-
fri svenska.
 Två stora grupper har varit invandrarna från Vietnam och från Bos-
nien och båda har varit mycket aktiva när det gällt att skaffa sig jobb.
 – Men det är klart att det finns fördomar, helt klart. Sen är det posi-
tiva ringar som spritt sig, några har kommit in och banat vägen för 
andra. Det visar sig att det är litet gnosjö i dem. Kulturen igen. De 
söker hellre jobb på femhundra företag än att de går till socialen. De 
vill klara sig själva. Många bosnier är också företagssamma.
 – Det råkade vara så, att de som kommer från Asien har mycket som 
passar in. Lär de sig bara språket så…
 Många har stora problem med svenskan.
 Skyltföretaget har fem kineser anställda.
 – Mycket duktiga och mycket trevliga. De vill gärna lära sig och vi 
utbildar dem och ger dem bra löner.

Öppna för arbetskraftsinvandring?
Ett åldrande Sverige kanske behöver fler invandrare? Nu har vi haft flyk-
tingmottagning men ingen arbetskraftsinvandring sen sjuttiotalet.
 – Det kanske ska vara så också, när man får så stora vågor av invan-
dring, som den vi såg från Balkan. Det kanske ska vara så, att man inte 
med automatik får uppehållstillstånd. Det kanske ska finnas möjligheter 
att återföra dem.
 Trots risken för brist på arbetskraft är han tveksam.
 – Om vi tar till exempel vietnamesiska invandrare, så kommer de väl-
digt långt bortifrån. För det första är det skitkallt här på vintrarna, för 
det andra kan de inte kommunicera med oss. Vi ser att deras föräldrar 
eller morföräldrar går här som analfabeter. De kan inte läsa tidningen, 
de kan inte språket. Det är tragiskt. Det finns också invandrare, som 
bara är i trettioårsåldern och som blir som analfabeter här. Vi ställer 
såna stora krav. 
 – Vi har vårt eget Chinatown i Gnosjö. När de åker hem från jobbet, 
då pratar de bara vietnamesiska. Det är ett stort dilemma.
 Och en stor uppgift för kommun och företag när det gäller att ordna 
utbildning säger han.
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 Det kanske är så att integration tar sin tid. Som när svenskarna for till 
Amerika, de hade sina egna kyrkor och tidningar. Det blev nästa genera-
tion som lärde sig språket och blev amerikaner. Vi kanske ställer för stora 
krav, har för bråttom?
 – Man ska inte tvinga människor… Det är klart att det finns män-
niskor, som vi måste ta hand om och försörja. Det klarar vi lätt. Men 
de som är under viss ålder måste kunna försörja sig.
 Den sociala kontrollen är här en faktor att räkna med.
 – Fördelarna med det lilla samhället är tycker jag att alla blir tydliga. 
Där är ingen som kan gå och gömma sig. Speciellt tydligt för Gnosjö är 
att det är ett rent helvete att vara fullt arbetsför och inte ha ett arbete!
 – I princip är det så att företagaren kan sitta på sitt kontor och titta ut 
och se folk gå förbi därutanför mitt på dan. Vaddå, han är ju inte sjuk?!
 – Det är klart att där finns fördomar också, det får vi absolut inte 
blunda för, även om folk oftast är välmenande. Det behöver inte gå så 
himla långt, innan man får problem. Vi ser nu att en del kineser köper 
villor. Då får plötsligt folk nya grannar. Jag tror att det inte är helt fel 
att du förstår din granne, inte bara i språket utan även i kulturen. Vi 
ska också lära oss … Vi vill gärna ha dem som kunder i våra affärer, där 
hälsar vi dem välkomna. Men som granne… oj då.
 Få av senare tiders invandrare finns bland företagarna i Gnosjö. Inte 
heller tidigare invandrare som jugoslaver eller greker. 
 – Det är inte så många som stannat kvar här, konstaterar Indus-
triföreningens ordförande.

Problem med mångfald
Vi talar mycket om etnisk mångfald och fördelarna med människor med 
olika bakgrund i arbetslivet. Vilka är dina erfarenheter?
 – Jag vill inte omedelbart skriva under på att det är ett plus. Åh nej. 
Det finns företagare i Gnosjö, som hellre skulle gå i graven än anställa 
en invandrare. Jag ser vissa problem med det också. Nästa gång vi 
behöver folk, vill jag inte anställa en invandrare. Det kanske låter dumt, 
men en arbetsplats är också en form för socialt liv. Där finns raster, där 
alla är tillsammans. De flesta arbetsgivare tänker också på att man gärna 
vill försöka bibehålla någon form av social samhörighet. Det är lätt att 
den splittras, det blir »vi och dom«. Framför allt om det inte går att 
förstå varann.
 Kan inte en mångfald, när det gäller bakgrund, ge fler infallsvinklar, 
nya idéer, öka kreativiteten?
 – Inte säkert, möjligen ibland. Därmed inte sagt att folk måste bli 
som alla de andra, för de andra är ju olika också. Kulturell mångfald är 
inte enbart positiv heller. Det är till exempel många som retar sig på att 
man vill bygga en moské.
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 Det är väl något som frikyrkorna borde ha erfarenheter av om man ser 
det historiskt, att kämpa för att bli accepterade och slippa fördömandet 
från den dominerande kyrkan?
 – Mångfald kan också bli förfall. Och framför allt måste man ge män-
niskor tid. Det här får inte gå för fort, för då får man de där igelkotts-
reaktionerna. Då behövs det inte mycket för att det ska börja brinna.
Det här gäller i alla sammanhang säger Erland Kold. 
 – Vi ser en fruktansvärt snabb teknisk utveckling. Ta EU, själv rös-
tade jag nej när jag bodde i Danmark. Och jag tycker väl i och för 
sig också att vi ska vara med i det där EMU, men jag tror det är ett 
planekonomiskt experiment, som inte kommer att lyckas. Men man vill 
utvidga EU med både det ena och det andra. Jag måste säga att jag 
tycker att det går för fort. En massa länder in, som vi ska harmoniseras 
med. 
 Förändringarna i arbetslivet går också i en rasande fart. 
 – Där ska du plötsligt söka tryggheten i förändringen. Det är en 
paradox. Är du på en arbetsplats, där inget förändras, då får du förr 
eller senare springa skrikande därifrån, för den håller på att dö. Det är 
där vi utmanas varenda timme, att vi ska se tryggheten i förändringen, 
men det är det vi har så svårt för. Vi är trygghetsnarkomaner allihopa.
Vi behöver mer tid.
 Framtiden för Gnosjös företagande, fortsätter ni som ni börjat in på 
2000-talet?
 – Grundvärderingarna är kvar. Konceptet är bra och fortfarande inte 
föråldrat. Då får man tillägga att i konceptet, om vi får kalla gnosjöan-
dan så, ligger en hel del konservativa värderingar, som är mer eller 
mindre oförändrade av tid. En konservativ värdering är att du ska göra 
rätt för dig. Ser man i Gnosjö att du gör det, då är du välkommen. 
 – Pengar kommer inte utan arbete, säger Erland Kold och leder 
vägen in i verkstan för att demonstrera den senaste tekniken i dekora-
tionstryckning. 
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Antalet invandrare har ökat i hela Västvärlden under efter-
krigstiden. De senaste femtio åren har andelen utrikes födda av 
den svenska befolkningen ökat från en procent till elva. 
 Ett mått på hur integrationen fungerat kan vara hur invan-
drarnas barn klarar sig i det svenska samhället.

Under efterkrigstiden har antalet invandrare i västvärlden ökat snabbt. 
I många länder är numera en betydande del av befolkningen född i 
något annat land. I flertalet av västländerna är andelen mellan 5 och 20 
procent. Enligt OECD (1994) hade Luxemburg högst andel och Fin-
land lägst andel med 28 procent respektive 0,7 procent. För Sverige har 
förloppet under efterkrigstiden varit följande: Andelen utrikes födda 
av Sveriges befolkning var endast cirka 1 procent år 1940. Den ökade 
sedan till cirka 4 procent 1960, till nästan 7 procent 1970 och till cirka 
11 procent eller 950 000 år 1999.
 Dessutom finns en växande grupp barn födda i bosättningslandet 
och med minst en av föräldrarna födda utomlands. Antalet personer 
födda i Sverige med en eller båda föräldrar födda utomlands uppgår 
för närvarande till mer än 730 000. Av dessa har mindre än hälften 
(knappt 40 procent) båda föräldrarna födda utomlands. Den relativt 
låga andelen med båda föräldrarna födda utomlands beror främst på 
att de tidiga invandrarna från de nordiska länderna ofta bildade familj 
i Sverige.
 Den hittillsvarande ekonomiska och arbetsmarknadsinriktade forsk-
ningen kring efterkrigstidens invandring har i huvudsak avsett utrikes 
födda. Detta är fallet både i Sverige och i andra länder. I Sverige visar 
ett stort antal undersökningar att arbetsmarknadsläget för utrikes födda 
personer väsentligt försämrats. Sysselsättningsgraden har minskat och 
arbetslösheten har ökat över tiden relativt den infödda svenskbefolk-
ningen. För många invandrargrupper måste det nuvarande sysselsätt-
ningsläget betraktas som katastrofalt dåligt. Det är främst invandrare 
som anlänt efter 1980 som uppvisat svag integration på arbetsmark-

Hur går det 
för invandrarnas barn?

