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Den 2 december 1998 godkände riksdagen Storstadspropositio-
nen (Prop. 1997/98:165 Utveckling och rättvisa – en politik för 
storstaden på 2000-talet). Propositionen lade grunden för en ny 
nationell politik för landets storstadsregioner. 
 I föreliggande rapport slutredovisas det uppdrag som Inte-
grationsverket fick av regeringen enligt beslut från den 22 april 
1999. Integrationsverket fick uppdraget »att vara huvudansvarig 
för den nationella utvärderingen av de lokala utvecklingsavtal, 
som vissa kommuner erbjudits teckna med staten«. Lokala 
utvecklingsavtal har slutits mellan staten och sju storstadskom-
muner; Botkyrka kommun, Göteborgs stad, Haninge kom-
mun, Huddinge kommun, Malmö stad, Stockholms stad och 
Södertälje kommun. Uppdraget skulle enligt regeringsbeslutet 
genomföras under den treårsperiod som de lokala utvecklings-
avtalen skulle löpa.
 Huvudsyftet med den nationella utvärderingen har varit att 
skapa ett underlag som gör det möjligt att dra relevanta slutsat-
ser om hur det framtida storstadsarbetet och även den framtida 
utvärderingen kan utformas. Denna rapport innehåller inga 
slutsatser om resultatet av de lokala insatserna, eftersom det 
enligt vår uppfattning är för tidigt att se effekter av storstadssats-
ningen. Däremot ges en aktuell lägesbeskrivning av utvecklingen 
i de berörda områdena och för de åtta målområden som finns 
under huvudmålet att bryta segregationen. Dessutom belyser 
rapporten vilka framgångsfaktorer och hinder som vi hittills har 
kunnat se i genomförandet av storstadssatsningen. 
 Integrationsverket har under de tre år som gått lämnat tre 
redovisningar till regeringen enligt uppdrag i regleringsbrev. 
• Organisation för demokrati och delaktighet (Integrations-

verkets rapportserie 2000:8), presenterar resultatet från en 
enkätundersökning om de organisatoriska förutsättning-
arna för storstadsarbetet 

Förord
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• Målområdesanalyser och indikatorer (Integrationsverkets 
rapportserie 2001:06) presenterar indikatorer som kan 
användas för att följa upp utvecklingen i de områden som 
berörs av storstadssatsningen. 

• Utvecklingen i storstadssatsningens 24 bostadsområden 
1997–2000 (Integrationsverkets rapportserie 2001:09), inne-
håller en demografisk beskrivning av de aktuella områdena. 
Utvecklingen inom tre av storstadspolitikens målområden 
står i fokus – målen att höja sysselsättningsgraden, minska 
socialbidragsberoendet samt att höja utbildningsnivån. Rap-
porten kompletterar Målområdesanalyser och indikatorer. 

Därutöver har Integrationsverket publicerat ytterligare två rap-
porter. Den ena Förort i fokus – interventioner för miljoner (Inte-
grationsverkets rapportserie 2002:01) är en kunskapsöversikt 
över forskning kring interventioner i utsatta bostadsområden 
i Sverige och övriga Norden på 1990-talet. I den andra Miljon-
program och media – Föreställningar om människor och förorter 
analyserar tre forskare massmedias beskrivningar av förorter. 
Forskarna undersöker hur bilden av förorten som problem har 
skapats och visar sedan hur den bilden upprepats gång på gång 
i skildringen av förorter. Denna rapport har givits ut tillsam-
mans med Riksantikvarieämbetet efter ett gemensamt projekt 
med syftet att skapa utrymme för nya kontrasterande bilder av 
förorten.
 Integrationsverket har tagit hjälp av representanter för olika 
vetenskapliga discipliner i sitt arbete. Professor Evert Vedung 
från Institutet för bostads- och urbanforskning vid Uppsala 
universitet, har fungerat som arbetsgruppens vetenskapliga 
stöd bl.a. genom sin specialkompetens om utvärdering i poli-
tik och förvaltning. Han har följt arbetet med den nationella 
utvärderingen från början och fungerat som bollplank för idéer, 
ansatser och upplägg.Verket har också haft samarbete med bl.a. 
representanter för Kulturgeografiska institutionen vid Uppsala 
universitet, Socialhögskolan i Lund och Mångkulturellt Cen-
trum i Botkyrka. 
 Integrationsverket har arbetat med hjälp av en referensgrupp 
som haft i uppgift att vara stöd i strategi- och metodfrågor, 
hjälpa till med tolkning av resultaten och rent allmänt ge syn-
punkter på det pågående arbetet. Följande representanter har 
deltagit i gruppens arbete: Seija Rudsberg för Arbetsmarknads-
styrelsen, Maria Roselius för Socialstyrelsen, Eva Brandorf-Hel-
sing för Skolverket, Sahra Bargadle för Spånga-Tensta Stadsdel, 
Irene Molina för Kulturgeografiska institutionen vid Uppsala 
universitet, Inger Andersson för Pedagogiska institutionen vid 
Uppsala universitet, Karin Arvastson för Riksantikvarieämbetet 
och Karl-Axel Johansson för Svenska Kommunförbundet.
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 De som arbetat med den föreliggande rapporten är Maria 
Murphy, Thomas Liljegren, Henrik Emilsson, Anna-Sofia Quen-
sel och Andreas Sandberg. Huvudredaktör har varit Andreas 
Sandberg och projektledare Kaija Suur-Nuuja.

Norrköping 27 juni 2002

Lena Bernström Kaija Suur-Nuuja
t.f. generaldirektör,  Projektledare, 
Integrationsverket Integrationsverket





Den 2 december 1998 godkände riksdagen regeringens förslag 
till nationell politik för storstadsregionerna – Storstadspropo-
sitionen (proposition 1997/98:165 Utveckling och rättvisa – en 
politik för storstaden på 2000-talet) – och därmed lades grun-
den för en ny nationell politik för landets storstadsregioner. 
De övergripande målen för den nya politiken är två: »att ge 
storstadsregionerna goda förutsättningar för långsiktigt håll-
bar tillväxt och därmed kunna bidra till att nya arbetstillfällen 
skapas såväl inom regionerna som i övriga delar av landet«, 
samt »att bryta den sociala, etniska och diskriminerande seg-
regationen i storstadsregionerna och att verka för jämlika och 
jämställda levnadsvillkor för storstädernas invånare« (1998/99: 
AU2). Det andra målet – att bryta segregationen – är i sin tur 
nedbrutet på 8 delmål: 
–  sysselsättningsgraden i de socialt utsatta bostadsområdena 

bör höjas för både män och kvinnor
–  socialbidragsberoendet bör minskas
– det svenska språkets ställning bör stärkas, såväl bland barn 

och ungdomar som i den vuxna befolkningen
– alla elever bör ges förutsättningar att nå målen i grundsko-

lan. Det är särskilt viktigt att ingen elev lämnar grundskolan 
utan tillräckliga kunskaper i svenska/svenska som andra-
språk, engelska och matematik

–  utbildningsnivån i den vuxna befolkningen bör höjas – de 
som saknar utbildning motsvarande svensk gymnasiekom-
petens bör erbjudas detta

–  alla stadsdelar i storstäderna bör uppfattas som attraktiva 
och trygga av dess invånare, och utgöra goda och hälso-
samma livsmiljöer

– folkhälsoläget, både i form av ohälsotal och självupplevd 
hälsa, bör förbättras

– det demokratiska deltagandet och delaktigheten bör öka i 
de utsatta bostadsområdena (Prop. 1997/98:165, sid. 31).

Sammanfattning
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 I storstadspolitiken föreslogs att lokala utvecklingsavtal 
skulle användas som operativa instrument och att riksda-
gen avsätter medel under tre verksamhetsår. Staten och sju 
storstadskommuner – Botkyrka, Göteborg, Haninge, Hud-
dinge, Malmö, Stockholm och Södertälje – skulle i avtalsform 
komma överens om hur (effekterna av) segregationen ska 
hanteras, dvs. hur stat och kommun ska agera för att uppnå 
framför allt det andra av den nya politikens två övergripande 
mål.
 Storstadspropositionen understryker också vikten av att 
insatserna inom ramen för storstadssatsningen i de 24 geo-
grafiskt avgränsade områdena i kommunerna utvärderas (se 
figur 1). De kommuner som sluter lokala utvecklingsavtal med 
staten är skyldiga att utvärdera dessa avtal och att redovisa 
resultaten. Till dessa lokala utvärderingar är även en nationell 
utvärdering kopplad. Ansvaret för denna har regeringen tillde-
lat Integrationsverket.
 Denna rapport syftar till att redovisa Integrationsverkets 
slutrapportering av det uppdrag som Integrationsverket fick 
våren 1999: att under tre år ansvara för en nationell utvärde-
ring av de lokala utvecklingsavtal som de sju storstadskom-
munerna ingått med staten. Den nationella utvärderingen har 
tidigare publicerat ett antal delrapporter. Dessa har, tillsam-
mans med tidigare erfarenheter från bland annat utvärde-
ringen av »Blommansatsningen«1, varit viktiga utgångspunkter 

Figur 1
Storstadssatsningens sju kommuner och 24 områden

Kommun Områden i respektive kommun
Huddinge Västra Skogås, Vårby och Flemingsberg
Botkyrka Alby, Fittja och Hallunda-Norsborg
Haninge Jordbro
Stockholm Rågsved, Skärholmen, Rinkeby, Tensta och Husby
Södertälje Fornhöjden, Ronna, Geneta och Hovsjö
Malmö Södra Innerstaden, Fosie, Hyllie och Rosengård
Göteborg Gårdsten, Hjällbo, Bergsjön och Norra Biskopsgården

1 Under åren 1995–1998 fick ett antal kommuner i storstadsregionerna 
statliga medel – de s.k. Blommanpengarna – för att genomföra och 
utveckla metoder för att bryta den tilltagande segregationen. Statsbi-
draget var ett igångsättningsstöd för att öka aktiviterna i några av de 
mest utsatta bostadsområdena. De kommuner som deltog var Bot-
kyrka, Göteborg, Haninge, Huddinge, Malmö, Solna, Stockholm och 
Södertälje. (Se Bazrafshan, H. 2000 a och 2000b.)
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då denna rapport utformats. Statistiska uppgifter över ett antal 
utvalda indikatorer, en särskild enkätstudie bland de boende i 
storstadssatsningens bostadsområden, dokumentation från 
flera konferenser, forskningsrapporter och intervjuer med 
nyckelaktörer är ytterligare några viktiga källor för rapportens 
utformning och slutsatser.

Rapportens syfte och disposition
Denna rapport har följande fyra syften vilket också återspeglas 
i rapportens disposition:
1 Att beskriva utvecklingen i de berörda storstadsområdena så 

långt det är möjligt.
2 Att analysera storstadspolitikens övergripande mål att bryta 

segregationen.
3 Att granska genomförandet av storstadspolitiken.
4 Att analysera storstadssatsningens hinder och möjligheter 

och lämna förslag på hur framtidens politik och praxis bör 
utvecklas. 