JAN EKBERG
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naden. Läget är således väsentligt annorlunda än på 1950-, 60- och 
70-talen. Då var invandrarnas sysselsättningsgrad ofta högre än i den 
infödda befolkningen i motsvarande åldrar. Sammanfattningar av dessa 
undersökningar och försök till förklaringar till det iakttagna förloppet 
finns exempelvis i Ekberg och Gustafsson (1995), i Ekberg (1999) och 
i Scott (1999).
 Utvecklingen är inte något specifikt för Sverige. Även i invandrarlän-
der som Australien, Kanada, USA och Tyskland har samma utveckling 
observerats. Invandrare som anlände på 1980-talet har haft en betydligt 
sämre inkomst- och sysselsättningsutveckling än tidigare invandrare; se 
exempelvis Strömback (1986), Richmond (1992), Borjas (1991) och 
Ulrich (1994) för respektive land.
 Under senare år har det i Sverige också förekommit en diskussion 
om villkoren på arbetsmarknaden för personer födda i Sverige med 
invandrarbakgrund. Diskussionen har väsentligen varit hypotetisk och 
ofta pessimistisk. Uttryck som »en tidsinställd bomb« eller »en för-
lorad generation« har inte varit ovanliga. Samtidigt saknas praktiskt 
taget empiriska studier. En anledning till detta är sannolikt att det 
är först under senare år som ett mer betydande antal i gruppen har 
nått förvärvsarbetande åldrar. En annan är att individer födda i Sverige 
med invandrarbakgrund inte identifierades i befolkningsregistret förrän 
1994/95. I Ekberg (1997) gjordes dock viss beskrivningar av inkom-
ster, och sysselsättning för gruppen.
 Det huvudsakliga syftet med detta kapitel är att beskriva och analysera 
arbetsmarknads-situationen för personer födda i Sverige med invand-
rarbakgrund i ett intergenerationsperspektiv dvs. undersöka i vad mån 
arbetsmarknadspositionen föräldragenerationen (utrikes födda) tende-
rar att överföras till deras barn födda i Sverige1. Detta berör i hög grad 
frågan om invandrares långsiktiga integrering. Innan vi kommer in på 
huvudfrågan så ägnar vi något utrymme åt en demografisk beskrivning 
av barngenerationen.

Antal och ålderssammansättning
Uppgifter om personer födda i Sverige med minst en förälder född 
utomlands har endast funnits sedan några år tillbaka. De första uppgif-
terna som Statistiska Centralbyrån publicerade avsåg läget 1994–12–31. 

1 Med personer födda i Sverige med invandrarbakgrund menas i avsnitt 2 och 
3 personer med minst en förälder född utomlands. I avsnitt 4 menas dock 
endast personer med båda föräldrar födda utomlands. Det finns också per-
soner födda i Sverige vars mor- och/eller farföräldrar invandrat. Det finns 
dock inga uppgifter om dessa personer i befolkningsregistret. Av de senast 
nämnda torde endast ett fåtal ha nått förvärvsarbetande åldrar.
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Därefter har återkommande uppgifter förekommit. I tabell 1 presente-
ras antalet med uppdelning på ursprung.
 Det framgår att gruppen är i snabbt växande. På enbart tre år har 
den vuxit från dryga 676 000 individer till drygt 729 000 individer 
dvs. med nästan 8 procent. Det finns stora skillnader mellan grupperna. 
Gruppen med bakgrund Norden har endast vuxit med 2,5 procent 
medan gruppen med bakgrund utom Europa har vuxit med 30 pro-
cent. Det sistnämnda torde i huvudsak förklaras med att föräldragene-
rationen från utom Europa är relativt starkt koncentrerad till högfertila 
åldrar. Enligt en prognos från Statistiska Centralbyrån beräknas hela 
gruppen personer födda i Sverige med invandrarbakgrund att växa till 
900 000 år 2005 och till drygt 1 miljon år 2010, se SCB (1995).
 Beroende på olika tillväxttakt i delgrupperna så förändras strukturen 
på hela gruppen. År 1994 hade nästan 52 procent nordisk härkomst 
medan andelen 1997 var 49 procent. Även andelen med båda föräld-
rarna födda utomlands har förändrats. Andelen med båda föräldrarna 
födda utomlands är lägst för barnen med nordisk bakgrund och högst 
för barnen med utomeuropeisk bakgrund. Eftersom den sistnämnda 
gruppen vuxit relativt snabbast mellan 1994 och 1997 så har andelen 
med båda föräldrar födda utomlands ökat för hela gruppen.
 En nerbrytning i mindre grupper visar ännu större skillnader i ande-
len med minst en förälder född i Sverige. Av Nilsson (1995) framgår 
att bland personer med bakgrund Syrien och Vietnam så hade mindre 
än 10 procent en förälder född i Sverige.
 I tabell 2 visas ålderssammansättningen för de olika grupperna. Det 
framgår att individer med europeisk bakgrund är väsentligt äldre än de 
med utomeuropeisk bakgrund. Förklaringen är naturligtvis att föräld-
rarna invandrat under olika tidsperioder.
 En betydande del av individerna med europeisk bakgrund har numera 
nått förvärvsarbetande åldrar. Andelen som är 16 år och däröver är mer 
än 60 procent. Motsvarande andel som är 25 år och däröver är mer 
än 40 procent. Speciellt hög är andelarna bland individer med nordisk 
bakgrund. För dessa är respektive andelar cirka 75 procent och cirka 
60 procent. Däremot är situationen helt annorlunda för individer med 
utomeuropeisk bakgrund. Endast ett fåtal är 25 år och däröver.
 Av befolkningsstatistiken framgår att utrikes födda är starkt koncen-
trerade till storstadsområdena. Delvis hänger detta samman med att 
invandrare under 1950, 1960 och 1970-talen ofta rekryterades till eko-
nomiskt expansiva regioner. Dessutom har invandrarna haft hög intern 
omflyttning inom Sverige jämfört med infödda i samma ålder. Detta 
framkom redan i tidiga undersökningar som Wadensjö (1972) och SCB 
(1974). Även deras interna omflyttning är ofta riktad till storstadsom-
rådena. Både omfattning och inriktning på invandrarnas interna flytt-
ningar torde i huvudsak ha två förklaringar. Den ena är att invandrarna 
i ett inledningsskede har dålig information om var arbete finns. I detta 
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skede finns ett behov av söka efter arbete vilket också kan medföra 
geografisk flyttning. Den andra är behov av att etablera sociala och kul-
turella band med redan inflyttade landsmän som bor på andra orter 
i Sverige. Det har också visats att efterhand så minskar invandrarnas 
flyttningsintensitet och närmar sig på sikt vad som gäller för infödda i 
samma åldrar, se Ekberg (1995).
 Eftersom invandrare i så hög grad bosatt sig i storstadsregionerna 
så kan man anta att en betydande del av deras barn fötts i storstads-
områdena. Däremot är det möjligt att barnens nutida geografiska för-
delningen är annorlunda. Omflyttning kan ju ha skett i vuxen ålder. 
Frågan är således i vad mån barngenerationen har en annorlunda geo-
grafisk fördelning än föräldragenerationen.
 I tabell 3 visas denna fördelning efter län. Härvid framgår att för-
äldra- och barngenerationerna har geografiska fördelningar som ligger 
mycket nära varandra. Koncentrationen till storstadsområdena är dock 
något mindre för barn generationen.

Tabell 1
Individer födda i Sverige med minst en förälder född utomlands.

Bakgrund Norden Europa utom Norden Utom Europa Samtliga
 Antal Andel % Antal Andel % Antal Andel % Antal Andel %
 1994–12–31   349 140   51,6   234 645   34,6   92 637   13,7   676 422   100,0 
 1997–12–31   357 878  49,1  247 677  34,0  123 895  16,9  729 450  100,0

Källa: SCB Befolkningsstatistik 1994 och 1997.

Tabell 2
Individer födda i Sverige med minst en förälder född utomlands. Ålderssammansättning i procent, 
1997–12–31

Härkomst Norden Europa utom Norden Utom Europa
0–6 år 11,3 17,5 52,2
7–15 år 17,4 18,3 33,8
16–24 år 17,8 18,7 11,2
25–34 år 23,9 21,5 2,1
35–44 år 19,1 15,6 0,5
45–54 år 9,6 7,6 0,2
55– år 0,9 0,8 –
 100,0 100,0 100,0

Källa: SCB Befolkningsstatistik 1997.3. Geografisk Fördelning
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Arbetsmarknad
 Hypoteser

Vilka hypoteser man skall ha om arbetsmarknadspositionen för invand-
rarnas barn är synnerligen oklart. Som nämnts har diskussionen i Sverige 
ofta varit pessimistisk. Ett observerat svagt arbetsmarknadsläge för utri-
kes födda har hypotetiskt överförts till deras barn födda i Sverige. 
Bakom denna pessimism kan ligga att många sociologiska studier visat 
att socioekonomisk position tenderar att överföras mellan olika gene-
rationer även i den infödda befolkningen. Därutöver finns risken att 
eventuell diskriminering på etnisk och rasmässig grund följer en invand-
rargrupp över generationerna. Mot denna pessimism kan invändningen 
göras att flertalet av de utrikes födda som nu är i förvärvsarbetande 
åldrar inte är föräldrar till de barn till invandrare som nu också är i för-
värvsarbetande åldrar. Dessutom finns optimistiska argument.. Barnen 
har vuxit upp i Sverige och därmed kunnat förvärva »Sverige-specifikt« 
humankapital (svensk utbildning, språk, kunskaper om svenska institu-
tionella förhållanden m.m.) på ett helt annat sätt än deras föräldrar. 
Vidare borde man ha en flerkulturell kompetens som borde vara till en 
fördel i en alltmer internationaliserad ekonomi.
 Den yrkesposition som en individ har bestäms ofta av individens 
utbildningsnivå. En svårighet vid analys av yrkesrörlighet mellan gene-
rationer är att frekvensen av social inkongruens kan förväntas vara större 
bland utrikes födda än bland infödda. Social inkongruens är att yrkes-
position inte stämmer överrens med utbildningsnivå. Mycket tyder på 
att många invandrare har lägre yrkesposition än vad som svarar mot 

Tabell 3
Invandrare och totalbefolkning fördelade på län i procent. Folkbokförda 1997–12–31

 Föräldra- Födda i Sverige  Total-  1x)  2x)  1+2
 generation med minst en befolkning
 (utrikes utrikes född
 födda) förälder
Stockholms län 31,3 30,3 19,9 16,9 12,5 29,5
Västra Götalands län  17,6  17,4  16,8 11,3 8,5 19,8
Skåne län 14,3 12,7 12,6 12,2 8,3 20,5
Summa storstadslän  63,2  60,4  49,3  13,8  10,1  23,9
Övriga län 36,8 39,6 50,7 7,8 6,4 14,2
Summa alla län 100,0 100,0 100,0 10,8 7,6 18,4

x)  1: Andelen av länets totalbefolkning som är utrikes födda.
 2: Andelen av länets totalbefolkning som är född i Sverige med minst en utrikes född förälder.
 
Källa: SCB Befolkningsstatistik. Egna beräkningar.
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deras formella utbildningsnivå. Frågan är vilken attityd till utbildning 
en sådan högutbildad förälder överför till sina barn. Är attityden positiv 
kan vi få en yrkesmässig rörlighet uppåt mellan olika generationer utan 
motsvarande rörlighet uppåt i utbildningsnivå.
 I USA har man ofta haft en optimistisk syn på invandrade barns möj-
ligheter på arbetsmarknaden. Denna optimism har varit grundad på 
hypotesen att föräldrarna skulle vara positivt selekterade med avseende 
på kapacitet och motivation för arbete. Dessa förmågor skulle överföras 
till deras barn. Arvet skulle dock vara svagare om den ene föräldern är 
infödd. En av de främsta företrädarna för hypotesen om positiv selek-
tion bland utrikes födda har varit Chiswick (1978, 1986).

Exempel på tidigare studier

I den ekonomiska litteraturen som finns om arbetsmarknaden för barn 
till invandrare återkommer ofta två delvis överlappande frågor. Den ena 
är i vad mån de skillnader i inkomster och position på arbetsmarkna-
den som observeras mellan olika grupper utrikes födda också återfinns 
mellan deras barn födda i invandrarlandet. Den andra är om motsva-
rande skillnader till den infödda majoritetsbefolkningen också kvarstår 
i nästa generation.
 Bland tidiga studier kan nämnas Chiswick (1977) och Carliner (1980) 
vilka använde lönedata över utrikes födda och deras barn födda i USA. 
Data hämtades från 1970 års folkräkning i USA. Undersökningarna 
omfattade enbart män. Härvid befanns lönerna, med hänsyn till ålder 
och utbildning vara högre än i majoritetsbefolkning (individer födda i 
USA med både föräldrar födda i USA). Någon konvergens mot majo-
ritetsbefolkningens löner bland barnen kunde inte observeras. Resul-
taten föreföll stödja hypotesen om att positiv selektion bland utrikes 
födda överförs till deras barn.
 En brist med nämnda undersökningar är att de är grundade på tvär-
snittsdata från ett observationstillfälle. Ett betydande antal bland utri-
kes födda som förvärvsarbetande 1970 hade rimligen inte några barn 
födda i USA som 1970 också befann sig i förvärvsarbetande åldrar. Det 
fanns således endast svaga kopplingar, i termer av föräldrar och barn, 
mellan de undersökta generationerna.
 De förvärvsarbetande personer som är barn till invandrare som redo-
visas i 1970 års folkräkning kan antas ha föräldrar som invandrat för 
20–40 år sedan. Vi vet att invandringens struktur, med avseende på 
etniskt ursprung och utbildning, då var annorlunda än i senare invand-
ring till USA, se Borjas (1989). De barn till invandrare som förvärvsar-
betade 1970 hade således delvis en annan kulturell och etnisk härkomst 
än många av de utrikes födda som fanns i USA detta år. Dessutom 
torde ett betydande antal av de tidigt anlända invandrarna ha pensio-
nerats eller avlidit fram till 1970.
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 I Borjas (1993, 1994) gjordes ett försök att ta hänsyn till dessa 
omständigheter. Han jämförde därvid relativlönen för utrikes födda 
vid 1940 års folkräkning med relativlönen vid 1970 års folkräkning för 
individer födda i USA med invandrarbakgrund. Med relativlön menas 
genomsnittlig lön i respektive grupp i förhållande till genomsnittlig lön 
för majoritetsbefolkningen. Borjas antog således att förvärvsarbetande 
1970 hade föräldrar som förvärvsarbetade 1940. Data tillät inte någon 
koppling på individnivå mellan barn och föräldrageneration. Av under-
sökningen framgick att barngenerationens relativlön tenderade att kon-
vergera mot majoritetsbefolkningens. Detta gällde både i det fall då en 
invandrargrupp i föräldragenerationen hade högre lön än majoritets-
befolkningen och i det fall då föräldrar- generationen hade lägre lön 
än majoritetsbefolkningen. Resultatet är sålunda annorlunda än Chis-
wicks. Även om lönekonvergens fanns i barngenerationen så bestäms 
relativ lönenivå i olika etniska grupper i hög grad (till cirka 45 procent) 
av relativ lönenivå i samma etniska grupp i föräldragenerationen. För-
klaringen är naturligtvis att utbildning ofta överförs mellan generatio-
ner.
 I en undersökning av Maani (1994) studerades för perioden 1985–88 
antalet arbetslöshetstillfällen och arbetslöshetstidens längd för ungdo-
mar i åldern 16–25 år bland utrikes födda och bland barn till invandrare 
i Australien. Jämförelse gjordes också med den övriga befolkningen, 
dvs. med individer vars båda föräldrar var födda i Australien. Härvid 
befanns både utrikes födda och barnen till invandrare ha en sämre ställ-
ning på arbetsmarknaden än den övriga befolkningen. Både antalet 
arbetslöshetstillfällen och arbetslöshetstidens längd var större i de båda 
förstnämnda. Situationen var dock väsentligt bättre för födda i Austra-
lien med invandrarbakgrund än för utrikes födda. Detta tolkades som 
ett stöd för att det över generationerna sker en konvergens mot majori-
tetsbefolkningens arbetsmarknadsposition. Mot undersökningen finns 
liknande invändningar som mot Chiswicks tidigare nämnda undersök-
ning. De undersökta grupperna är inte i relationen föräldrar – barn 
till varandra. Därmed måste frågetecken resas mot en slutsats i konver-
genstermer.
 I Sverige har några studier gjorts. Ekberg (1997) undersökte sys-
selsättning och arbetslöshet. Studien grundades på en specialbearbet-
ning av arbetskraftsundersökningarna från 1994. Härvid framkom att 
för personer födda före 1970 i Sverige och med föräldrar som invand-
rat så är arbetsmarknadsläget ungefär detsamma som den ursprungliga 
svenskbefolkningen i motsvarande åldrar. Detta gäller både för indi-
vider med nordisk och icke nordisk bakgrund. Det finns inte heller 
någon skillnad att tala om mellan de som har båda föräldrar födda 
utomlands och de som har den ena föräldern född i Sverige. Vi torde 
således kunna dra slutsatsen att personer födda före 1970 och vars för-
äldrar invandrat är väl integrerade på svensk arbetsmarknad.
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 För de som är under 25 år och därmed födda efter 1970 är läget 
något annorlunda och mer splittrat. För hela gruppen är arbetsmark-
nadssituationen även i denna åldersklass väsentligt bättre än för de utri-
kes födda men betydande skillnader föreligger mellan olika delgrupper. 
Individer med nordiskt bakgrund har endast något lägre sysselsättnings-
grad och något högre arbetslöshet än i den ursprungliga svenskbefolk-
ningen i samma åldrar medan speciellt individer med utomeuropeiskt 
bakgrund har väsentligt högre arbetslöshet och lägre sysselsättning. 
Dessutom förefaller individer med båda föräldrar födda utomlands vara 
sämre integrerade på arbetsmarknaden än individer med en förälder 
född i Sverige. För den förstnämnda gruppen är arbetslösheten högre 
och sysselsättningen lägre. Att personer med invandrarbakgrund som 
är födda i Sverige efter 1970 har högre risk för arbetslöshet än infödda 
i samma åldrar framgår också av Schröder och Vilhemsson (1998).

Syfte och data

Ovan nämnda svenska undersökningar har inriktats på frågan om sys-
selsättning och arbetslöshet bland barn till invandrade personer. Syftet 
med den följande framställningen är annorlunda. Vi kommer att jäm-
föra utbildning och yrkesställning mellan föräldrar och barn bland 
invandrare i Sverige. Med invandrarnas barn menar vi i fortsättningen 
de barn som är födda i Sverige och där båda föräldrarna är födda 
utomlands. Eftersom de undersökta barnen befinner sig i förvärvsarbe-
tande åldrar så är föräldrarna personer som vistats länge i Sverige. Den 
föräldrageneration som ingår i studien omfattar personer som invand-
rat före 1970 och som fortsättningsvis stannat kvar i Sverige. Genom 
tidigare longitudinella studier av Ekberg (1990, 1994 och 1996) så 
har deras yrkes (socioekonomiska) rörlighet studerats för perioden 
1970–1990. Antalet invandrare som följdes var knappt 200 000. För 
jämförelse med infödda användes den s.k. tvillingmetoden dvs. för 
varje invandrare valdes också en infödd svensk (svensk tvilling) med 
samma ålder, kön, yrke (på 3-siffernivå vilket betyder 282 olika yrken) 
och bosättning på län under det första observationstillfället (år 1970). 
Dessutom var den genomsnittliga utbildningsnivån ungefär densamma 
bland invandrare och de svenska tvillingarna. De svenska tvillingarna 
bildar en föräldrageneration infödda. Det sammanlagda antalet indivi-
der i föräldragenerationen som följdes under 1970–1990 var knappt 
400 000. Invandrarna i föräldragenerationen jämförs således inte med 
ett genomsnitt av infödda utan med infödda som startåret 1970 var så 
lika invandrarna som möjligt i ett antal variabler.
 Med hjälp av SCB:s familjeregister har vi identifierat barn födda i 
Sverige till nämnda invandrare och till deras svenska tvillingar. Vid 
folk och bostadsräkningen 1990 var ett betydande antal av barnen i 
förvärvsarbetande åldrar. För de som var sysselsatta har uppgifter om 
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socioekonomisk tillhörighet inhämtats. Det blir således möjligt att jäm-
föra socioekonomisk position mellan föräldrar och barngenerationen 
för både invandrare och jämförbara infödda grupper.
 I tabell 4 visas de invandrargrupper som studerats. Individerna i 
föräldragenerationen svenska tvillingar var 20 år och däröver år 1970 
och därmed 40 år och däröver år 1990. Invandrare från Finland och 
Jugoslavien var i huvudsak lågutbildade arbetarinvandrare som gick 
till den svenska tillverkningsindustrin och servicesektorn. Invandrare 
från Västeuropa var mer välutbildade och bestod i betydande utsträck-
ning av utbildade yrkesarbetare samt kvalificerade specialister (tekniker 
och administratörer). Barnen till dessa grupper och som ingår i denna 
studie var i åldern 20–29 år vid folk och bostadsräkningen 1990 och 
utgörs av personer där båda föräldrarna kommer från samma land (Fin-
land och Jugoslavien) eller länderområde (Västeuropa)2.