 Det första syftet är att tydliggöra tillståndet och utveck-
lingen i storstadssatsningens 24 områden med hjälp av den 
mest uppdaterade statistik som finns att tillgå. Redovisningen 
utgår från de åtta delmål som definieras i propositionen. 
(Prop. 1997/98:165.)
 Rapportens andra syfte är att analysera storstadspolitikens 
övergripande mål att bryta segregationen. Syftet är vidare 
att diskutera för- och nackdelar med storstadssatsningens 
områdesfokuserade strategi (med 24 geografiskt avgränsade 
stads-/kommundelar) i förhållande till det övergripande seg-
regationsmålet.
 Det tredje syftet är att granska genomförandet av storstads-
satsningen. Genomförandet av storstadssatsningen skall, enligt 
de lokala utvecklingsavtal som slutits mellan kommunerna 
och staten, präglas av långsiktighet, underifrånperspektiv, 
samverkan och helhetssyn för att vara framgångsrikt. Kapitlet 
»Genomförandet av storstadspolitiken« undersöker vad detta 
betyder i praktiken och om kommunerna och staten handlat 
efter dessa honnörsord. 
 Det fjärde syftet med rapporten är att erbjuda förklaringar 
till varför storstadspolitikens mål kan anses vara på väg att 
uppnås eller ej. Slutsatserna mynnar fram till några förslag och 
synpunkter när det gäller framtida strategier för att motverka 
olika former av segregation i samhället. 
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Mål och resultat
Den 31 juni 2001 överlämnade Integrationsverket rapporten 
Målområden och indikatorer. Den nationella utvärderingen av 
storstadssatsningen till regeringen. Där presenterades förslag på 
indikatorer för storstadspolitikens åtta målområden under det 
övergripande segregationsmålet. I oktober samma år följdes 
Målområden och indikatorer upp med rapporten Utvecklingen 
i storstadssatsningens 24 bostadsområden 1997–2000. I den 
senare rapporten presenterades statistiska data som beskriver 
utvecklingen inom tre av storstadspolitikens åtta målområden, 
målen att höja sysselsättningsgraden, minska socialbidragsbe-
roendet samt att höja utbildningsnivån. 
 I kapitlet »Mål och resultat« ges en kort sammanfattning 
av tidigare redovisad statistik från Integrationsverkets databas 
STATIV. Detta datamaterial har kompletterats med arbetslös-
hetsstatistik från Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS), utbildnings-
statistik från Skolverket, brottsstatistik från Polismyndigheten 
samt statistik om sjukdagar från Riksförsäkringsverket. Vidare 
presenteras delar av resultatet från den enkätundersökning som 
Integrationsverket lät Statistiska Centralbyrån (SCB) göra under 
hösten/vintern 2001/2002. Denna s.k. Boendestudie genomför-
des för att belysa tillståndet inom målområdena trygghet och 
trivsel, folkhälsa samt demokratiskt deltagande och delaktighet. 

Sysselsättning
Sysselsättningsutvecklingen under perioden 1997–1999 har 
varit något bättre i de berörda områdena än i storstadsre-
gionerna och landet som helhet. Bäst har ett antal områden 
i Stockholmsregionen utvecklats. I flertalet berörda områden 
har sysselsättningen ökat mer för den utrikes födda befolk-
ningen än för övriga invånare. Detta gäller i synnerhet utrikes 
födda män. 
 De tre storstadsregionerna uppvisar sinsemellan stora 
regionala skillnader, inte minst vad gäller situationen på 
arbetsmarknaden. Dessa skillnader avspeglar sig också i de 24 
bostadsområden som omfattas av storstadssatsningen. År 1999 
varierade sysselsättningsgraden i dessa områden mellan 22 
och 68 procent, medan genomsnittet för samtliga områden var 
knappt 49 procent. Samtliga områden i Göteborg och Malmö 
hade en sysselsättning som låg under detta genomsnitt. Sam-
tidigt hade områdena i Stockholmsregionen en sysselsättning 
som, med tre undantag, låg över genomsnittet. Segregationen 
i detta avseende var också tydligast i Malmö och Göteborg där 
skillnaderna i sysselsättning mellan de berörda områdena och 
omgivande arbetsmarknadsregioner var större jämfört med 
motsvarande förhållande i Stockholmsregionen.
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 Sysselsättningsdata för senare år än 1999 finns inte tillgäng-
liga när denna rapport sammanställs. Arbetslöshetsstatistiken 
som Arbetsmarknadsstyrelsen sammanställer ger en möjlig-
het att med mer aktuella uppgifter belysa utvecklingen inom 
sysselsättningsområdet. En betydande minskning av andelen 
arbetslösa och deltagare i arbetsmarknadspolitiska program 
mellan 1999 och 2002 indikerar att sysselsättningen har fort-
satt att öka i storstadsregionerna och de berörda områdena 
även under denna period. I genomsnitt har antalet arbetslösa 
och personer i arbetsmarknadsprogram minskat med drygt 30 
procent i de sju storstadskommunerna. I storstadssatsningens 
24 bostadsområden var minskningen något mindre. Mellan 
2001 och 2002 har dock minskningen varit snabbare i de 24 
områdena än i övriga kommunen. Relationen mellan berörda 
bostadsområden och övriga områden i kommunerna har inte 
förändrats under mätperioden, arbetslösheten var fortfarande 
dubbelt så hög i de berörda områdena både i början och i slu-
tet av mätperioden. 

Ekonomiskt bistånd/socialbidrag
Antalet långvariga biståndsmottagare har minskat med 
ungefär en femtedel i de berörda storstadsområdena under 
perioden 1997–2000. Nedgången i biståndsstagandet har 
varit betydligt större i dessa områden (3,3 procentenheter) 
jämfört med omgivande storstadsregioner (mellan 0,4 och 0,9 
procentenheter) och landet som helhet (0,7 procentenheter). 
Den socioekonomiska segregationen, som funktion av andelen 
långvariga biståndsmottagare, har alltså minskat något vid en 
jämförelse av de berörda områdena och respektive storstadsre-
gion under den aktuella tidsperioden. Nedgången i storstads-
satsningens bostadsområden har dock startat från betydligt 
högre nivåer än fallet i storstadsregionerna i sin helhet. Fort-
farande är skillnaderna också stora med en andel på i genom-
snitt 13 procent i de berörda områdena och andelar på mellan 
knappt 2 och drygt 3 procent i de olika storstadsregionerna. 

Utbildning
I landet som helhet har andelen gymnasieutbildade (minst 
treårigt gymnasium) ökat med 5,5 procentenheter till knappt 
46 procent under perioden 1997–2000. Motsvarande ökning 
har man även haft i Malmö- och Göteborgsregionerna. 
Stockholmsregionen har haft en något svagare utveckling. 
Stockholmsregionen har dock fortfarande den högsta utbild-
ningsnivån av de tre storstadsregionerna. Den genomsnittliga 
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utvecklingen i de berörda storstadsområdena motsvarar unge-
fär den i Stockholmsregionen, dvs. en något svagare utveckling 
än i landet som helhet. I genomsnitt hade 37 procent av de 
boende i de berörda områdena en treårig gymnasieutbildning 
år 2000. Skillnaderna mellan områdena och de omgivande 
storstadsregionerna har under den aktuella perioden varit 
relativ konstant eller ökat något.
 Andelen elever i årskurs 9 som har betyg i alla tre ämnena 
svenska, engelska och matematik har i genomsnitt minskat 
från 75,2 procent 1998 till 68,5 procent (6,5 procentenheter) 
under perioden 1998–2001 i storstadssatsningens områden. I 
storstadssatsningens kommuner i övrigt har andelen minskat 
från 93,4 procent till 89,1 procent, dvs. 4,5 procentenheter 
under samma mätperiod.
 Antalet elever i kommunal vuxenutbildning på gymnasial 
nivå i Sverige har minskat mellan 1999 och 2001. Totalt sett 
har minskningen i antalet grundskolutbildade som börjat 
kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå varit mindre i 
de berörda områdena än i storstadssatsningens kommuner i 
övrigt. Framförallt gäller detta de utrikes födda.

Trygghet
Utvecklingen av de olika brottstyperna uppvisar olika trender 
under tidsperioden. Misshandel och olaga hot har ökat något 
sedan 1997 medan såväl inbrott som tillgrepp av bil, cykel och 
stöld ur bil minskat. Dessa tendenser gäller för storstadssats-
ningens områden och deras hemkommuner och län. Brottet 
skadegörelse har haft en oregelbunden utveckling både på 
länsnivå och inom de berörda områdena. Det senaste året 
har det i storstadssatsningens områden varit en något gynn-
sammare utveckling av antalet anmälda brott än i omgivande 
kommuner.
 Nästan hälften av de tillfrågade i Integrationsverkets enkät-
undersökning känner sig trygga om de går ut ensamma en 
sen kväll i sitt bostadsområde medan en tredjedel känner 
sig otrygga. Det finns skillnader mellan storstadssatsningens 
områden när det gäller trygghet. I Malmös områden är man 
mest trygg och i Göteborg minst trygg. Kön är dock mer avgö-
rande för tryggheten än i vilket område personen bor. Män 
känner sig mycket tryggare än kvinnor.
 Huvuddelen trivs ganska eller mycket bra i sina bostadsom-
råden. I Malmö trivs de boende bäst och i Stockholm minst 
bra. Trots det uttrycker nästan hälften en vilja att flytta från 
sitt bostadsområde. Störst vilja att flytta finner vi i Stock-
holm medan flyttbenägenheten är minst i Malmö. Det finns 
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betydande skillnader i viljan att flytta mellan områdena, men 
också faktorer som trångboddhet, trivsel, trygghet och utbild-
ningsnivån är viktiga förklaringsfaktorer. 
 Att den faktiska utflyttningen har minskat de senaste åren 
beror antagligen mer på tillståndet på bostadsmarknaden. 
 

Folkhälsa
Folkhälsan är ett stort problem generellt i samhället och ett 
ännu större problem i storstadssatsningens områden. Antalet 
sjukdagar per sjukförsäkrad ökar betydligt snabbare i stor-
stadssatsningens områden än i de kommuner de ligger i trots 
betydligt högre utgångsnivåer. Det gäller för såväl inrikes som 
utrikes födda men de utrikes födda har ökat sin sjuklighet 
mer än de inrikes födda. Jordbro och områdena i Botkyrka 
är de enda som inte upplevt en dramatisk ökning av antalet 
sjukdagar. Den snabba ökningen innebär att det genomsnitt-
liga antalet sjukdagar i storstadssatsningens områden var 43 
under år 2001. För de utrikes födda var motsvarande uppgift 
55 sjukdagar. I de sju kommunerna var antalet sjukdagar per 
sjukförsäkrad i genomsnitt 27.
 Enligt Integrationsverkets genomförda enkätundersökning 
finns ingen statistisk säkerställd skillnad mellan olika områden 
när det gäller hälsostatusen. Personer i storstadssatsningens 
områden i Göteborg skattar dock sin självupplevda hälsa sämst 
enligt flera olika mätmetoder. Utrikes födda, och särskilt utri-
kes födda kvinnor uttrycker ett mycket dåligt hälsotillstånd.

Demokratiskt deltagande och delaktighet
Integrationsverkets enkätundersökning ger signaler om att 
betydligt fler kommer att rösta i valet 2002 än i tidigare val i 
storstadssatsningens områden. Vi har också mätt det demo-
kratiska deltagande men det är svårt att uttala sig om hur pass 
låga eller höga nivåerna är då vi inte har något jämförelsema-
terial. Vi kan dock se att den angivna demokratiska aktiviteten 
är högst bland inrikes födda. Skillnaden mellan inrikes födda 
och utrikes födda är också mycket stor när det gäller känne-
dom om storstadssatsningen. Medan över hälften av de inrikes 
födda kände till storstadssatsningen var det bara en av tre av 
de utrikes födda som var bekant med satsningen. Kännedom 
om storstadssatsningen var också betydligt större i storstads-
satsningens områden i Stockholmsregionen än i Malmö och 
Göteborg. Liknande mönster finner vi, undantaget Botkyrka, 
när det gäller deltagande i och planering av storstadssats-
ningen. I Stockholm har över åtta procent av befolkningen i 
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storstadssatsningens områden varit på möte inom ramen för 
storstadssatsningen medan motsvarande siffra i Botkyrka och 
Göteborg är knappt tre procent. 