Utbildning

Av väsentlig betydelse för en individs framgång på arbetsmarknaden är 
den utbildning individen förvärvar. Att studera utbildning och utbild-
ningschanser för barn födda i Sverige vars föräldrar invandrat blir därför 
viktigt.
 I Sverige har forskningen om livschanser och utbildningschanser 
för barn med invandrarbakgrund varit mycket begränsad. En väsentlig 

Tabell 4 
Antal utrikes födda och deras barn födda i Sverige som ingår i undersökningen

Föräldrageneration  Barngeneration
Invandrat före 1970 x). Ålder 20–29 år 1990
Utrikes födda: n = 193100 n = 29581
Därav: 
Födda i Finland: n = 78344  n = 15156
Födda i Jugoslavien: n = 11004 n = 2421
Födda i Väst Europa xx): n = 22769 n = 2063

x) Bland föräldragenerationen invandrare är andelen män följande: 55,9 procent för samtliga utrikes födda, 50,5 procent för 
födda i Finland, 64,1 procent för födda i Jugoslavien och 55,9 för födda i Västeuropa. I barngenerationen är andelen män 
cirka 50 procent.
xx)  Västeuropa omfattar : Västtyskland, Storbritannien, Irland, Frankrike, Österrike, Schweiz och Benelux-länderna.

2 Barn där ena föräldern är född i Sverige eller barn som är födda utomlands 
men som var små vid invandringstillfället ingår således inte. Detta betyder 
att det studerade antalet barn i åldern 20–29 år i invandrargrupperna blir 
mindre än antalet barn i ålder 20–29 där föräldrarna ingår i den svenska 
tvillinggruppen.
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anledning är att urvalen i de undersökningar som SCB gör om befolk-
ningens levnadsförhållanden är alltför små för att få med tillräckligt 
många individer från olika invandrargrupper. Invandrare i Sverige är 
mycket heterogena med avseende på utbildning, yrke, språk och kul-
turtillhörighet. I svensk utbildningspolitik anses lika utbildningsmöj-
ligheter för medborgarna viktiga för att nå jämlikhet. Även i integra-
tionspolitiken finns ett jämlikhetsmål. Detta mål innebär att invandrare 
skall ha samma möjligheter på arbetsmarknad, bostadsmarknad och till 
utbildning som den övriga befolkningen. Mot denna bakgrund är det 
intressant att med några enkla data försöka belysa invandrarnas utbild-
ning.
 Data över invandrares utbildning har hittills i huvudsak avsett utrikes 
födda. I exempelvis FoB 1970 och FoB 1990 finns sådana utbildnings-
data. Dessutom gjorde Ekberg (1995) en kartläggning med hjälp av 
ett specialuttag från AKU 1992. Härvid framkom en mycket splittrad 
bild mellan olika invandrargrupper. Exempelvis hade invandrare födda 
i Östeuropa en relativt hög andel långtidsutbildade medan invandrare 
födda i Finland och Sydeuropa hade relativt hög andel med kort utbild-
ning.
 När det gäller utbildning bland personer med invandrarbakgrund 
och födda i Sverige så föreligger en studie av Eriksson och Jonsson 
(1993). Undersökningen avsåg individer födda 1953–70. I genomsnitt 
hade dessa samma övergångar till 3–4 åriga gymnasielinjer och univer-
sitet som svenska ungdomar med samma sociala bakgrund. Det finns 
dock skillnader mellan olika grupper. Det fanns en tendens att barn till 
invandrare från de nordiska länderna hade lägre övergångsfrekvenser 
medan barn till invandrare från exempelvis Östeuropa och Sydeuropa 
hade högre övergångsfrekvenser än svenska ungdomar med samma 
sociala bakgrund. 
 Låt oss betrakta utbildningen för de föräldrar och barn som finns 
i vårt material. Jämförelse görs därvid med de svenska tvillingarna 
och deras barn. Det framgår av tabell 5 att skillnaderna i genomsnitt-
lig utbildningsnivå är små mellan en grupp invandrare i föräldragene-
rationen och motsvarande svenska föräldrageneration (tvillinggrupp). 
Undantaget är födda i Västeuropa som har klart längre utbildningstid 
än sina svenska tvillingar. Eftersom individerna i en invandrargrupp 
hade samma yrkestillhörighet år 1970 som individerna i motsvarande 
svenska tvillinggrupp så tyder detta på att invandrare från Västeuropa 
befann sig i yrken 1970 som låg under deras formella utbildningsnivå.
 Eventuella skillnader i utbildning i barngenerationen bör ha blivit 
synliga främst i åldern 25–29 år. Vissa av de mönster som finns i för-
äldragenerationen återfinns också i barngenerationen. Barn till hela 
gruppen utrikes födda har ungefär samma utbildningsnivå som barnen 
till den svenska tvillinggruppen. Så var ju också fallet i föräldragene-
rationen. Däremot är mönstren olika för olika delgrupper. I vissa fall 
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försvagas tendensen och i andra fall förstärks tendensen över genera-
tionerna. Barn till invandrare från Västeuropa har något längre utbild-
ning än barnen till motsvarande svenska tvillingar men skillnaderna är 
mindre än i föräldragenerationen. Man kan här tala om en konvergens. 
I föräldragenerationen hade invandrade män från Västeuropa 1,2 års 
längre utbildningstid än svenska tvillingmän och invandrade kvinnor 
från Västeuropa 0,7 års längre utbildningstid än svenska tvillingkvinnor 
vid observation 1990. I nästa generation var motsvarande skillnader 

Tabell 5
Genomsnittlig utbildningsnivå i antal skolår. Invandrarna i föräldragenerationen anlände före 1970.

 Föräldrageneration    Barngeneration 1990
 1970 1990 Män  Kvinnor 
 20–W år 40–w år 20–24 år 25–29 år 20–24 år 25–29 år
Ursprung utrikes: 
Män  9,5 9,7 }10,9 }11,1 }11,0 }11,3
Kvinnor  9,0 9,6    
Svenska tvillingar : 
Män  9,2 9,2 }10,9 }11,1 }11,0 }11,2
Kvinnor  8,8 9,3    

Ursprung Finland: 
Män  8,8 8,8 }10,6 }10,9 }10,7 }11,0
Kvinnor  8,8 9,4    
Svenska tvillingar :
Män  8,8 8,8 
Kvinnor 8,8 9,3 

}10,8 }11,0 }10,9 }11,1

Ursprung Jugoslavien: 
Män  9,0 9,2
Kvinnor  8,3 8,8 

}11,0 }11,3 }11,2 }11,3

Svenska tvillingar : 
Män  8,6 8,6
Kvinnor 8,3 8,5 

}10,7 }10,7 }10,9 }10,9

Ursprung Västeuropa: 
Män  10,8 11,2
Kvinnor  9,8 10,3 

}11,2 }11,6 }11,2 }11,6

Svenska tvillingar : 
Män  9,8 10,0
Kvinnor  9,2 9,6 

}11,1 }11,4 }11,2 }11,4

x) År 1990 var för inrikes födda i åldern 40–64 år det genomsnittliga antalet utbildningsår 10,1 år för män och 10,1 år för 
kvinnor. I åldersklassen 20–24 år var antalet utbildningsår 10,9 för män och 11,0 för kvinnor. Motsvarande i åldersklassen 25–29 
år var 11,3 år respektive 11,4 år.
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endast 0,2 år i åldern 25–29 år. I den jugoslaviska gruppen är situatio-
nen annorlunda. Den tendens som fanns i föräldragenerationen tende-
rar att förstärkas i barngenerationen. Barnen i den jugoslaviska grup-
pen är välutbildade relativt barnen i motsvarande svenska tvillinggrupp. 
Speciellt gäller detta i åldersklassen 25–29 år. Dessutom är barnen i 
den jugoslaviska gruppen lika välutbildade som barnen i hela gruppen 
inrikes födda trots att så inte var fallet i föräldragenerationen. Mönstret 
i den finska gruppen är annorlunda. Barnen har kortare utbildningstid 
än både barnen till de svenska tvillingarna och samtliga inrikes födda i 
samma åldrar.
 Bakom till synes ganska små skillnader i genomsnittlig utbildnings-
nivå döljer sig mer tydliga olikheter i andelen som fortsätter till längre 
utbildning. I tabell 6 visas andelen i de olika grupperna som har utbild-
ning på minst nivån längre gymnasieutbildning (3–4 årig gymnasieut-
bildning eller eftergymnasial utbildning). Här framgår en mycket hög 
andel bland barn med bakgrund Västeuropa och en relativt hög andel 
bland barn med bakgrund Jugoslavien. För båda dessa grupper är ande-
larna högre än för barnen till motsvarande svenska tvillingar samt också 
högre än för samtliga inrikes födda i samma åldrar. Däremot är motsva-
rande andel låg i den finska gruppen enligt alla jämförelser. Ytterligare 
en iakttagelse är att andelen med minst längre gymnasieutbildning är 
högre bland män än bland kvinnor för de flesta grupper i föräldragene-
rationen medan det omvända gäller i barngenerationen.