Att bryta segregationen – problembild, 
styrmedel och strategier
I kapitlet »Att bryta segregationen« analyseras storstadspoli-
tikens andra övergripande mål, »att bryta den sociala, etniska 
och diskriminerande segregationen« i relation till dess pro-
blembild, antagande och avgränsningar. Vidare diskuteras 
politikens områdesbaserade styrstrategi i förhållande till det 
övergripande målet. 
 Storstadspolitikens andra övergripande mål tar sikte på att 
bryta boendesegregationen, dvs. att bryta koncentrationen 
av olika befolkningsgruppers boendemönster. Det är kombi-
nationen av social, ekonomisk och etnisk boendesegregation 
som utmålas som särskilt problematisk. I storstadsproposi-
tionen (prop. 1997/98:165) beskrivs segregationen som ett 
hot mot det kollektiva samhällsintresset. En bild tecknas av ett 
framväxande klassamhälle med en etnisk dimension. Segrega-
tionen anses vara en ödesfråga för Sverige då den leder till för 
samhället negativa konsekvenser. 
 Konstruktionen av storstadspolitiken innebär en målkon-
flikt. Å ena sidan har man valt en områdesbaserad strategi. 
Å andra sidan är flertalet konkreta insatser som åtgärdspla-
nerna i de lokala utvecklingsavtalen omfattar inriktade på att 
förbättra levnadsförhållandena för individerna i de aktuella 
områdena. Detta ställer till problem då det inte är självklart 
att insatser riktade mot individer kommer områdena till del 
och tvärtom. Utvecklingen i de berörda områdena påverkas 
av denna motsägelsefullhet eftersom områdenas utveckling 
till stor del beror på omflyttningar till och från dessa områden. 
Det gäller såväl in- och utflyttning inom landet som migration 
över landsgränser. 
 Den statistik som beskriver omflyttningen i de av storstads-
satsningen berörda områdena visar att personer med en rela-
tivt sett starkare socioekonomisk position i större utsträckning 
väljer att flytta från områdena än personer med svagare posi-
tioner. Den för områdena negativa segregationsprocessen blir 
tydlig när man kan konstatera att utflyttarna ersätts med nya 
boende, inklusive nyanlända flyktingar och invandrare, med 
lägre inkomster och svagare anknytning till arbetsmarknaden. 
Utvecklingen i fråga om förvärvsintensiteten påverkas exem-
pelvis av i vilken utsträckning in- och utflyttarna är sysselsatta. 
För samtliga av storstadssatsningens områden var andelen 
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sysselsatta högre bland de som flyttade ut från områdena än 
för de som flyttade in. Omflyttningen har så att säga förtagit 
något av den ovan beskrivna positiva sysselsättningsutveck-
lingen i storstadssatsningens områden. På motsvarande sätt 
har minskningen av andelen långvariga biståndstagare i flerta-
let områden dämpats till följd av denna selektiva omflyttning. 
Denna typ av socioekonomiskt selektiva omflyttningar kan 
sägas reproducera det segregerade boendemönstret i de tre 
storstadsregionerna. Att förändra dessa flyttmönster utgör en 
av de grundläggande förutsättningarna för att storstadspoliti-
ken skall lyckas med sin målsättning att bryta den socioeko-
nomiska, etniska och diskriminerande segregationen. Det är 
svårt att se hur storstadssatsningen, med de redskap som den 
idag förfogar över, på lång sikt skall kunna förändra de proces-
ser som skapar den etniska och socioekonomiska segregatio-
nen.

Genomförandet av storstadspolitiken
I kapitlet analyseras genomförandet av storstadspolitiken med 
fokus på de lokala utvecklingsavtalet och fyra centrala aspekter 
av genomförandeprocessen; ansvars- och resursfördelning, 
långsiktighet, underifrånperspektiv och samverkan. 

Från breda, parallella insatser till ökat fokus på 
sysselsättning och utbildning
Grunden för de lokala utvecklingsavtalen är storstadssatsning-
ens övergripande syfte att bryta segregationen och dess åtta 
delmål. Dessa åtta delmål har borgat för en bredd vad gäller de 
lokala insatsernas inriktning. I de berörda områdena genom-
förs insatser i syfte att höja sysselsättningen parallellt med 
insatser för att exempelvis öka tryggheten och trivseln. Stor-
stadsdelegationens kompletterande erbjudande, i maj 2001, 
innebar en fokusering på en del av den breda uppsättning mål 
som avtalen fram till dess hade utgått ifrån. En dryg fjärdedel 
(ca 600 miljoner) av de dryga 2 miljarder som regeringen 
avsatt för storstadsarbetet har nu öronmärkts för insatser 
inom målområdena sysselsättning och utbildning. Samtidigt 
vidgas den geografiska ramen för insatserna – vikten av sam-
arbete på en regional nivå betonas. 
 Det kompletterande erbjudandet innebär inte bara att flera 
av de ursprungliga målområden hamnar i bakgrunden för 
sysselsättning och utbildning, det gäller även för några av de 
faktorer som identifierades som viktiga förutsättningar för ett 
framgångsrikt utvecklingsarbete. Det gäller i första hand de 
följande: 
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Långsiktighet: För vissa kommuner medför det komplette-
rande erbjudandet att man på relativt kort tid måste ta ställ-
ning till om insatser som faller utanför de förändrade riktlin-
jerna skall avvecklas eller integreras i kommunens ordinarie 
verksamhet. Detta kan antas försämra förutsättningarna för 
kommunerna att bedriva förändringsarbetet långsiktigt base-
rat på sina egna befintliga resurser.

Underifrånperspektivet: Inget tyder på att de boende eller de 
som arbetar med storstadssatsningen lokalt efterlyst denna 
fokusering på sysselsättning och utbildning. 

Utvärdering: Jämfört med tidigare insatser i s.k. »utsatta 
bostadsområden« omfattar storstadsarbetet en betydande sats-
ning på utvärdering av insatserna. Den avgörande förändring 
som det nya erbjudandet innebär genomförs dock innan man 
hunnit redovisa resultaten av de lokala utvärderingarna. 

Ansvars- och resursfördelning 
Finansieringen av storstadssatsningen skall enligt de lokala 
utvecklingsavtalen delas lika mellan staten och kommunerna. 
Medfinansieringen beskrivs som en motprestation som minst 
är likvärdig den ekonomiska insatsen från statens sida. Samti-
digt sägs uttryckligen att pågående specialsatsningar och sär-
skilda projekt i de aktuella bostadsområden inte skall ersättas 
med de nya insatser som omfattas av avtalet. En genomgång 
av de redovisade kommunala motprestationerna i de lokala 
utvecklingsavtalen tyder på att staten trots allt lämnat ett 
relativt stort utrymme för olika varianter av motprestatio-
ner. I flera av kommunerna har man exempelvis redovisat ett 
fortsatt arbete med tidigare specialsatsningar och projekt som 
motprestation. 

Långsiktighet
De lokala utvecklingsavtalen betonar betydelsen av att utveck-
lingsarbetet i de berörda bostadsområdena bedrivs under en 
längre period. Kommunernas avtal med staten omfattar perio-
der på mellan tre och sex år. Men det lokala utvecklingsarbetet 
är tänkt att fortsätta långt efter denna avtalsperiods slut. Den 
statliga insatsen är i första hand till för att stödja en igångsätt-
ning av en utvecklingsprocess. Meningen är att det arbetet på 
längre sikt i huvudsak skall finansieras med befintliga resurser 
i respektive kommun. 
 Förutsättningarna för ett långsiktigt utvecklingsarbete hotas 
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bland annat av frågor som har med den lokala organisationen 
av storstadsarbetet och dess förankring kommuncentralt och 
på områdesnivå. Tidigare utvärderingar har visat att en för-
utsättning för att tidsbegränsade projekt skall permanentas i 
den ordinarie kommunala verksamheten är att dessa projekt 
förankrats bland politiker och tjänstemän på kommuncentral 
nivå. Samtidigt förutsätts kommunerna prioritera boende-
dialogen – dvs. verka för ett lokalt deltagande i arbetet med 
de lokala utvecklingsavtalen. Man kan här ana en inneboende 
konflikt mellan att släppa lös engagemang och kreativitet 
bland de boende och tjänstemännen på lokal nivå å ena sidan 
och en förankring av arbetet på kommuncentral nivå för att 
underlätta invecklingen av arbetet i reguljär verksamhet å 
andra sidan. 
 Det är ännu (efter tre års arbete) få beslut fattade om per-
manentning av projekt som påbörjats inom storstadsarbetet. 
Däremot lyfter kommunerna fram det faktum att arbetspro-
cesserna som sådana givit erfarenheter och nätverk som kom-
mer att få betydelse för den ordinarie verksamheten. Metod- 
och kompetensutveckling inom skolans område är ett sådant 
exempel. Sammantaget tyder mycket på att stora delar av det 
utvecklingsarbete som idag bedrivs med storstadspengar inte 
kommer att kunna finna något utrymme inom kommunernas 
ordinarie budgetramar. Några undantag finns dock. 

Underifrånperspektiv
De boendes medverkan framhålls ofta som en förutsättning 
för ett framgångsrikt utvecklingsarbete. Integrationsverket 
har i en tidigare rapport konstaterat att omständigheterna vid 
utformningen av de lokala utvecklingsavtalen var sådana att 
det försvårade de boendes medverkan. (Organisation för demo-
krati och delaktighet. Integrationsverkets rapportserie 2000:8.)

 
Ett demokratiskt experiment
Trots att de boendes medverkan lyfts fram finns det få förslag 
i regeringens proposition hur det skall gå till. Kommunerna, 
som tagit frågan om underifrånperspektiv på stort allvar, för-
söker därför arbeta på flera olika fronter och med flera olika 
metoder. De flesta områdena har försökt att samla represen-
tanter för de boende i s.k. områdesråd. Dessa är framförallt 
tänkta att fungera som samtalspartner till tjänstemännen 
på lokal nivå. I en del områden har råden inflytande på hur 
storstadssatsningens resurser skall fördelas, men någon reell 
makt har inte tilldelats råden. Kommunerna har också arbetat 
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med stormöten och genom att etablera mötesplatser där kom-
munens representanter och de boende skall ges möjlighet till 
dialog. Demokratiarbetet sker också i mindre skala genom 
försök att etablera brukarinflytande inom offentliga service-
verksamheter och genom olika typer av fonder som föreningar 
i området kan söka medel ur. 

Svagt deltagande
Trots att kommunerna lagt mycket arbete på att mobilisera 
de boende har aktivitetsnivån inte nått upp till förväntning-
arna. De boende vill helt enkelt inte delta i den utsträckning 
som efterfrågas i kommunerna. Framförallt utrikes födda har 
uteblivit. Okonventionella metoder som dörrknackning, tält-
möten och motivationsarbete, anställda demokratisamordnare 
och linkworkers är några metoder som nu sätts in för att ytter-
ligare stärka underifrånperspektivet.
 Att öka det demokratiska deltagandet är ett stort och svårt 
arbete som också berör de demokratiska institutionerna i hela 
kommunen. För att någon ska kunna få makt och inflytande 
måste någon annan vara beredd att ge upp en del av sin makt. 
Kommuncentralt har det funnits mycket liten vilja till att 
decentralisera makt. Trenden är snarast den motsatta – att 
lokala demokratiska institutioner överges till förmån för en 
organisering efter fackkontor istället för geografiska områden. 
Demokratiprojekt har sjösatts i storstadssatsningens områden 
utan att viktiga frågor om legitimitet och representativitet bli-
vit utredda. Det har i flera fall inneburit att engagemang vänts 
till frustration när det utlovade inflytandet inte kunnat reali-
seras eftersom rådens roll och mandat i förhållande till andra 
institutioner varit oklara.

Samverkan 
Samverkan är tänkt att skapa en helhetssyn på områdenas och 
individernas problem och möjligheter. Samverkan är dess-
utom tänkt att bidra till ett bättre utnyttjande av de reguljära 
statliga, regionala och kommunala resurser som finns lokalt. 
Staten åtar sig i de lokala utvecklingsavtalen ansvaret för att 
samverkan skall komma till stånd mellan kommunerna och de 
statliga myndigheter som finns på lokal nivå. Speciella samver-
kansavtal mellan kommunen, länsarbetsnämnderna och för-
säkringskassan var också tänkta att finnas som en del i avtalen.
 Storstadssatsningen har stimulerat satsningar på samverkan. 
Kommunerna upplever dock att det är mycket svårt att få de 
tänkta samverkanspartnerna att delta fullt ut så som det var 
tänkt. Länsarbetsnämnden/arbetsförmedlingen och försäk-
ringskassan var tänkta att vara de viktigaste samverkanspart-
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nerna i storstadssatsningen. I några kommuner har samverkan 
mellan dessa parter fungerat enligt planerna medan andra 
kommuner inte kunnat få med försäkringskassan som en 
part i samverkan. Samverkan inom arbetsmarknadsområdet 
har dessvärre försvårats av att det varit svårt att definiera en 
gemensam målgrupp. Andra problem härrör från projektfor-
men som sådan. Där samverkan kommit till stånd har det lett 
till positiva effekter men samverkan inom arbetsmarknads-
området speglar också ett förhållande där regeringens olika 
mål motverkar varandra. Vår uppfattning är att de särskilda 
medel som Arbetsmarknadsverket tilldelats för att arbeta 
med storstadssatsningens områden varit nödvändiga för att 
åstadkomma samarbete inom ramen för storstadsarbetet. För-
säkringskassorna har inte tilldelats särskilda medel eller anvis-
ningar och där har samarbetet varit svårt att åstadkomma.
 Ett fungerande samverkansarbete inom andra verksamhets-
områden än arbetsmarknaden har också varit svårt att åstad-
komma. Samverkan internt i kommunen fungerar olika bra i 
kommunerna och detsamma gäller för samverkan med lands-
tingen. Det kanske största problemet är polisens roll i stor-
stadssatsningen. Samtidigt som regeringen satsar resurser för 
att öka tryggheten i storstadssatsningens områden försvinner 
närpolisen från desamma. Försöken att samarbeta med poli-
sen är ett exempel på svårigheterna att etablera samsyn och 
använda gemensamma resurser trots det i grunden gemen-
samma målet – att minska brottsligheten och öka tryggheten.

Slutsatser
Rapporten avslutas med ett kapitel där slutsatser och förslag 
redovisas. Kapitlet redovisar också några områden – offent-
ligförsörjda och jämställdhet – som vi anser fallit bort inom 
ramen för storstadssatsningen samt hur Integrationsverket 
planerar att gå vidare med utvärderingen av storstadssats-
ningen efter att regeringsuppdraget avslutats.
 Några av de centrala slutsatserna och förslagen är:

De övergripande målen för storstadssatsningen –
Att bryta segregationen
Områdesbaserade insatser kan endast i liten utsträckning 
påverka de processer som skapar och upprätthåller den etniska 
och socioekonomiska segregationen. De faktorer som påverkar 
den pågående segregationsprocessen verkar i första hand på 
en strukturell nivå. De redskap som står till förfogande inom 
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ramen för de lokala utvecklingsavtalen ger, enligt vår bedöm-
ning, begränsade möjligheter att påverka dessa processer. Ett 
fortsatt lokalt förändringsarbete bör utgå från mål som är 
bättre anpassade till förutsättningarna på denna geografiskt 
avgränsade nivå. Man bör också överväga vilken typ av insat-
ser som är bäst lämpade för ett arbete som tar sin utgångs-
punkt i närområdet.

Tillväxt
Tillväxtaspekter bör inte vara styrande för det fortsatta arbetet 
inom de lokala utvecklingsavtalen. Det områdesbaserade för-
ändringsarbetet inom de åtta delmålen bör däremot komplet-
teras med åtgärder och program som utgår från en stads- och 
regionövergripande nivå, exempelvis i de regionala tillväxtpro-
grammen och i storstadskommunernas strategiska planering.

Tänkta framgångsfaktorer
Det lokala utvecklingsarbetet var tänkt att genomföras genom 
flera centrala framgångsfaktorer: långsiktighet, underifrån-
perspektiv, samverkan, målstyrning och utvärdering. Dessa 
har tagits på stort allvar i kommunerna och haft omfattande 
genomslag på de insatser och de strategier som dragits igång 
av kommunerna. Det tycks som att dessa centralt anbefallna 
perspektiv präglat storstadsarbetet i stor utsträckning möjligen 
med undantag för målstyrningsperspektivet.

Långsiktighet
Mycket tyder på att kommunerna saknar de ekonomiska 
resurser som är en förutsättning för att permanenta alla de 
insatser som kan bedömas som framgångsrika inom den 
ordinarie verksamheten. Vi ser snarare en risk för en mer 
eller mindre permanent projektverksamhet som är beroende 
av extraordinära projektpengar. En möjlig lösning är att det 
ekonomiska ansvaret för det långsiktiga arbetet inom vissa 
områden delas mellan kommunerna och några av de samar-
betsparter som är delaktiga i storstadsarbetet. 

Underifrånperspektiv
Ingenting tyder på att ett framgångsrikt lokalt utvecklingsar-
bete alltid står och faller med invånarnas direkta engagemang 
i planering och styrning av arbetet. Uppfattningen om att ett 
underifrånperspektiv är ett måste för att nå framgång måste 
problematiseras. 
 Det demokratiska arbetet måste också planeras mer nog-
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grant och förankras bättre centralt i kommunen innan insat-
serna dras igång. Som det är nu har talet om delaktighet sna-
rast lett till lika delar frustration och besvikelse som verkligt 
inflytande vilket bl.a. berott på att planerna för hur demokra-
tiarbetet skall gå till – mandat, makt, syfte – varit oklart. 

Samverkan
En betydande brist i genomförandet av storstadspolitiken är 
att landstingen, länsstyrelser och sektorsmyndigheterna inte 
finns representerade när ansvarsfördelningen preciseras i de 
lokala utvecklingsavtalen. Förutsättningarna för samverkan 
mellan kommuner och sektorsmyndigheter på lokal och 
regional nivå bör förstärkas genom en tydligare styrning via 
regleringsbrev och ekonomiska incitament. 

Målstyrning och utvärdering
Ansvaret för utvärderingen av lokala utvecklingsavtal delas 
enligt regeringsbeslutet av den 22 april 1999 mellan två nivåer, 
den nationella och den kommunala. Av de direktiv som reger-
ingen gett till Integrationsverket framgår också att den natio-
nella utvärderingen åtminstone delvis ska grundas på kom-
munernas och andra aktörers arbete och på uppgifter som 
kommunen samlar in.
 De lokala utvärderingar som respektive storstadskommun 
knutit till storstadsarbetet har i olika utsträckning redovisat 
delar av utvärderingsresultaten. Utvärderarna har kommit 
olika långt i sitt arbete. I något fall har endast det inledande 
arbetet kommit igång. Integrationsverket har av denna anled-
ning inte ett tillräckligt brett underlag för att kunna ge en hel-
täckande bild av resultaten av utvärderingarna eller vilken roll 
som dessa utvärderingar spelat för de pågående utvecklings-
processerna.





Den 2 december 1998 godkände riksdagen Storstadspropositio-
nen (Prop. 1997/98:165 Utveckling och rättvisa – en politik för 
storstaden på 2000-talet, bet. 1998/99:AU2, rskr. 1998/99:34) 
och med denna lades grunden för en ny nationell politik för 
landets storstadsregioner. 
 I storstadspropositionen drar regeringen upp riktlinjerna 
för en storstadspolitik vars tvåfaldiga syfte är att bättre ta 
tillvara de unika möjligheter som storstadsmiljön ger, och att 
samtidigt även uppmärksamma och motverka storstädernas 
och storstadsmiljöns särskilda problem. De övergripande 
målen för den nya politiken är mer konkret »att ge storstads-
regionerna goda förutsättningar för långsiktigt hållbar tillväxt 
och därmed kunna bidra till att nya arbetstillfällen skapas 
såväl inom regionerna som i övriga delar av landet«, samt »att 
bryta den sociala, etniska och diskriminerande segregationen 
i storstadsregionerna och att verka för jämlika och jämställda 
levnadsvillkor för storstädernas invånare« (1998/99: AU2). 
 I storstadspropositionen föreslogs att lokala utvecklingsavtal 
skulle användas som operativa instrument i den nya storstads-
politiken. Detta är den s.k. storstadssatsningen. Staten och ett 
urval av storstadskommunerna ska i avtalsform komma över-
ens om hur problematiken med segregationen ska hanteras, 
dvs. hur stat och kommun ska agera för att uppnå framför allt 
det andra av den nya politikens två övergripande mål.
 Storstadspropositionen understryker också vikten av att 
insatserna inom ramen för storstadssatsningen utvärderas. De 
kommuner som sluter lokala utvecklingsavtal med staten är 
skyldiga att utvärdera dessa avtal och att redovisa resultaten. 
Till dessa lokala utvärderingar är även en nationell utvärde-
ring kopplad. Ansvaret för denna har regeringen inledningsvis 
tilldelat Integrationsverket.
 Denna rapport syftar till att redovisa Integrationsver-
kets slutrapportering av uppdraget att utvärdera de lokala 

Inledning
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Figur 1
Storstadssatsningens sju kommuner och 24 områden.

Kommun Områden i respektive kommun
Huddinge Västra Skogås, Vårby och Flemingsberg
Botkyrka Alby, Fittja och Hallunda-Norsborg
Haninge Jordbro
Stockholm Rågsved, Skärholmen, Rinkeby, Tensta och Husby
Södertälje Fornhöjden, Ronna, Geneta och Hovsjö
Malmö Södra Innerstaden, Fosie, Hyllie och Rosengård
Göteborg Gårdsten, Hjällbo, Bergsjön och Norra Biskopsgården

I regeringsuppdraget ges direktiv om att den nationella utvär-
deringen ska framställa statistiska indikatorer för att spegla 
utvecklingen i de av storstadssatsningen berörda bostadsom-
rådena. För att tillgodose dessa krav har Integrationsverket, 
mot bakgrund av ett antal målområdesanalyser, utarbetat 
en grunduppsättning indikatorer som används för att följa 
utvecklingen i de aktuella bostadsområdena. Dessa indikatorer 
redovisas i Integrationsverkets rapport Målområdesanalyser 
och indikatorer (Integrationsverkets rapportserie 2001:6). En 
mer utförlig redovisning av datamaterial ur Integrationsver-
kets databas STATIV1 presenteras och analyseras i rapporten 
Utvecklingen i storstadssatsningens 24 bostadsområden 1997–
2000 (Integrationsverkets rapportserie 2001:09).

1 Se sid. 38  för en beskrivning av Integrationsverkets databas STATIV.

utvecklingsavtalen. Den nationella utvärderingen har tidigare 
publicerat ett antal delrapporter. Dessa arbeten, tillsammans 
med tidigare erfarenheter från bland annat utvärderingen av 
»Blommansatsningen«, har varit viktiga utgångspunkter då 
denna rapport utformats. Statistiska uppgifter över ett antal 
utvalda indikatorer, en särskild studie bland de boende i 
storstadssatsningens bostadsområden, dokumentation, forsk-
ningsrapporter och intervjuer med nyckelaktörer är ytterligare 
några viktiga källor för rapportens utformning och slutsatser.

Det nationella utvärderingsuppdraget
Integrationsverket fick på våren 1999 (regeringsbeslut 22 
april 1999) i uppdrag att under tre år ansvara för en nationell 
utvärdering av de lokala utvecklingsavtal som sju storstads-
kommuner, Botkyrka, Göteborg, Haninge, Huddinge, Malmö, 
Stockholm och Södertälje, ingått med staten (se figur 1).
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Tidsaspekten och relevans
De lokala utvecklingsavtal som tecknats mellan staten och de 
sju storstadskommunerna, och som Integrationsverket ska 
utvärdera, löper mellan slutet på år 1999 och 2005. Det finns 
variationer mellan kommunerna i fråga om giltighetstiden på 
respektive kommuns avtal (se figur 2 för en översikt). Staten 
har avsatt drygt två miljarder kronor för finansieringen av 
storstadssatsningen under perioden 1999–2003. Av dessa två 
miljarder har ca 600 miljoner kronor särskilt reserverats för 
insatser inom målområdena sysselsättning och utbildning, 
enligt de förändrade riktlinjerna från våren 2001. Fram till och 
med 15 juni 2002 hade staten sammanlagt beslutat om att för-
dela drygt 1,3 miljarder kronor mellan storstadskommunerna. 
Av denna summa hade 775 miljoner betalats ut. 
 Integrationsverkets utvärderingsuppdrag löper under en 
period med början i april 1999 och avslut i juni 2002. I kom-
munernas rapporter till regeringen och i Integrationsverkets 
egna rapporter förklaras att merparten av det praktiska stor-
stadsarbetet ute på fältet inte kom igång på allvar förrän mot 
slutet av år 2000. Att det tog längre tid än förväntat att teckna 
avtalen och att upprätta de lokala åtgärdsplanen är två anled-
ningar till fördröjningen. 
 De lokala utvecklingsavtalen ska revideras en gång per år. 
Flertalet kommuner reviderade sina avtal första gången under 
år 2001. Göteborgs avtal kommer att revideras under 2002. 
Utvecklingsavtalen för Huddinge, Malmö och Stockholm har 
reviderats en andra omgång under 2002. Dessa revideringar 
publiceras dock för sent för att kunna ingå som underlag för 
denna rapport. 