 Yrkestillhörighet

Som nämndes är individerna klassificerade på 282 olika yrken. I för-
äldragenerationen jämförs år 1970 en invandrargrupp med en svensk 
tvillinggrupp med samma yrkestillhörighet. Därefter följs individerna 
över de efterföljande folk- och bostadsräkningarna fram till och med 
folk- och bostadsräkningen 1990. Frågan är om yrkespositionen i en 
invandrargrupp ändras på ett annat sätt än i motsvarande svenska tvil-
linggrupp över perioden 1970–1990. För år 1990 gör vi också en 
observation av yrke för barnen födda i Sverige i respektive grupper.
 Vid en sammanfattande presentation av resultaten sammanförs yrkena 
till socioekonomiska grupper. Alla individer i en sådan grupp åsätts en 
viss poäng enligt en metod som utarbetats av Le Grand (1989). Ju 
högre poäng desto högre yrkes (socioekonomisk) position föreligger. 
Om en individ över tiden rör sig yrkesmässigt från en socioekonomisk 
grupp med låg poäng till en socioekonomisk grupp med hög poäng 
anses en uppåtgående socioekonomisk rörlighet ha inträffat. Är däre-
mot rörligheten från hög till låg poäng har det inträffat en nedgående 
socioekonomisk rörlighet. Följande poäng har tilldelats de olika grup-
perna.
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Tabell 6
Andel med minst längre gymnasieutbildning 1990. (3–4 årig gymna-
sieutbildning eller akademisk utbildning) Procent. Åldersstandardi-
serat x) 

  Föräldrageneration  Barngeneration 1990
 40–w år xx) Män  Kvinnor 
Ursprung utrikes: 
Män  33,4  
Kvinnor  23,6 

}34,7 }41,5
 

Svenska tvillingar : 
Män  26,3   
Kvinnor  18,4 

}33,9 }38,1

Ursprung Finland: 
Män  18,6
Kvinnor  19,4 

}27,7 }33,6

Svenska tvillingar :
Män  20,3
Kvinnor 16,8 

}30,1 }34,4

Ursprung Jugoslavien: 
Män  31,6
Kvinnor  17,8 

}38,8 }45.7

Svenska tvillingar : 
Män  16,1
Kvinnor 9,5 

}24,1 }31,0

Ursprung Västeuropa: 
Män  58,6
Kvinnor  33,1 

}45,1 }50,5

Svenska tvillingar : 
Män  36,4
Kvinnor 23,6 

}40,0 }44,2

x)  Inom åldersklassen 20–29 så varierar fördelningen mellan åldersklasserna 20–24 
och 25–29 år mellan de olika grupperna. Vi har därför åldersstandardiserat genom 
att för samtliga grupper anta att fördelningen mellan åldersklasserna 20–24 år och 
25–29 år är densamma som bland samtliga inrikes födda.
xx) För samtliga inrikes födda är i åldern 40–64 år andelen 35,4 procent för män och 
26,9 procent för kvinnor. Motsvarande andelar i åldern 20–24 år är 35,9 procent 
respektive 39,9 procent.
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Socioekonomisk grupp: Poäng
Ej facklärda arbetare: 1
Facklärda arbetare: 2
Lägre tjänstemän I: 1
Lägre tjänstemän II: x) 2
Tjänstemän på mellannivå: 4
Högre tjänstemän: 8
(inklusive personer i ledande befattningar) 

x) Yrkena som ingår i lägre tjänstemän II kräver något längre utbildning än 
yrkena i lägre tjänstemän I.

Om vi känner till hur en befolkningsgrupp är representerad i de olika 
socioekonomiska skikten så kan vi beräkna ett genomsnittligt poäng 
för gruppen. Detta genomsnittspoäng kallar vi socioekonomiskt index. 
Poäng kan enbart tilldelas anställda. Egna företagare är endast en liten 
grupp och det socioekonomiska index som räknas fram för anställda 
i en befolkningsgrupp ger en god uppfattning om gruppens socioeko-
nomiska nivå.
 Resultaten sammanfattas i tabellerna 7 och 8. I föräldragenerationen 
inträffade en uppåtgående socioekonomisk rörlighet mellan 1970 och 
1990. Socioekonomiskt index ökade. Detta var fallet båda i invandrar-
grupperna och i motsvarande svenska tvillinggrupper. Vanligtvis inträf-
far en rörlighet uppåt under livsförloppet. Den yngste förvärvsarbe-
tande var 20 år 1970 och 40 år 1990. Det intressanta är dock om det 
finns skillnader mellan en invandrargrupp och respektive svenska tvil-
linggrupp. 
 Betraktar vi hela invandrargruppen så är skillnaderna mycket små 
relativt den svenska tvillinggruppen. Den uppåtgående tendensen är 
densamma. Däremot finns skillnader mellan grupperna. Invandrade 
män från Finland och Jugoslavien rör sig relativt långsamt uppåt. Man 
har i stor utsträckning stannat på den yrkesnivå som man hade 1970. 
Detta har blivit fallet trots att utbildningsnivån för invandrade män från 
Jugoslavien är något högre än för respektive manliga svenska tvillingar. 
En bidragande orsak kan vara att invandrare från Finland och Jugosla-
vien varit typiska arbetskraftsinvandrare. Återvandringsbenägenheten 
tenderar att vara hög bland dessa. Även om de studerade individerna 
stannat hela tiden i Sverige så har många troligen haft (eller fortfarande 
har) planer på återvandring. Inför en planerad återvandring blir det 
mindre intressant att anstränga sig för att förvärva de Sverige specifika 
kunskaper (ex goda skriftliga kunskaper i svenska språket) som behövs 
för att göra karriär. Däremot har invandrare från Västeuropa snabbare 
socioekonomisk karriär än den svenska jämförelsegruppen. Sannolikt 
förklaras detta av att invandrarna från Västeuropa hade relativt hög 
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utbildning jämfört med sin yrkesposition vid startåret 1970. Genom sin 
goda utbildning hade man troligen lätt att senare förvärva de Sverige 
specifika kunskaper som kan behövas för att bättre utnyttja sin utbild-
ning på svensk arbetsmarknad.
 Många av de mönster som finns i föräldragenerationen tenderar att 
återkomma bland barnen födda i Sverige. Barnen till hela gruppen utri-
kes födda har socioekonomiskt index som är nästan detsamma som för 

Tabell 7 
Genomsnittligt socioekonomiskt index. Anställda x) Utrikes födda i föräldragenerationen har invandrat 
före 1970.

 Föräldrageneration   Barngeneration 1990
 1970 1990 Män   Kvinnor 
 20–W år 40–w år 20–24 år 25–29 år 20–24 år 25–29 år
Ursprung utrikes: 
Män  2,3 2,9 }1,9 }2,5 }1,8 }2,3
Kvinnor  1,6 2,2    
Svenska tvillingar : 
Män  2,3 2,9 }2,0 }2,5 }1,9 }2,4
Kvinnor  1,6 2,2  

Ursprung Finland: 
Män  1,9 2,4 }1,8 }2,3 }1,7 }2,2
Kvinnor  1,5 2,1    
Svenska tvillingar :
Män  1,9 2,5 
Kvinnor 1,5 2,1 

}2,0 }2,4 }1,8 }2,2

Ursprung Jugoslavien: 
Män  1,7 2,0
Kvinnor  1,2 1,7 

}1,9 }2,6 }1,9 }2,4

Svenska tvillingar : 
Män  1,7 2,3
Kvinnor 1,2 1,7 

}1,9 }2,3 }1,8 }2,0

Ursprung Västeuropa: 
Män  3,0 3,7
Kvinnor  1,9 2,5 

}2,1 }2,9 }2,0 }2,4

Svenska tvillingar : 
Män  3,0 3,5
Kvinnor 1,9 2,5 

}2,0 }2,8 }1,9 }2,5

x) För samtliga inrikes födda i åldern 20–w år 1970 var index 2,5 för män och 1,8 för kvinnor. År 1990 var i åldern 40–w 
år respektive index 3,1 och 2,5. I åldern 20–24 år var index 1,9 för både män och kvinnor. I åldern 25–29 år var respektive 
index 2,5 och 2,4.
 
Källa: Specialbearbetningar FOB 1970 och FOB 1990
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Tabell 8
Andel av anställda som är tjänstemän på mellannivå och högre nivå. 1990 Utrikes födda i föräldragene-
rationen har invandrat före 1970.

 Föräldrageneration   Barngeneration 1990
  Män   Kvinnor 
 40–w år 20–24 år 25–29 år 20–24 år 25–29 år
Ursprung utrikes: 
Män  30,0 }12,5 }26,5 }12,9 }24,2
Kvinnor  23,0    
Svenska tvillingar : 
Män  29,8 }14,5 
Kvinnor  21,6  }26,7 }15,6 }25,9

Ursprung Finland: 
Män  22,6 }10,3 }21,0 }11,4 }22,5
Kvinnor  20,7    
Svenska tvillingar :
Män  24,0 
Kvinnor 29,0 

}13,4 }23,0 }14,5 }23,4

Ursprung Jugoslavien: 
Män  13,2
Kvinnor  12,5 

}14,1 }30,9 }14,7 }24,4

Svenska tvillingar : 
Män  19,7
Kvinnor 11,4 

}11,5 }18,2 }14,2 }17.6

Ursprung Västeuropa: 
Män  43,3
Kvinnor  27,2 

}17,8 }33,9 }16,3 }25,1

Svenska tvillingar : 
Män  39,9
Kvinnor 26,6 

}16,6 }31,3 }17,1 }30,3

barnen till de svenska tvillingarna. Däremot finns vissa skillnader mellan 
grupperna. Barn med finsk bakgrund tenderar att ha något lägre socio-
ekonomiskt index än barnen till motsvarande tvillinggrupp medan det 
omvända gäller för den västeuropeiska gruppen (utom för kvinnor i 
åldern 25–29 år). För de sistnämnda finns en sammanfallande tendens 
mellan föräldra- och barngenerationen. Däremot är mönstret annor-
lunda i den jugoslaviska gruppen. Trots att den föräldragenerationens 
socioekonomiska position år 1990 är klart lägre än i den svenska tvil-
linggruppen så gäller det omvända i barngenerationen. Speciellt är 
detta fallet i åldersklassen 25–29 år.
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 Det går inte att inom ramen för denna undersökning ge något enty-
digt svar på frågan varför överföringsmönstret av socioekonomisk posi-
tion tycks vara olika för olika invandrargrupper. Det följande blir således 
endast hypoteser. Det är tänkbart att det finns kulturspecifika skillnader 
mellan olika invandrargrupper i hur attityder till utbildning och till kar-
riär överförs mellan generationer. Det kan också finnas omständighe-
ter i Sverige. Exempelvis finns det skillnader mellan olika bostadsområ-
den i övergång till längre studier. Vi vet inte om det finns skillnader 
mellan en invandrargrupp och dess motsvarande svenska tvillinggrupp 
i fördelning på bostadsområden. Dessutom kan det finnas andra skill-
nader som har att göra med skolsystemets utformning i olika länder. 
I Sverige, Finland och Västeuropa är skolsystemen ganska lika och en 
relativt stor del av befolkningen har sedan länge fått utbildning utöver 
den obligatoriska skolan. Enligt internationell utbildningsstatistik, se 
United Nations (1971) befann sig i slutet av 1960-talet cirka 50 pro-
cent av inskrivna skolelever i Finland och Sverige på nivån över det 
obligatoriska skolväsendet. I flertalet länder i Västeuropa var andelen 
cirka 40 procent. Jugoslavien avvek mycket kraftigt. Där var andelen 
endast 24 procent, vilket tyder på ett starkare selektionstryck i utbild-
ningssystemet. Det är således sannolikt att många lågutbildade invand-
rare från Jugoslavien hade goda intellektuella förutsättningar för längre 
utbildning. Personer från Jugoslavien med medellång eller lång utbild-
ning kan antas ha speciellt goda studieförutsättningar. Dessa förutsätt-
ningar kan antas ha överförts till barngenerationen.
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De flesta som invandrat till Sverige har kommit hit som vuxna, 
i arbetsför och barnafödande åldrar och därmed bidragit till 
ett befolkningstillskott på sikt. Utan nettoinvandringen skulle 
befolkningen ha stagnerat redan 1970 vid 7,4 miljoner invånare 
visar nationalekonomen Jan Ekberg.