Figur 2
Giltighetstiden för de sju ursprungliga lokala utvecklingsavtalen

Kommun Giltighetstid
Södertälje 1 juli 1999–31 december 2005
Botkyrka 1 juli 1999–31 december 2003
Stockholm 29 oktober 1999–31 december 2005
Malmö 26 november 1999–31 december 2003
Huddinge 1 januari 2000–31 december 2004
Haninge 1 januari 2000–31 december 2005
Göteborg 1 januari 2000–31 december 2003

Statistiken över sysselsättning och inkomst släpar i dag efter 
med ca ett och ett halvt år. Detta innebär att det inför detta 
redovisningstillfälle endast finns uppgifter tillgängliga för 
år 1999. Inom några månader är det dock möjligt att både 
framställa och analysera uppgifter för år 2000. För de övriga 
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statistiska indikatorerna, utom arbetslöshetsstatistiken gäller 
de uppgifter som är tillgängliga inför detta redovisningstill-
fälle t.o.m. slutet på år 2000. Inom några månader är det dock 
möjligt att framställa uppgifter för dessa indikatorer för 2001. 
Figur 3 ger en översikt av när huvudindikatorerna på syssel-
sättning, ekonomiskt bistånd/socialbidrag och utbildning är 
tillgängliga.

Figur 3
Statistik – översikt
Statistik Siffror tillgängliga vid detta 

redovisningstillfälle (juni 2002)

Sysselsättning 1997 t.o.m. 1999
Ekonomiskt bistånd/
socialbidrag

1997 t.o.m. 2000

Utbildningsnivå 1997 t.o.m. 2000

Mot bakgrund av denna eftersläpning i registerdata innehål-
ler denna rapport ingen analys av utvecklingen inom de olika 
målområdena som effekter av storstadssatsningen. Tyngd-
punkten i redovisningen vilar i stället på en analys av den 
utveckling och de omständigheter som kan antas påverka 
kommunernas och bostadsområdenas möjligheter att uppnå 
de uppsatta delmålen och det övergripande målet att bryta 
segregationen.

Rapportens syfte och disposition
Denna rapport har följande fyra syften: 
• att beskriva utvecklingen i de berörda storstadsområdena så 

långt det är möjligt
• att analysera storstadspolitikens övergripande mål att bryta 

segregationen
• att utvärdera genomförandet av storstadspolitiken
• att analysera storstadssatsningens hinder och möjligheter 

och lämna förslag på hur framtidens politik och praxis bör 
utvecklas. 

 Dessa syften återspeglas i rapportens disposition.
 Det första syftet, vilket behandlas i kapitlet »Mål och resul-
tat«, är att tydliggöra tillståndet och utvecklingen med hjälp 
av den mest uppdaterade statistik som finns att tillgå. 1998 
års storstadspolitik ger uttryck för två övergripande mål: 1) 
att öka tillväxten i storstadsregionerna och 2) att bryta den 
sociala, ekonomiska och etniska segregationen i de utvalda 
bostadsområdena. De lokala utvecklingsavtalen tar fasta på det 



30     31  

andra av dessa övergripande mål. I propositionen är detta mål 
i sin tur nedbrutet på följande åtta delmål: 
–  sysselsättningsgraden i de socialt utsatta bostadsområdena 

bör höjas för både män och kvinnor
–  socialbidragsberoendet bör minskas
– det svenska språkets ställning bör stärkas, såväl bland barn 

och ungdomar som i den vuxna befolkningen
– alla elever bör ges förutsättningar att nå målen i grundsko-

lan. Det är särskilt viktigt att ingen elev lämnar grundskolan 
utan tillräckliga kunskaper i svenska/svenska som andra-
språk, engelska och matematik

–  utbildningsnivån i den vuxna befolkningen bör höjas – de 
som saknar utbildning motsvarande svensk gymnasiekom-
petens bör erbjudas detta

–  alla stadsdelar i storstäderna bör uppfattas som attraktiva 
och trygga av dess invånare, och utgöra goda och hälso-
samma livsmiljöer

– folkhälsoläget, både i form av ohälsotal och självupplevd 
hälsa, bör förbättras

– det demokratiska deltagandet och delaktigheten bör öka i 
de utsatta bostadsområdena (Prop. 1997/98:165, sid. 31).

Utgångspunkten för den nationella utvärderingen har varit 
att utvecklingen inom samtliga åtta delmål ska följas upp och 
utvärderas. Officiella registerdata används för att följa utveck-
lingen inom flera av målområdena, men inom några områden 
står de boendes subjektiva omdömen i fokus vilket har krävt 
en annan mätmetod. Det gäller självupplevd hälsa och uppfat-
tad trygghet samt målet om den demokratiska delaktigheten. 
Därför har Integrationsverket utvecklat och genomfört en sär-
skild boendestudie. 
 Utvecklingen inom de målområden som omfattar kunska-
per i svenska språket har visat sig svåra att mäta. Integrations-
verket redovisar därför inga statistiska indikatorer för detta 
målområde. Grunden för valet av mätsätt och indikatorer 
redovisas mer fullständigt i delrapporten Målområdesanalyser 
och indikatorer (Integrationsverkets rapportserie, 2001:6).
 Rapportens andra syfte är att analysera storstadspolitikens 
övergripande mål att bryta segregationen. Syftet är vidare att 
diskutera för- och nackdelar med storstadssatsningens områ-
desfokuserade strategi (med 24 geografiskt avgränsade stads-
/kommundelar) i förhållande till det övergripande målet att 
bryta segregationen. Det görs i huvudsak i kapitlet »Att bryta 
segregationen«. En central fråga i kapitlet är om en insats som 
storstadssatsningen kan leda till att segregationen bryts. För 
att kunna svara på frågan undersöks den problembild som 
beskrivs i storstadspropositionen samt om de redskap som 
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storstadssatsningen har kan förändra de processer som bidrar 
till att segregationen skapas och upprätthålls.
 Det tredje syftet är att granska genomförandet av storstads-
satsningen. Enligt de lokala utvecklingsavtalen som slutits 
mellan kommunerna och staten, ska genomförandet av 
storstadssatsningen präglas av långsiktighet, underifrånper-
spektiv, samverkan och målstyrning/utvärdering för att vara 
framgångsrik. Kapitlet »Genomförandet av storstadspolitiken« 
undersöker vad detta betyder i praktiken och om kommu-
nerna och staten handlat efter dessa honnörsord. Vi identifie-
rar också hinder och möjligheter i detta arbete. 
 Det fjärde syftet med rapporten är att erbjuda förklaringar 
till varför storstadspolitikens mål kan anses vara på väg att 
uppnås eller ej. Har segregationen brutits? Vad har förhindrat 
ett bättre genomförande av storstadssatsningen? Slutsatserna 
resulterar i några förslag och synpunkter när det gäller fram-
tida strategier för att motverka olika former av segregation i 
samhället. 

Begrepp och definitioner
Med storstadspolitiken avses den inriktning som redovisas i 
propositionen 1997/98:165 Utveckling och rättvisa – en politik 
för storstaden på 2000-talet och som riksdagen har fastslagit i 
sitt beslut den 2 december 1998.
 Med storstadssatsningen (även kallat storstadsarbetet) avses 
de åtgärder och insatser som företas inom ramen för de lokala 
utvecklingsavtalen i de sju aktuella kommunerna.
 Med lokala utvecklingsavtal menas de avtal som regeringen 
har slutit med sju storstadskommuner avseende utvecklings-
arbete i syfte att bryta den sociala, ekonomiska och etniska 
segregationen i 24 specifika bostadsområden. 
 Den inbördes relationen mellan de olika begreppen kan 
beskrivas så här: 

Storstadssatsningen ingår som en operativ del och konkretisering 
av storstadspolitiken med lokala utvecklingsavtal mellan stat och 
kommun som operativt instrument. De lokala utvecklingsavtalen 
utgör således stommen i storstadssatsningen. (Integrationsverket 
2002:1 Lahti Edmark, sid. 46.)

Rapporten använder flera återkommande indelningar av 
befolkningen för att i större detalj kunna beskriva utveck-
lingen. Inrikes- och utrikes födda är en uppdelning som bygger 
på födelseland. Utrikes födda har alltså någon gång i sitt liv 
invandrat till Sverige. Utländsk bakgrund är ett sammanfat-
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2  Bilaga till Regeringsbeslut 22 april 1999, s. 2 och Riktlinjer för utveck-
lingsavtal, Faktablad, Kulturdepartementet maj 1999, s. 3.

tande begrepp och innebär att en person antingen är utrikes 
född eller har minst en förälder som är utrikes född. Därutöver 
används ålder och kön som indelningsgrunder. Förklaring av 
statistiska variabler redovisas i anslutning till kapitlet »Mål och 
resultat«.
 Utsatta bostadsområden är ett begrepp som förekommer i 
många olika sammanhang. Enligt storstadskommitténs defi-
nition syftar begreppet på de stadsdelar eller områden som 
har en mycket hög andel låginkomsttagare. Flertalet av dessa 
områden, men inte alla, finns i storstadssatsningens sju kom-
muner. »Utsatta bostadsområden« är alltså inte liktydigt med 
de 24 kommun- och stadsdelar som omfattas av storstadsarbe-
tet och de lokala utvecklingsavtalen. 
 Från och med år 2000 använder socialtjänstlagen begreppet 
ekonomiskt bistånd istället för socialbidrag. Vi använder därför 
i huvudsak det begreppet utom när vi citerar äldre text. En 
långvarig biståndsmottagare är en individ som mottagit eko-
nomiskt bistånd i minst tio månader under året. 

Den nationella utvärderingen i relation till 
de lokala utvärderingarna
Parallellt med den nationella utvärderingen ska kommunerna 
ansvara för att genomföra lokala utvärderingar av utvecklings-
avtalen. 
 Regeringen skriver i en bilaga till regeringsbeslutet och i 
riktlinjerna för de lokala utvecklingsavtalen att det nationella 
utvärderingsarbetet inte ersätter det kommunala utvärderings-
ansvaret. »Det nationella utvärderingsarbetet ska emellertid 
utföras så att gränsdragningen mot kommunens utvärderings-
arbete blir tydlig.«2 Integrationsverket har sammankopplat 
detta ansvar med ansvaret att erbjuda kommunerna metod-
stöd. I ett tidigt skede tog Integrationsverket initiativ till att 
anordna utvärderingsseminarier i samarbete med kommu-
nerna två gånger per år. Inledningsvis syftade seminarierna 
till att få klarhet i de lokala och nationella utvärderingarnas 
särintressen och gemensamma beröringspunkter. När väl 
dessa frågetecken klarats ut kom seminarierna att behandla 
metodfrågor i större utsträckning. 
 Integrationsverket har dessutom erbjudit såväl kommu-
nerna som de lokala utvärderarna att ta del av den statistikre-
surs som databasen STATIV utgör.
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 Integrationsverket tolkar att uppdraget att genomföra en 
nationell utvärdering av de lokala utvecklingsavtalen ligger i 
linje med den ambition som i dag styr verkets samhällsanalys 
som övergripande handlar om att följa och analysera sam-
hällsutvecklingen ur ett integrationsperspektiv. 
 Gränsdragningen mot de lokala utvärderingarna är otydlig 
när det gäller processinriktningen. Kommunerna har knutit 
till sig högskolor och universitet för att genomföra de lokala 
utvärderingarna. Se figur 4 för en översikt av vilka dessa är. 
Vissa av dessa lokala utvärderare har också intresserat sig 
för att genomföra processutvärderingar, dock oftast med ett 
avgränsat fokus på den kommunala organisationen och lokalt 
företrädda statliga myndigheterna. Integrationsverket har fört 
en dialog med både kommunerna och de lokala utvärderarna 
och bedömer att överlappningen i processutvärderingen är 
nyttig. De lokala och nationella utvärderingarna kommer san-
nolikt att kunna komplettera varandra.
 Kommunernas lokala utvärderare är däremot ensamma om 
att utvärdera enskilda insatser och verksamheter. Integrations-
verket gör inte detta. Denna del av de lokala utvärderarnas 
arbete är mycket viktig eftersom det skapar ett underlag som 
möjliggör utbyte mellan en rad olika lokala aktörer, t.ex. när 
det gäller erfarenheter av metodutveckling.

Figur 4
Utvärderare av storstadssatsningen på lokal nivå.

Utvärderingsinstans  Kommun
Södertörns högskola Stockholm, Huddinge,
 Haninge och Södertälje
Mångkulturellt centrum, 
 Fittja/Botkyrka Botkyrka
Lunds universitet, Socialhögskolan och 
 Malmö högskola, IMER Malmö

Göteborgs universitet och Chalmers Göteborg

Samordning med berörda sektorsmyndigheter
Förutom uppdraget att utvärdera har Integrationsverket fått i 
uppdrag att samordna utvärderingsarbetet och att samarbeta 
med berörda sektorsmyndigheter och med Mångkulturellt 
centrum i Botkyrka. 
 Integrationsverket har arbetat kontinuerligt med en refe-
rensgrupp bestående av representanter för de sektorsmyndig-
heter som är direkt berörda av storstadssatsningen. I denna 
referensgrupp ingår representanter från Arbetsmarknads-
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styrelsen (AMS), Skolverket, Socialstyrelsen, Riksantikvarie-
ämbetet och Svenska Kommunförbundet samt forskare från 
Kulturgeografiska institutionen och Institutet för bostads- och 
urbanforskning vid Uppsala universitet. Genom referensgrup-
pen och genom direktkontakt med myndigheter har Integra-
tionsverket kunnat ta hänsyn till de respektive myndigheternas 
sakkunskaper och upplevda behov, både då man planerat och 
genomfört utvärderingen. Flera av myndigheterna har kunnat 
bistå Integrationsverket med statistik och rådgivning när det 
gäller särskilda frågor samtidigt som de har hållits ajour när 
det gäller arbetet med den nationella utvärderingen av stor-
stadssatsningen.
 Med Mångkulturellt centrum har Integrationsverket haft 
möten och samtal under utvärderingstiden. Syftet för Integra-
tionsverket har varit att hålla sig ajour med hur Mångkultu-
rellt centrum har tolkat och genomfört sitt uppdrag kring ett 
visst lokalsamhälles långsiktiga utveckling, att diskutera inrikt-
ningen i den nationella utvärderingen och att jämföra och 
väva in Mångkulturellt centrums slutsatser i den nationella 
utvärderingen (Pripp, O. & Ramberg, I. (red.), 2002).
 Integrationsverket har även haft kontakter och samarbete 
med NUTEK och Statskontoret som har fått egna uppdrag 
från regeringen i anslutning till storstadssatsningen. NUTEK 
har haft i uppdrag från Storstadsdelegationen att analysera de 
lokala utvecklingsavtalen utifrån ett tillväxtperspektiv. Stats-
kontorets uppdrag har varit att studera samverkansaspekten.





Den 31 juni 2001 överlämnade Integrationsverket rapporten 
Den nationella utvärderingen av storstadssatsningen: Målområ-
den och indikatorer (Integrationsverket 2001:06) till regeringen. 
Där presenterades förslag på indikatorer för storstadspolitikens 
åtta målområden. I oktober samma år följdes denna rapport 
upp med Utvecklingen i storstadssatsningens 24 bostadsområden 
1997–2000, (Integrationsverket 2001:09). I den senare rappor-
ten presenterades statistiska data som beskriver utvecklingen 
inom tre av storstadspolitikens målområden: Målen att höja 
sysselsättningsgraden, minska socialbidragsberoendet samt 
att höja utbildningsnivån. I följande avsnitt ges en kort sam-
manfattning av tidigare redovisad statistik. Vidare presenteras 
delar av resultatet från den enkätundersökning som Integra-
tionsverket lät göra under hösten/vintern 2001/2002, den s.k. 
Boendestudien. Enkätundersökningen genomfördes för att 
belysa utvecklingen inom målområdena trygghet och triv-
sel, folkhälsa samt demokratiskt deltagande och delaktighet. 
Avsikten är att upprepa Boendestudien om ett–två år för att 
kunna göra jämförelser. Den nu genomförda undersökningen 
ger en dagsbild av de boendes upplevelse av trygghet, trivsel 
och deras känsla av delaktighet.
 Ett av storstadspolitikens delmål är att stärka det svenska 
språket. Integrationsverket har valt att inte presentera någon 
specifik indikator för att mäta utvecklingen inom detta 
målområde. Det beror på att vi inte funnit några hållbara 
indikatorer som kan mäta utvecklingen av språk på ett rätt-
visande sätt. Inom målområdet utbildning inom grundskolan 
redovisar vi dock utvecklingen i fråga om andelen elever som 
lämnar grundskolan med godkända betyg i bland annat ämnet 
svenska.

Mål och resultat
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Statistikkällor
Datamaterialet som beskriver utvecklingen i fråga om sys-
selsättning, socialbidrag och utbildning är i huvudsak hämtat 
från Integrationsverkets statistikdatabas STATIV, statistik 
för Integrationsverket. Variabelinnehållet i STATIV utgörs 
av nationell statistik på individnivå med möjlighet att följa 
utvecklingen på områdesnivå. Statistikkällorna till STATIV är 
i sin tur SCB, Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) och Socialsty-
relsen.
 Sysselsättningsstatistiken som kommer från STATIV bygger 
på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från 
egna företagare. Detta datamaterial har kompletterats med 
arbetslöshetsstatistik från AMS. Uppgifterna hämtas kontinu-
erligt från Arbetsförmedlingar i hela landet. Skolverket svarar 
för utbildningsstatistiken, statistiken om sjukdagar kommer 
från Riksförsäkringsverket och brottsstatistik från Polismyn-
digheten. (Se Målområdesanalyser och indikatorer, Integra-
tionsverkets rapportserie 2001:06 och Bilaga 2 i Utvecklingen 
i storstadssatsningens 24 bostadsområden, Integrationsverkets 
rapportserie 2001:09 för mer information om de olika regist-
ren.)

Utvecklingsarbetet i kommunerna
De sju storstadskommunerna har hunnit olika långt i sitt 
lokala utvecklingsarbete men i flertalet fall kom arbetet igång 
först under år 2000. Det statistiska material som redovisas i 
denna rapport speglar i vissa fall utvecklingen fr.o.m. 1997 till 
år 1999 och 2000. Med den kompletterande statistiken från 
AMS, Riksförsäkringsverket och Skolverket kan vi inom några 
målområden beskriva utvecklingen även under år 2001 och 
början av 2002. Vi kommer alltså att teckna en bild av situatio-
nen under det lokala utvecklingsarbetets inledande skede i de 
olika områden som omfattas av storstadssatsningen. Men det 
är för tidigt att med nu aktuella data uttala sig om storstads-
satsningens eventuella effekter på utvecklingen inom de olika 
målområdena. 
 De 24 geografiska områden (för en förteckning se figur 1 
sid. 28) som omfattas av storstadssatsningens lokala utveck-
lingsavtal är avgränsade enligt något varierande principer. 
Gemensamt för de 24 områdena är att de i förhållande till 
omgivande storstadsregioner har en befolkning där bl.a. lågin-
komsttagare, långvariga biståndsmottagare och utrikes födda 
är överrepresenterade. En del kommuner har valt att utgå 
från en geografisk avgränsning där hela eller större delen av 
en kommun- eller stadsdel omfattas av det lokala utvecklings-
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arbetet. Ett sådant exempel är Haninge som valt att utgå från 
en hel kommundel nämligen Jordbro. Andra kommuner har 
avgränsat områdena för storstadssatsningen till särskilt utsatta 
områden inom en stadsdel, t.ex. så har Malmö avgränsat delar 
av stadsdelen Rosengård. När man jämför situationen och 
utvecklingen i de olika storstadsområdena är det viktigt att 
hålla dessa skillnader i minnet. 
 För att sätta in utvecklingen i storstadssatsningens 24 områ-
den i ett regionalt sammanhang jämförs delar av det material 
som beskriver utvecklingen i områdena med motsvarande 
utveckling i de omgivande storstadsregionerna. För detta syfte 
har vi valt att använda oss av NUTEK:s regionala indelning i 
arbetsmarknadsregioner. Inom några målområden presenterar 
vi även utvecklingen i ett antal jämförelseområden (se tabell 
1) som inte omfattas av storstadssatsningens utvecklingsavtal. 
Några av dessa 14 områden ligger i storstadskommuner, men 
flertalet ligger i ett antal större kommuner utanför storstads-
regionerna. Dessa jämförelseområden liknar storstadssats-
ningens områden i fråga om storlek, andel låginkomsttagare, 
biståndsmottagare och utrikes födda. Syftet är att kunna följa 
utvecklingen i dessa 14 områden som inte får del av stor-
stadssatsningens ekonomiska medel men som i övrigt liknar 

Tabell 1
Inkomst, ekonomiskt bistånd/socialbidrag och utrikes födda, 1998, för jämförelseområ-
dena.
   Inkomst/ Soc.bidrag/ Andel
  Antal inv. person person utrikes födda
  alla åldrar 20–64 år 20–64 år 20–64 år
  1998 1998 1998 1998 (%)

Botkyrka Storvreten  5 549 151 872 3 717 38,5
Sollentuna C Bagarby  4 439 137 259 5 973 57,1
Uppsala Gottsunda  12 776 138 898 9 774 37,7
Eskilstuna Årby  2 385 109 265 10 934 55,2
Norrköping Tingstad församling  3 144 110 689 14 742 46,9
Jönköping Råslätt  4 156 94 695 12 162 61,2
Helsingborg Högaborg  3 749 124 909 9 028 37,0
Kristianstad Gamlegården  3 587 111 644 9 274 40,7
Halmstad Andersberg  3 441 86 954 15 906 54,9
Göteborg Lövgärdet  5 970 116 005 14 243 54,7
Göteborg Hammarkullen  7 023 99 546 19 172 70,8
Trollhättan Kronogården  4 694 133 954 7 814 46,7
Örebro Markbacken-Varberga-Tornfalkgatan 6 467 102 019 12 878 46,7
Västerås Södra och norra Råby 5 674 143 511 6 222 34,0

Samtliga jämförelseområden 5 218 122 067 10 767 47,6
Storstadssatsningens områden 9 891 117 862 11 773 57,6
Hela Sverige – 186 110 1 950 13,2
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dem. Tabell 1 visar några socioekonomiska variabler för de 
14 jämförelseområdena. I bilaga 7 redogör vi för hur dessa 
jämförelseområden valts ut. I detta kapitel redovisas i första 
hand utvecklingen översiktligt för storstadsregionerna och de 
berörda områdena totalt, utvecklingen i enskilda kommuner 
och bostadsområden redovisas bara delvis. I bilagorna 2–6 ges 
en mer utförlig presentation av utvecklingen i kommuner och 
bostadsområden. 

Boendestudien
Statistiska Centralbyrån genomförde under perioden novem-
ber 2001–februari 2002 en enkätundersökning på uppdrag av 
Integrationsverket. Den undersökta populationen var personer 
inom åldersintervallet 18–64 år i storstadssatsningens områ-
den i Stockholm, Huddinge+Haninge1, Botkyrka, Södertälje, 
Malmö och Göteborg. Totalt antal individer i dessa områden 
uppgick till 158 686 personer efter negativ samordning med 
annan boendestudie som under hösten 2001 genomförts inom 
ramen för Ytterstadssatsningen2 i Stockholm. (Spångberg och 
Ericson, 2002). Varje kommun delades i två delar bestående av, 
till hälften, utrikes och inrikes födda. Ur varje kommunhalva 
(stratum) valdes 250 personer ut (sammanlagt 3 000) för att 
svara på enkäten. På grund av i första hand omflyttning och 
avlidna reducerades antalet till 2 917 personer. Registret över 
Total Befolkningen (RTB) användes av SCB för att ta fram 
urvalet i undersökningen. 
 Enkäten innehöll 42 frågor om bl.a. familjeförhållanden, 
boende, delaktighet, service i bostadsområdet, hälsa, utbild-
ning och arbete (se  bilaga 9 för samtliga frågor). Syftet med 
dessa frågor var att belysa de tre målområden i storstadssats-
ningen som inte kan mätas med hjälp av någon registerdata. 
Boendestudien genomfördes i form av en postenkät med 
påminnelse efter nio dagar. De personer som inte besvarade 
postenkäten kontaktades via telefon för intervju och dessa 
kompletterades vidare med besöksintervjuer. För att höja 
svarsfrekvensen översattes enkäten till de vanligast förekom-

1 Storstadssatsningens områden i Huddinge och Haninge är befolk-
ningsmässigt små. Omfattningen av boendestudien (3000 enkäter) 
har inte medgett en särredovisning av dessa områden och är därför 
sammanslagna.