Genom invandring påverkas folkningens storlek och sammansättning i 
invandrarlandet. Hur denna påverkan skall avgränsas är inte självklart. 
Svårigheter finns att åstadkomma en för alla sammanhang entydig och 
meningsfull definition av invandrare. Ibland menas med invandrare perso-
ner som är födda utomlands. Ibland menas personer med utländskt med-
borgarskap. I andra sammanhang låter man invandrargruppen omfatta 
både utländska medborgare och naturaliserade personer (personer som 
fått svensk medborgarskap). Gränsen kan sedan flyttas allt »längre ut«. 
Det finns personer som fötts i Sverige som svenska medborgare men 
med någon förälder som har eller haft utländskt medborgarskap. Genom 
sitt ursprung uppfattas ibland även dessa som invandrare.
 Uppgifter om dessa olika grupper kan erhållas från befolkningsregist-
ret. Här förekommer också indelningen utrikes födda och barn födda i 
Sverige med minst en förälder född utomlands. Antalet i de båda grup-
perna är för närvarande drygt 950 000 respektive drygt 730 000. Om 
alla dessa räknas till invandrarbefolkningen som invandrare så erhålls 
nästan 1,7 miljoner.
 Rimligen är den avgränsning av invandrarbefolkningen som bör göras 
beroende av den problemställning som är aktuell. Det är inte säkert 
att de olika avgränsningar som kan göras med hjälp av uppgifter från 
befolkningsregistret är särskilt intressant om man önskar undersöka 
invandringens demografiska eller ekonomiska effekter. Till demogra-
fiska effekter räknas invandringens effekter på storlek, ålders och köns-
sammansättning på invandrarlandets befolkning. Dessa effekter bestäms 
i sin tur av storlek, ålders och könssammansättning på det befolknings-
tillskott som invandringen ger upphov till. Befolkningstillskottet upp-
kommer dels som en direkt effekt genom själva invandringen och dels 

Invandring och 
befolkningsutveckling

JAN EKBERG
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som en indirekt effekt genom att barn föds i Sverige till invandrarna. 
 Som en grov tumregel kan man ha att invandring av exempelvis 
1 000 personer i yngre fertil ålder på lång sikt kommer att ge ett 
befolkningstillskott på cirka 2 000 dvs. ungefär dubbelt så många som 
den ursprungliga invandringen, se SCB (1972). Storlek och samman-
sättning på befolkningstillskottet är i sin tur centrala för de ekono-
miska effekterna av invandring; som effekter på arbetsutbud, produk-
tion, anspråk på offentlig sektor m.m. 
 I många sammanhang är således det befolkningstillskott som blir 
en följd av invandring mer intressant än de individer som kan identi-
fieras i något administrativt register. Storlek och sammansättning på 
det befolkningstillskott som uppkommer blir naturligtvis beroende av 
vilken invandring som undersöks. Det befolkningstillskott som upp-
kommit genom invandring efter exempelvis 1960 är naturligtvis annor-
lunda än det befolkningstillskott som uppkommit genom invandring 
efter 1940.
 Merparten av den moderna invandringen till Sverige har skett under 
tiden efter andra världskriget. Låt oss därför ställa frågan: Vilken stor-
lek och sammansättning finns vid olika tidpunkter på det befolknings-
tillskott som denna invandring givet upphov till? Det finns flera skäl 
till att det finns skillnader mellan invandrare definierade enligt något 
register och det befolkningstillskott som uppstått genom efterkrigsti-
dens invandring. Ett skäl är att gruppen utrikes födda i befolkningsre-
gistret också omfattar individer som invandrade före krigsslutet. Det 
finns också barn födda i Sverige till dessa tidiga invandrare. Dessutom 
ingår individer vars ena förälder är infödd svensk. Man kan således 
anta att summan av utrikes födda och deras barn födda i Sverige enligt 
befolkningsregistret är större än det befolkningstillskott som efterkrigs-
tidens invandring givit upphov till. Så torde vara fallet trots att det i det 
nutida befolkningstillskottet också kommer med en mindre grupp till-
hörande den tredje generationen. Om den sistnämnda gruppen finns 
inga uppgifter i befolkningsregistret.
 Hur befolkningstillskottet skall beräknas är inte självklart. En möj-
lighet är att använda en indirekt metod och ställa frågan hur mycket 
mindre skulle Sveriges befolkning ha varit idag om vi inte hade haft 
efterkrigstidens invandring. Skillnaden mellan den faktiskt förekom-
mande befolkningen och den tänkta mindre befolkningen utan invand-
ring blir således befolkningstillskottet. I Sverige har det gjorts några 
tidigare försök att med den indirekta metoden beräkna befolkningstill-
skottet. Försöken har inneburit att den befolkning som fanns i Sverige 
vid krigsslutet har skrivits fram med hjälp av åldersspecifika dödstal och 
födelsetal som förekommit under efterkrigstiden och under antagande 
om att ingen nettoinvandring av utländska medborgare förekommit. 
Därefter jämförs den framskrivna befolkningen med den faktiska. Skill-
naden blir befolkningstillskottet. 
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Beräkningar
SCB (1972) beräknade att det befolkningstillskott som uppkommit 
genom nettoinvandring av utländska medborgare sedan den 1/1/1944 
uppgick till mellan 629 000 och 653 000 personer vid slutet av 1970. 
Vid en ny uppskattning fann SCB (1977) att antalet troligen uppgick 
till cirka 730 000 vid slutet av 1975. Ekberg (1983) beräknade att 
motsvarande befolkningstillskott vid början av 1981 uppgick till drygt 
860 000 personer. Både uppgifter om antal och ålderssammansättning 
på befolkningstillskottet kan endast bli approximativa. Det finns en viss 
osäkerhet om i vad mån de historiska åldersspecifika födelsetalen och 
dödstalen skiljer sig åt mellan invandrare och infödda. Känslighetsbe-
räkningar av Ekberg (1983) visade dock att eventuella skillnader inte 
har någon väsentlig betydelse. De olika undersökningarnas uppgifter 
om befolkningstillskottet torde således vara tämligen riktiga.
 Under efterkrigstiden har det förekommit en nettoutvandring av svenska 
medborgare. Befolkningstillskottet som uppkommit genom nettoinvand-
ring av både utländska och svenska medborgare är således mindre än det 
befolkningstillskott som uppkommit genom nettoinvandring av enbart 
utländska medborgare. Enligt Ohlsson (1971) uppgick befolkningstillskot-
tet 1966 som uppkommit genom nettoinvandring av både svenska och 
utländska medborgare till cirka 418 000 personer.
 I det följande beräknas det befolkningstillskott som förelåg vid mitten 
av 1990-talet och som är en konsekvens av efterkrigstidens nettoinvand-
ring av utländska medborgare. Beräkningen grundar sig på den tidi-
gare nämnda modell som utvecklades av Ekberg (1983). Den befolk-
ning som fanns i Sverige vid början av 1944 skrivs fram med beak-
tande av historiska åldersspecifika dödstal och födelsetal samt med 
beaktande av en årlig nettoinvandring av utländska medborgare som 
är noll. Denna framskrivning av befolkningen jämförs sedan med den 
faktiska befolkningsutvecklingen.1

1  Att låta den årliga nettoinvandringen vara noll kan innebära årlig in- och utvand-
ring av utländska medborgare men där skillnaden är noll eller så kan det innebära 
att båda den årliga invandringen och den årliga utvandringen av utländska med-
borgare är noll. Det sistnämnda antages i våra beräkningar. Motiveringen för detta 
antagande finns i Ekberg (1983). Under större delen av efterkrigstiden så torde 
återutvandrade invandrare i huvudsak ha bestått av utländska medborgare. Under 
slutet av perioden så har det sannolikt också funnits en hel del återutvandrade 
invandrare som har förvärvat svensk medborgarskap. I slutet av observationspe-
rioden kan således antalet återutvandrade invandrare antas vara större än antalet 
återutvandrade utländska medborgare. Å andra sidan så kan i slutet av perioden 
den årliga inflyttningen av invandrare antas vara större än den årliga inflyttningen 
av utländska medborgare. Bland numera årligen inflyttade svenska medborgare 
finns numera också en del tidigare invandrare som förvärvat svensk medborgar-
skap och därefter återutvandrat samt sedan ytterligare en gång flyttat till Sverige. 
De båda »felen« tar delvis ut varandra. Även om osäkerheter finns så torde, med 
någorlunda approximation, befolkningstillskottet ändå kunna beräknas.
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 Det framräknade befolkningstillskottet återges översiktligt i tabell 1. 
Här framgår att befolkningstillskottet ökat från cirka 130 000 år 1950 
till cirka 640 000 år 1970, till cirka 860 000 år 1980 och till cirka 
1,4 miljoner vid mitten av 1990-talet. Relativt skedde den snabbaste 
förändringen mellan 1960 och 1970. Under denna period mer än för-
dubblades befolkningstillskottet från cirka 310 000 till cirka 640 000. 
Under 70-talet och början av 80-talet gick tillväxten långsammare för 
att åter ta fart under slutet av 1980-talet och början av 1990-talet. 
Variationerna följer i allt väsentligt variationer i nettoinvandringen. 
Begränsar vi oss enbart till förvärvsarbetande åldrar (16–64 år) så var 
befolkningstillskottet cirka 440 000 år 1970, cirka 600 000 år 1980 
och cirka 970 000 år 1995. 
 Den nuvarande storleken på befolkningstillskottet är således klart 
mindre än summan av de 1,7 miljoner individer som i befolkningsre-
gistret tillhör utrikes födda och deras barn födda i Sverige. Detta var ju 
också vad som förväntades.
 När det gäller könssammansättning så finns sedan länge i förvärvsar-
betande åldrar en viss övervikt för män främst beroende på att i 60- och 
70-talens arbetskraftsinvandring så dominerade män. I äldre åldersklas-
ser överväger dock kvinnor. Detta återspeglar dels att medellivslängden 
är högre hos kvinnor än hos män samt att kvinnor övervägde männen 
i den tidiga invandringen fram till i början på 1950 talet.
 Det kan noteras att utan efterkrigstidens nettoinvandring av utländ-
ska medborgare så hade Sveriges befolkning stagnerat omkring 1970 
på nivån drygt 7,4 miljoner individer. Sedan skulle vi fram till idag ha 

Tabell 1 
Ålderssammansättning i procent för totalbefolkning, svenskbefolkning och det befolkningstillskott som erhål-
lits genom nettoinvandring av utländska medborgare sedan 1944. Den 31/12 respektive år.