2 Ytterstadssatsningen i Stockholm startade 1995 som ett resultat av en 
motion om centrumförnyelse i några förorter. Ambitionerna växte till 
ett omfattande försök att skapa rättvisa levnadsvillkor i Stockholms 
stad. Det kommunala programmet kom så småningom att omfatta 13 
förortsområden och fick en budget på 500 miljoner kronor. 
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mande språken och tolk kunde anlitas vid behov under inter-
vjuerna. Sammantaget uppnåddes en svarsfrekvensen på 74,0 
procent av de tillfrågade. Bortfallet i undersökningen beror till 
största delen på att svaranden inte gick att spåra, ej var anträff-
bara eller att de avböjde medverkan. Bortfallet är ganska jämnt 
fördelat men mindre skillnader i svarsfrekvens finns: kvinnor, 
personer över 40 år, gifta samt inrikes födda har haft en högre 
svarsbenägenhet.

Sysselsättning
Att höja sysselsättningsgraden i de berörda områdena är det 
första delmålet under det övergripande målet att bryta segre-
gationen. Integrationsverket har valt att följa sysselsättningsut-
vecklingen med stöd av indikatorn andelen sysselsatta. Det är 
viktigt att spegla sysselsättningen snarare än arbetslösheten då 
en stor del av de arbetslösa inte registreras på arbetsförmed-
lingarna och därigenom inte heller i arbetslöshetsstatistiken. 
Problemet är den långa eftersläpningen av den officiella sys-
selsättningsstatistiken från Statistiska centralbyrån (SCB). 
I skrivande stund kan inte statistiken mäta sysselsättningen 
längre fram än för 1999. Uppgifter om sysselsättningsgraden 
på områdesnivå år 2000 kan redovisas senare under som-
maren eller hösten 2002. Därför kompletteras indikatorn för 
sysselsättningsgrad med arbetslöshetsstatistik från AMS. På 
längre sikt bör dock andelen sysselsatta användas för att mäta 
måluppfyllelsen inom detta delmål.
 År 1999 var andelen sysselsatta i storstadssatsningens områ-
den knappt 49 procent. I hela Sverige var motsvarande siffra 
knappt 74 procent, se tabell 2. Skillnaden på arbetsmarknaden 
mellan dessa 24 områden och övriga Sverige var alltså mycket 
omfattande men det finns stora skillnader mellan regioner 
och också mellan områden inom de tre storstadsregionerna. 
År 1999 varierade andelen sysselsatta i dessa områden mellan 
22 och 68 procent, medan genomsnittet för samtliga områden 
var knappt 49 procent.
 Samtliga områden i Göteborg och Malmö hade en sys-
selsättningsgrad som låg under detta genomsnitt. Samtidigt 
hade områdena i Stockholmsregionen en sysselsättning som, 
med tre undantag, låg över genomsnittet. Däremot var skillna-
derna i sysselsättning i Malmö och Göteborg större mellan de 
berörda områdena och omgivande arbetsmarknadsregioner än 
jämfört med motsvarande förhållande i Stockholmsregionen. 
 Sysselsättningsutvecklingen under perioden 1997–1999 
har varit något bättre i de berörda områdena än i landet 
som helhet. Bäst har ett antal områden i Stockholmsregionen 
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Tabell 2 
Förvärvsintensitet, 20–64 år, 1997 till 1999 (procent) och 
förändringen mellan år 1997 och 1999 (procentenheter).

  1997 1998 1999 1997–1999
V. Skogås 65,9 67,6 68,2 2,3
Vårby 54,9 58 59,5 4,6
Flemingsberg 56,9 58,3 59,9 3
Alby 52,2 53,7 57,3 5,1
Hallunda-Norsborg 61,8 63,1 63 1,2
Fittja 40,4 41,9 44,2 3,8
Jordbro 62,5 64,4 66,5 4
Rågsved 57,3 58,8 59,8 2,5
Skärholmen 52,1 53,2 55,6 3,5
Rinkeby 33,1 36,4 39,5 6,4
Tensta 40,9 42 43,9 3
Husby 46,5 47,8 49,8 3,3
Fornhöjden 60,4 60,6 61,6 1,2
Geneta 52,4 53,3 54,3 1,9
Ronna 49,6 51,8 52 2,4
Hovsjö 45,1 49,5 51,6 6,5
S. Innerstaden 41,6 43,3 44,3 2,7
Fosie 46,8 47,3 47,8 1
Hyllie 45,5 46,2 46,9 1,4
Rosengård 19,9 20,9 22,1 2,2
Bergsjön 35,3 37 38,9 3,6
Gårdsten 37,6 39,2 39,3 1,7
Hjällbo 26,8 26,6 28,4 1,6
N. Biskopsgården 26,5 26,3 28,6 2,1

Samtliga områden 45,8 47,3 48,7 2,9
Totalt jämförelseområden 46,3 47,6 49,5 3,2

Stockholm a-region 73,6 75 75,9 2,3
Malmö a-region 67,2 68,6 69,1 1,9
Göteborg a-region 70,3 72,1 73 2,7

Hela Sverige 71,6 73,3 73,9 2,3

Huddinge 74,4 75,9 76,7 2,3
Botkyrka 66,6 67,9 68,7 2,1
Haninge 73,2 74,9 76,1 2,9 
Stockholm 71,0 7,5 73,5 2,5
Södertälje 71,0 71,3 72,1 1,1
Malmö 60,4 61,7 62,2 1,8
Göteborg 64,4 66,4 67,5 3,1

Källa: STATIV, Integrationsverket
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utvecklats. Det gäller i synnerhet Alby i Botkyrka, Rinkeby i 
Stockholm och Hovsjö i Södertälje där sysselsättningsgraden 
ökat med mellan 5 till 6,5 procentenheter under perioden 
1997–1999. Särskilt Hovsjö har i jämförelse med hemkom-
munen Södertälje, och med de andra områdena i kommunen, 
haft en mycket positiv utveckling. I ett regionalt och kom-
munalt perspektiv nyanseras bilden av sysselsättningsutveck-
lingen. I Stockholmsregionen har sysselsättningen ökat med 
2,3 procentenheter mellan 1997 och 1999. Kommunerna i 
storstadssatsningen i Stockholmsregionen har haft en liknande 
utveckling undantaget Södertälje där ökningen stannade 
vid 1,1 procentenheter. Malmö arbetsmarknadsregion och 
Malmö kommun har haft en något svagare sysselsättnings-
utveckling med strax under 2 procentenheter medan den 
största ökningen har skett i Göteborgsregionen och Göteborg 
– över 3 procentenheter i kommunen. Sett i ett kommunalt 
perspektiv är det lättare att hitta framgångs- och motgångs-
exempel. Det finns några områden som har utvecklats svagare 
än sin hemkommun, trots en låg sysselsättning. Dessa är Hal-
lunda-Norsborg i Botkyrka; Fosie och Hyllie i Malmö samt 
Gårdsten, Hjällbo och N. Biskopsgården i Göteborg. Speciellt 
anmärkningsvärd är den svaga sysselsättningsutvecklingen i 
Göteborgsområdena med tanke på kommunens och regionens 
positiva utveckling under åren. Jämförelseområdena har under 
mätperioden utvecklats något bättre än storstadssatsningens 
områden.
 Tabell 3 visar att det föreligger stora skillnader i andelen 
sysselsatta mellan inrikes och utrikes födda och mellan män 
och kvinnor, inte minst i storstadssatsningens områden. Inri-
kes födda och män har en betydligt högre andel sysselsatta. 
Särskilt utrikes födda kvinnor har en mycket svag ställning på 

Tabell 3 
Andel sysselsatta, 20–64 år, efter födelseland och kön 1999 (procent).

   Utrikes födda  Inrikes födda  Total
  Man Kvinna Total Man Kvinna Total Man Kvinna Total

Samtliga områden 41,6 33,3 37,5 65,6 64,2 64,9 51,3 45,9 48,7
Jämförelseområden 40 31,7 36 65 59,4 62,2 52,9 46 49,5
Stockholms a-region 58,6 55,6 57,1 82,1 79,8 81 77,2 74,6 75,9
Malmö a-region 44,3 41,1 42,7 76,7 73 74,8 70,9 67,2 69,1
Göteborg a-region 50,4 46,5 48,5 79,7 76,1 77,9 74,8 71,2 73
Hela Sverige 55 50,2 52,5 79,5 75,1 77,4 76,2 71,6 73,9

Källa: STATIV, Integrationsverket
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arbetsmarknaden i storstadssatsningens områden. Totalt sett 
har storstadssatsningens områden och jämförelseområdena en 
liknande andel sysselsatta och sysselsättningsfördelning på de 
olika redovisade kategorierna.
 Det skiljer sig inte mycket åt när det gäller ökningen av 
andelen sysselsatta mellan storstadssatsningens områden och 
de övriga jämförelseområdena (tabell 4). Här kan vi också se 
att den något bättre sysselsättningsutvecklingen i storstads-
satsningens områden inte beror på att utvecklingen för ut- och 
inrikes födda män och kvinnor haft en bättre utveckling än i 
hela Sverige utan på främst på grund av att de utrikes födda är 
överrepresenterade i storstadssatsningens områden. I flertalet 
områden har alltså sysselsättningen ökat mer för den utrikes 
födda befolkningen än för övriga invånare, detta gäller i syn-
nerhet utrikes födda män. 

Utvecklingen av andelen arbetslösa och personer i 
arbetsmarknadspolitiska program 1999–2002 
Som tidigare nämnts släpar den officiella sysselsättningssta-
tistiken efter och siffror över sysselsättningsgraden år 2000 
redovisas först senare under 2002. Däremot använder vi oss av 
AMS arbetslöshetsstatistik i det följande för att belysa föränd-
ringar inom målområdet sysselsättning. 
 En jämförelse av utvecklingen av sysselsättningen med 
andelen arbetslösa (se definitionen nedan) enligt AMS statistik 
för åren 1997–1999 visar att en ökning av sysselsättningsgra-
den motsvaras av en minskning av andelen arbetslösa. Detta 
gäller oavsett om man studerar de olika kommunerna eller de 
enskilda områden som berörs av storstadsarbetet. 
 I tabell 5 redovisas förändringen av andelen arbetslösa av 

Tabell 4
Andel sysselsatta, 20–64 år, förändring mellan 1997 och 1999 efter födelseland och kön 
(procentenheter).

  Utrikes födda Inrikes födda Total
  Man Kvinna Total Man Kvinna Total Man Kvinna Total

Samtliga områden 5,4 3,8 4,6 2,1 1,3 1,7 3,5 2,1 2,9
Jämförelseområden 6,2 4,7 5,5 2,2 2,1 2,1 3,7 2,8 3,2
Stockholm a-region 4,7 3,5 4,1 2,1 1,8 2 2,6 2 2,3
Malmö a-region 3,3 2,8 3,1 2,4 1,5 1,9 2,2 1,5 1,9
Göteborg a-region 4,4 4 4,2 2,6 2,5 2,5 2,8 2,6 2,7
Hela Sverige 4,9 4,3 4,5 2,1 1,9 2,1 2,4 2,2 2,3

KÄLLA: STATIV, Integrationsverket
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befolkningen 20–64 år mellan den 31 mars 1999 och mot-
svarande datum år 2002. I detta mått på arbetslöshet ingår 
samtliga personer som var registrerade som arbetslösa hos 
Arbetsförmedlingen och deltagare i samtliga arbetsmark-
nadspolitiska program. Personer som hade anställning med 
lönebidrag för arbetshandikappade och skyddat arbete hos 
offentliga arbetsgivare eller i SAMHALL ingår inte i detta 
arbetslöshetsmått. Man kan inte identifiera utrikes födda eller 
personer med utländsk bakgrund i AMS databas då de endast 
registrerar efter medborgarskap. AMS använder vanligtvis 
utomnordiska medborgare som sin definition för att följa upp 
motsvarande målgrupp. 
 Under perioden 1999 till 2002 har antalet arbetslösa i 
genomsnitt minskat med drygt 30 procent i de sju storstads-
kommunerna. Relationen mellan berörda områden och övriga 
områden i kommunerna har inte förändrats under mätperio-

Tabell 5
Andel arbetslösa/personer i program av 20–64-åringar, åldersstandardiserat.  
   