Ålder  1950   1960   1970   1980   1995
 1 2 1–2 1 2 1–2 1 2 1–2 1 2 1–2 1 2 1–2
0–15 år  23 24 23 24 29 24 22 28 22 21 26 20 20 23 19
16–64 år 66 73 66 64 68 64 64 69 64 63 70 62 63 69 62 
65–W år  11 3 11 12 3 12 14 3 14 16 4 18 17 8 19
          (16,4)   (17,8)
Antal Milj.  6,99  0,13  6,86  7,50  0,31  7,19  8,08  0,64  7,44  8,32  0,86  7,46  8,84  1,41  7,43

1= Total befolkning
2 = Invandrarbefolkning
1-2 = Svensk befolkning

Källa: SCB Statistisk årsbok, olika årgångar
Ekberg (1983)
Egna beräkningar
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legat kvar på ungefär den nivån. Efterkrigstidens invandring har således 
haft en klar effekt på storleken av Sveriges befolkning.
 Däremot har invandringens effekt på befolkningens ålderssamman-
sättning varit ganska begränsad åtminstone om vi betraktar de breda 
åldersklasser som finns i tabell 1. Efterhand åldras individerna samti-
digt som påfyllnad sker genom nyinvandring och genom att barn till 
invandrare föds i Sverige. Vid mitten av 1990-talet fanns den största 
påverkan i förvärvsarbetande åldrar i åldern 35–49 år. Även i detta fall 
är påverkan endast någon procentenhet.
 I mindre åldersintervall har dock effekten periodvis varit något större. 
Efter den kraftiga arbetskraftsinvandringen på 1950- och 60-talen fanns 
en viss effekt i yngre förvärvsarbetande åldrar. Men även i det fallet rör 
det sig endast om någon enstaka procentenhet. År 1970 var påverkan 
mycket liten räknat på hela åldersintervallet 16–64 år. I detta åldersin-
tervall befann sig 64 procent både i fallet med och i fallet utan invand-
ring. Däremot fanns i åldern 25–34 år en viss påverkan. Andelen i 
totalbefolkningen i detta åldersintervall var 14 procent med invandring 
och 13 procent utan invandring.
 Trots att andelen åldringar varit låg bland invandrare under hela 
efterkrigstiden så har effekten på andelen åldringar i hela befolkningen 
varit begränsad. Invandringen har således inte kunnat förhindra den 
kraftiga åldringsprocessen som under efterkrigstiden skett i Sveriges 
befolkning. Dessutom kan den begränsade föryngringseffekten snart 
förväntas bli än mindre. Många i de tidiga invandringsvågorna är nu på 
väg in i pensionsåldern. Som framgår av tabellen så ökade andelen över 
65 år från 4 procent till 8 procent under perioden 1980–95.
 Även om all nyinvandring stoppas så kommer befolkningstillskottet 
ännu under några årtionden att ha en mer gynnsam ålderssammansätt-
ning (mindre andel åldringar) än den ursprungliga svenskbefolkning-
ens. Ålderssammansättningen blir dock efterhand alltmer lika. Före-
ligger samma åldersspecifika dödstal och födelsetal i de båda grup-
perna så kommer gruppernas ålderssammansättning på mycket lång 
sikt att bli densamma. Befolkningstillskottet blir således inte äldre än 
den ursprungliga svenskbefolkningen men får då långsiktigt inte heller 
någon föryngrande effekt på totalbefolkningen. Även vid fortsatt net-
toinvandring så närmar sig de båda gruppernas ålderssammansättning 
alltmer varandra men förloppet sker långsammare.

Fler åldringar

Även om befolkningstillskottets ålderssammansättning ännu under lång 
tid kommer att vara mer gynnsam än för den övriga befolkningen så 
kommer ett allt större antal utrikes födda personer att nå pensionsålder 
under de närmaste årtiondena. Ökningen av antalet äldre invandrare 
har pågått sedan lång tid. År 1970 fanns cirka 35 000 utrikes födda 
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personer i åldern 65 år och däröver boende i Sverige. Fram till årsskiftet 
1998/99 hade antalet ökat till cirka 130 000. Många invandrare från 
1940-, 1950- och 1960-talets invandringsvågor har nu nått pensions-
åldern. 
 Merparten av de äldre invandrarna boende i Sverige är födda i Sve-
riges närområden. För närvarande är nära 50 procent födda inom 
Norden och mer än 85 procent är födda inom Europa (inklusive Nord-
amerika) dvs. i områden som kulturellt och etnisk ligger nära Sverige. 
Ett växande antal äldre invandrare ställer naturligtvis krav på svensk 
äldreomsorg och sjukvård. Ännu ser vi endast början på denna pro-
cess.
 Under de närmaste årtiondena kan man räkna med två förändringar. 
Den ena är att det absoluta antalet äldre utrikes födda kommer att fort-
sätta att öka. Enligt prognoser av Statistiska Centralbyrån kan antalet 
beräknas till cirka 175 000 år 2005 och till över 200 000 år 2010. Den 
andra är att sammansättningen av gruppen äldre ändras. Både antal och 
andel som är födda utom Europa kan förväntas stiga. Detta beror på att 
en hel del av 1970- och 1980-talets utomeuropeiska invandrare strax 
efter år 2000 når pensionsåldern.
 Ett försök att sammanfatta den förväntade utvecklingen fram till år 
2005 finns i tabell 2. Uppgifterna är grundade på Statistiska Centralby-
råns prognoser över samtliga äldre utrikes födda. När det gäller fördel-
ningen på olika grupper så har denna tagits fram genom egna beräk-
ningar. Därvid har den kommande in- och utvandringens fördelning på 
Norden, övriga Europa och utom Europa antagits vara densamma som 
för perioden 1985–1992. Därefter har dödligheten beräknats. Det fram-
går att den framtida ökningen i betydande utsträckning finns i åldern 75 
år och däröver, dvs. i åldrar där de verkligt stora behoven finns av omsorg 
och sjukvård. Nordbor och övriga européer dominerar fortfarande men 
den största ökningen i procent sker bland utomeuropéer.

Tabell 2
Antal utrikes födda personer i slutet av respektive år.

 1996  2005
 Ålder Ålder
Födelseland 65–74 år över 75 år 65–74 år över 75 år
Samtliga utrikes födda  82 477  41 285  103 100  71 800
 därav: Norden  39 799  19 506  46 400  29 500

Övriga Europa 
(inkl Nordamerika)   33 212  16 962  38 100  26 400
Utom Europa 9 466 4 817 18 600 15 900

Källa: SCB Befolkningsstatistik, Egna beräkningar
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 De hittillsvarande erfarenheterna i äldreomsorg och sjukvård av äldre 
invandrare är i huvudsak grundade på kontakt med invandrare från Sve-
riges närområden. I framtiden kommer också mer kulturellt och etniskt 
»avlägsna« invandrargrupper att ta denna del av den offentliga sektorn i 
anspråk. Troligen kommer detta att ställa speciella krav på svensk sjuk-
vård och äldreomsorg. Uppfattningen om hälsa och sjukdom kan delvis 
antas vara kulturellt betingad. Vilken beredskap finns inom svenska 
vård och omsorgsinstitutioner samt svensk vård- och omsorgsutbild-
ning inför den nya situationen?

Referenser
Ekberg, J. (1983) Inkomsteffekter av invandring Lund Economic Studies nr 27, 

Doktorsavhandlig. Lund
Ohlsson, R. (1971) Studier i efterkrigsimmigration till Sverige. Ekonomisk-

historiska institutionen. Lund
SCB (1972) »Den utrikes omflyttningen sedan 1944 och dess betydelse 

för Sveriges befolkningsutveckling.« Information i prognosfrågor. 1972:14. 
Stockholm

SCB (1977) »Invandrarnas levnadsförhållanden 1975.« Levnadsförhållanden 
nr 2. Stockholm



303

Obalansen mellan regionerna har förstärkts under senare år konstaterar 
näringsministrarna. Urbaniseringen accelererar, folk flyttar från lands-
bygd och småorter till storstäderna och stora delar av landet avfolkas. 
Samtidigt som demograferna varnar för folkminskning, födelsetalen är 
nu så låga att även här skapas obalanser. Med den skeva åldersfördel-
ning som redan är ett faktum, med kraftig övervikt för äldre, blir det 
en tung försörjningsbörda för de arbetande åldrarna när fyrtiotalisterna 
går i pension. Särskilt i avfolkningsbygderna.
 Sverige är glesbefolkat. Har alltid varit glesbefolkat. Historien visar 
oss hur makthavarna många gånger fått hämta kompetens och inspira-
tion från andra länder för att få till stånd en utveckling av det svenska 
samhället.
 Integrationsverket har som ett av sina uppdrag att följa samhällsut-
vecklingen med avseende på allas rättigheter oavsett etnisk och kultu-
rell bakgrund. Mot bakgrund av det som forskare och andra skissar i 
en nära framtid undrar man hur de senaste decenniernas invandring 
påverkat dagens situation och hur en framtida invandring kan påverka 
utvecklingen framöver.
 Invandring blev lösningen när industrin stod utan arbetare under den 
ekonomiska boomen efter andra världskriget. När sedan arbetsmark-
naden var mättad reglerades arbetsinvandringen och stoppades i prak-
tiken. Den invandring som blev kvar var, förutom anhöriga som har 
rätt till familjeåterförening, människor som flytt från sina hemländer. 
Människor som inte i första hand sökt sig till Sverige därför att de tror 
att det är här de vill leva återstoden av sina liv. Flyktingmottagandet 
organiserades och stat och kommuner bestämde var flyktingarna skulle 
bosätta sig. När flyktingströmmarna växte och bostadsbristen blev akut 
valde man att sprida bosättningen över hela landet.
 Då spelade naturligtvis flyktinginvandringen viss roll för att skapa 
balans i befolkningen. Praktiskt taget alla kommuner tog emot flyk-
tingar. I avfolkningsbygder blev det ofta flyktingarna som räddade 
skolan och butiken när utarmning hotade. Men med tiden visade det 
sig att flyktingar lika litet som infödda vill stanna i glesbygden. Många 
hade också släktingar bland tidigare arbetskraftsinvandrare, som hamnat 
där de stora industrierna fanns, dvs. i de större städerna.
 Invandringen har alltså hållit uppe befolkningssiffrorna, jämnat ut 
skevheten i åldersstrukturen, det är inte så många äldre som invandrar, 
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men den har knappast bidragit till att jämna ut obalanserna regionalt, 
snarare tvärtom. Under senare år har asylsökande haft rätt att bosätta 
sig var de vill, det är inte längre Invandrarverket eller Integrationsver-
ket, som bestämmer var nyanlända flyktingar ska bo. Det visar sig att 
en betydande andel av de asylsökande valt att bosätta sig i storstäderna, 
där de redan har landsmän.
 Obalansen gäller också inom storstäderna. Här har polariseringen 
skärpts mellan fattiga och rika områden. Hälsan tiger still. De många 
invandrare som integrerats i det svenska samhället märks inte i debat-
ten. Det är de som haft det svårt att få jobb, som tvingats leva på social-
bidrag som märks mest. De som inte kunnat välja bostadsområde utan 
hänvisats till de lågstatusområden, där de tomma lägenheterna funnits.
 Flyktingmottagandet var omfattande i början av nittiotalet, på grund 
av krig och förföljelse i f.d. Jugoslavien, i Somalia, i Irak… Samtidigt 
hamnade de svenska statsfinanserna i kris med neddragningar i den 
offentliga sektorn som följd. Industriföretagen började en strukturom-
vandling som ännu inte är avslutad och arbetslösheten ökade drama-
tiskt. 
 De nyanlända flyktingarna hamnade i en ytterligt svår situation, det 
blev nästintill omöjligt att få jobb. Och som det dessvärre skulle visa 
sig, fanns det jobb, var det andra hinder i vägen. Den svenska arbets-
marknaden var inte mogen att möta den etniska och kulturella mång-
fald av arbetssökande som nu trängdes hos arbetsförmedlingarna. 
 De utlandsfödda flyttar i minst lika stor utsträckning som infödda 
svenskar, ofta i högre, visar kulturgeograferna. Omsättningen i lågin-
komstområdena är också mycket hög, de som kan flyttar därifrån. Men 
utan egen försörjning har många av flyktinginvandrarna blivit kvar i 
områden som blivit allt glesare på svensktalande.
Bland de som däremot valt bort storstadsboendet har möjligheterna 
varit fler visar undersökningen av bosnierna i Malmö, Växjö och Gnosjö, 
Gislaved. 
 Konjunkturinstitutet säger i en rapport till långtidsutredningen 
(februari 2000) att Sverige behöver antingen fyra gånger så stor invand-
ring som nu eller höjd pensionsålder för att klara framtida välståndsök-
ningar. Efter år 2015 behövs ca 50 000 invandrare per år för att mota 
bristen på arbetskraft. 
 Konjunkturen har vänt. I Stockholmsområdet som tar emot den allra 
största inflyttningen, varnar man för överhettning och bostadsbrist. 
Människor fortsätter att flytta till storstäder, det är en trend inte bara 
i Sverige. I storstan finns ett stort utbud av utbildningar, olika arbets-
möjligheter och inte minst en koncentration av kulturaktiviteter. 
En delrapport till den regionalpolitiska utredningen visar att folk inte 
flyttat därför att de tvingats på grund av jobb utan att de flyttat frivil-
ligt och att de anser sig ha fått det bättre genom flytten. Det är hög-
utbildade och unga som visat sig mest flyttbenägna. Forskarna tror att 
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det är storstadens puls och livsstil som spelar stor roll, även om det 
här fortfarande är ett ganska outforskat område. Människor, som har 
ett val, ställer högre krav på livsmiljön idag säger många vi talat med. 
Den flyttrörelse som finns ut från storstaden går till den näraliggande 
landsbygden, inom pendelavstånd.
 Högkonjunkturen liksom tidigare neddragningar inom offentlig 
sektor har medfört brist på arbetskraft inom flera sektorer. Till stor-
stadsområdena koncentreras de expansiva och kunskapsintensiva verk-
samheterna, på jakt efter marknader och välutbildad arbetskraft. Inom 
sjukvården talar man om kris. Flera landsting åker utomlands och raggar 
läkare och sjuksköterskor, när de svenskutbildade flyttar till Norge för 
att få bättre löner och arbetsvillkor. Samtidigt väntar invandrade läkare 
och sjuksköterskor på möjligheten att få utöva sitt yrke här i Sverige. 
 Det är oerhört viktigt att mottagandet av flyktingar blir effektivt. Att 
diskriminering upphör och mångfalden beaktas. Att människor som 
invandrat till Sverige kan få använda de resurser de har. Inte som nu 
då invandrade läkare och sjuksköterskor står i arbetslöshetskön medan 
svenska landsting importerar arbetskraft från Tyskland och Spanien. 
Integrationsverket, som har det övergripande ansvaret för att kommu-
nernas introduktion av flyktingar fungerar rationellt, arbetar för närva-
rande med att få fram information till nyanlända invandrare. De ska 
kunna välja bosättningsort utifrån kunskap om var de kan ha de bästa 
möjligheterna för att komma in i det svenska samhället och undvika 
marginalisering och utanförskap i de utsatta storstadsområdena.
 Men det behövs också åtgärder för dem som funnits här längre men 
inte kommit in på arbetsmarknaden, vars resurser idag inte tas tillvara. 
Arbetsgivare, fackliga organisationer, anställda… alla är berörda. Arbe-
tet med att ta till vara mångfalden, också den etniska och kulturella 
har bara börjat. Svenska arbetsgivare ska inte behöva gå över ån efter 
vatten. Inflyttade högutbildade ska inte behöva försvenska sina namn 
och operera sina näsor för att få jobb.
 »Vi måste få fler invånare« säger landshövdingen i Jämtland. Hon 
skulle gärna se fler invandrare i länet och funderar på att organisera 
en ny form av flyktingmottagande där introduktionen kombineras med 
utbildning till företagare.
 »Vi kan inte ta emot fler invandrare som blir socialbidragstagare« 
säger ansvariga politiker i de utsatta storstadskommunerna. Tyngda av 
arbetslöshet och höga socialbidragskostnader i områden, där de svensk-
talande blir allt färre.
 »Vi måste få hit den svenska medelklassen« säger stadsdelsdirektören 
i Kista. Den skapar kontinuitet och ger stöd åt kraven på god service, 
bra skolor och trygga bostadsområden.
 Påtvingade folkomflyttningar är otänkbara i en demokrati. Kvotering 
av svensktalande likaså. Flyttningarna till storstäderna är sannolikt en 
trend som fortsätter och med dem växande klyftor. Miljoner statliga 
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och kommunala medel har använts för att hejda förslumningen, utred-
ning har följt på utredning och projekten har varit oräkneliga. Integra-
tionsverket arbetar för närvarande tillsammans med kommunerna för 
att utvärdera storstadssatsningarna. Allt har inte varit effektivt använda 
pengar. 
 Att det går att vända nedgången visar emellertid erfarenheterna från 
Göteborg och Kista. Det krävs dock politiker som ställer upp, att många 
aktörer drar åt samma håll, att resurserna kan samordnas och användas 
koncentrerat och rationellt. Kanske kan de nya regionala tillväxtavta-
len utvecklas till något effektivt, där man också tar med integrationsas-
pekten för att ge människor som invandrat en möjlighet att bidra med 
sina resurser. 
 Risken är annars att vi får ett samhälle där polariseringen skärps ytter-
ligare. Vid ena polen en »svensk« glesbygd, där omsorgen om den åld-
rande befolkningen i bästa fall upprätthålls av andra åldringar inom en 
sociala ekonomi som stöds av andra än nationalstaten. Vid den andra 
polen en ung, dynamisk, hetsig och förväxt storstad. Mångetnisk i bästa 
fall, mångproblematisk i värsta, med starka motsättningar mellan hög-
utbildade eliter i rika förstadsområden och marginaliserade maktlösa i 
nedgångna områden, där de enda svensktalande är beväpnade vakter 
med hundar.
 Vad händer med demokratin om en stor andel av befolkningen står 
utanför? I de utsatta storstadsområdena minskar valdeltagandet drama-
tiskt. På åttiotalet konstaterade demokratiforskare att de som invandrat 
till Sverige inte i någon större utsträckning var sämre politiskt ställda 
än infödda svenskar. Under nittiotalet har däremot klyftan vuxit till 
invandrarnas nackdel.
 Invandringen behövs om inte Sverige ska tyna bort. Men invand-
rarna måste få en möjlighet komma in i det svenska samhället. Det finns 
mycket att göra. Arbetet i Bergsjön, Kista och på många andra håll kan 
visa på nya vägar. Kista och Gnosjö har i all sin olikhet vissa likheter. 
På båda ställena betonar man samverkan mellan kommun, näringsliv 
och högskolor. Båda poängterar vikten av en stark arbetsmoral. Alla ska 
göra rätt för sig. Alla ska ha möjlighet att göra rätt för sig. Båda har 
en stark tilltro till att utveckling är möjlig. Det är förbjudet att säga 
»det går inte«. Visionen ger hopp och en positiv spiral. I stället för att 
»starta-eget« ska vi »starta-vårat« som Luis Abascal i Kista uttrycker 
det.
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