 31 mars 31 mars 31 mars 31 mars
 1999 2000 2001 2002
    
Totalt Berörda områden 14,6 12,3 10,7 10,2
  Övriga kommunen 7,3 5,8 4,9 4,9

  Jämförelseområden 17,3 15,0 13,8 13,1
  Övriga jämförelsekommuner 8,8 7,5 6,5 6,2

Utomnordiska Berörda områden 24,1 19,9 17,7 15,1
medborgare Övriga kommunen 19,0 15,5 13,3 12,0

  Jämförelseområden 34,4 28,6 28,8 25,6
  Övriga jämförelsekommuner 23,4 19,3 17,7 15,9

Nordiska Berörda områden 11,5 9,9 8,6 8,8
medborgare Övriga kommunen 6,5 5,2 4,3 4,4

  Jämförelseområden 12,9 11,7 10,6 10,5
  Övriga jämförelsekommuner 7,8 6,7 5,8 5,6

Män Berörda områden 17,5 14,7 12,6 12,2
  Övriga kommunen 8,0 6,5 5,4 5,4

  Jämförelseområden 19,9 17,4 15,9 15,3
  Övriga jämförelsekommuner 9,4 8,1 7,1 6,9

Kvinnor Berörda områden 11,4 9,8 8,6 8,0
  Övriga kommunen 6,6 5,2 4,4 4,3

 Jämförelseområden 14,6 12,4 11,6 10,8
  Övriga jämförelsekommuner 8,1 6,8 5,9 5,6
     
Källa: AMS
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den, arbetslösheten var fortfarande dubbelt så hög i de berörda 
områdena år 2002. 
 Utvecklingen i jämförelseområdena var under motsvarande 
period något svagare, med en minskning på 24 procent av 
antalet arbetslösa. Skillnaden mellan jämförelseområdena och 
dess omgivande kommuner var också något större. Andelen 
arbetslösa var vid mätperiodens slut mer än dubbelt så hög i 
jämförelseområdena i förhållande till övriga områden i kom-
munerna. 
 Minskningen av antalet arbetslösa var särskilt kraftig bland 
utomnordiska medborgare, 37 procent under perioden. I detta 
fall är skillnaderna i minskning mellan utomnordiska med-
borgare i de berörda områdena och utomnordiska medbor-
gare i de omgivande områden i respektive storstadskommun 
mycket små.
 I bilaga 2 finns en genomgång av förändringen av arbetslös-
het i de olika kommunerna. Här kan nämnas att arbetslösheten 
har minskat i samtliga berörda områden och storstadskommu-
ner under mätperioden. Utvecklingen under mätperioden, och 
i synnerhet under det senaste året 2001–2002, uppvisar dock 
avgörande skillnader mellan de olika kommunerna. I de berörda 
områdena i Stockholmsregionen ser utvecklingen betydligt 
gynnsammare ut än i Malmö och Göteborg. Arbetslösheten har 
i det närmaste halverats i Stockholms och Botkyrkas berörda 
områden. Även Haninge och Huddinge har arbetslösheten 
minskat kraftigt, medan utvecklingen i Södertälje varit något 
svagare (se diagram 1–8, bilaga 2).
 Den här redovisade utvecklingen av arbetslösheten tyder på 
att sysselsättningen (som vi redovisat för i Utvecklingen i stor-
stadssatsningens 24 bostadsområden 1997–2000, Integrations-
verkets rapportserie 2001:09) har fortsatt att öka även efter 
1999 i de av storstadssatsningen berörda bostadsområdena. 
Det finns dock en viss osäkerhet vad gäller sambandet mel-
lan arbetslöshetstalen och sysselsättningsgraden. Som tidigare 
nämnts är en förhållandevis stor andel av de som står utanför 
arbetsmarknaden i dessa områden inte heller registrerade som 
arbetslösa hos Arbetsförmedlingen.

Ekonomiskt bistånd/socialbidrag 
Som indikator för att följa utvecklingen i förhållande till 
delmålet att minska andelen biståndsmottagare/social-
bidragstagare har Integrationsverket valt andelen långvariga 
biståndsmottagare, 18–64 år, se tabell 6. En person definieras 
som långvarig biståndsmottagare om denne tillhör ett hushåll 
som uppbär ekonomiskt bistånd i minst 10 av årets 12 måna-
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der. Redovisningen av ekonomiskt bistånd sker fr.o.m. perso-
nen blir 18 år och därför använder vi åldersindelningen 18–64 
år när vi redovisar denna indikator. 
 Antalet långvariga biståndsmottagare har minskat med 
ungefär en femtedel i de berörda storstadsområdena under 
perioden 1997–2000. Andelen långvariga biståndsmottagare 
är dock fortfarande mycket högt, fler än en av tio, i områdena i 
Stockholm, Malmö och Göteborg. Jämfört med hela Sverige är 

Tabell 6
Långvariga biståndsmottagare/socialbidragstagare, 18–64 år, 1997 till 2000 (procent) och 
förändringen mellan 1997 och 2000 (procentenheter). 

  1997 1998 1999 2000 1997–2000

V. Skogås 6,7 5,4 4,9 3,6 -3,1
Vårby 7,9 6,2 6,5 5,2 -2,7
Flemingsberg 7,8 7,2 6,6 5,8 -2
Alby 8 6,9 5 3,4 -4,6
Hallunda-Norsborg 4,5 4,6 3,7 2,8 -1,7
Fittja 11,3 11,1 10,9 7 -4,3
Jordbro 5,7 4,4 3 2,3 -3,4
Rågsved 16,6 16,1 14,2 12,7 -3,9
Skärholmen 15 14,2 11,9 10,2 -4,8
Rinkeby 28,8 26,7 21,4 19,1 -9,7
Tensta 24,7 23,6 20,3 17,1 -7,6
Husby 18,8 18 15,4 12,9 -5,9
Fornhöjden 7,1 7,4 6 5,5 -1,6
Geneta 8 7,4 8,1 7,1 -0,9
Ronna 8,2 9,1 9,3 9,3 1,1
Hovsjö 8,7 7 8,2 7,4 -1,3
S. Innerstaden 14,6 14,4 14,7 13,3 -1,3
Fosie 13,1 13,1 15 13,6 0,5
Hyllie 14,4 13,3 14,9 13,5 -0,9
Rosengård 42,7 40,5 44,9 40,8 -1,9
Bergsjön 19,8 19 18,2 16,9 -2,9
Gårdsten 22,3 20,6 20,8 16,9 -5,4
Hjällbo 31,7 30 28,4 24,2 -7,5
Biskopsgården 24,2 24,4 23,7 17,6 -6,6

Samtliga områden 16,1 15,3 14,7 12,8 -3,3
Totalt jämförelseområden 13,8 13,3 12,1 11 -2,8

Stockholm a-region 2,8 2,6 2,1 1,9 -0,9
Malmö a-region 3,7 3,5 3,6 3,3 -0,4
Göteborg a-region 3 2,8 2,6 2,3 -0,7

Hela Sverige 2,4 2,2 2 1,7 -0,7

Källa: STATIV, Integrationsverket
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skillnaden också avsevärd: 12,8 procent var år 2000 långvariga 
biståndsmottagare i de berörda områdena jämfört med 1,7 
procent i hela Sverige, tabell 7. Det är uppenbart att minsk-
ningen i hela Sverige därför inte kan vara lika stor som i de 
berörda områdena. En bättre jämförelse i detta sammanhang 
är kommunerna och framförallt de utvalda jämförelseområ-
dena. I ett kommunperspektiv är segregationen när det gäller 
långvariga biståndsmottagare störst i Rinkeby och Tensta i 
Stockholm, i de fyra områdena i Göteborg och framförallt i 
Rosengård i Malmö.

Jämförelse med övriga kommunen
I bilaga 3 finns en fördjupad beskrivning av utvecklingen av 
andelen biståndsmottagare med tonvikt på förändringen mel-
lan 1999, storstadssatsningens första år, och 2000. 

Utbildning
Att ge barn, ungdomar och vuxna en möjlighet att skaffa sig 
en kvalificerad och meriterande utbildning är en av de stora 
utmaningarna enligt storstadspropositionen. (Prop. 97/98: 
165, sid. 97). I detta avsnitt redovisas fyra olika typer av data 
som var och en speglar utvecklingen inom utbildningsområ-
det: 
1 Integrationsverket har till att börja med valt att studera 

den allmänna utvecklingen av utbildningsnivån genom att 
sammanställa data som beskriver andelen av befolkningen, 
24–64 år, som har en minst treårig gymnasieutbildning 
(1997–2000). Detta mått är huvudindikatorn för delmålet 
utbildning.

2 Ett av storstadspolitikens delmål understryker att det är 

Tabell 7
Långvariga biståndsmottagare/socialbidragstagare, 18–64 år, andel efter födelseland och 
kön år 2000 (procent).

  Utrikes födda Inrikes födda Total
  Man Kvinna Total Man Kvinna Total Man Kvinna Total

Berörda områden 17,2 21,6 19,3 3,3 3,4 3,4 11,6 14,2 12,8
Jämförelseområden 17,7 21,6 19,6 2,6 2,8 2,7 10 12 11
Stockholm a-region 6,1 7,1 6,6 0,6 0,5 0,6 1,8 1,9 1,9
Malmö a-region 13,5 15 14,3 0,9 0,7 0,8 3,2 3,4 3,3
Göteborg a-region 8,8 10,4 9,6 0,9 0,8 0,9 2,3 2,4 2,3
Hela Sverige 8,1 9 8,6 0,7 0,6 0,6 1,7 1,8 1,7

Källa: STATIV, Integrationsverket



48     49  

särskilt viktigt att ingen elev lämnar grundskolan utan 
tillräckliga kunskaper i svenska, engelska och matematik. 
Integrationsverket har därför valt att följa utvecklingen vad 
gäller andelen elever i storstadssatsningens områden som 
har lämnat årskurs 9 med godkända betyg i dessa ämnen. 
(1998–2001).

3 Storstadspropositionen framhåller också att det är ett pro-
blem att en så låg andel av ungdomarna i delar av storstads-
regionerna börjar i gymnasieskolan. Från och med läsåret 
1998/99 har begränsningar för antagning till gymnasiesko-
lans nationella program tillkommit genom att man infört 
behörighetskrav (godkända betyg i svenska eller svenska som 
andra språk, matematik och engelska). Integrationsverket 
har även valt att studera utvecklingen av andelen som direkt 
från årskurs 9 i grundskolan går till ett nationellt program 
inom gymnasieskolan (1999–2001).

4 I syfte att följa upp storstadssatsningens mål att höja utbild-
ningsnivån i den vuxna befolkningen har Integrationsverket 
valt att studera förändring (procent) av antalet som påbörjat 
kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå (1999–2001). 
Endast personer med högst grundskoleutbildning i åldern 
20–64 år studeras. Jämförelsen görs mellan förändringen 
i storstadssatsningens områden i en kommun och föränd-
ringen i övriga områden i kommunen. 

 Storstadskommittén redovisar i sitt delbetänkande Att växa 
bland betong och kojor – om barns och ungdomars uppväxtvillkor 
i storstädernas utsatta områden (SOU 1997:61), statistik som 
visar på stora skillnader inom storstadsområdena vad gäller 
skolresultaten och befolkningens utbildningsnivå. År 1994 var 
andelen elever som slutade grundskolan med låga eller ofull-
ständiga betyg omkring 20 procent i »de utsatta« områdena, att 
jämföra med nio procent i storstäderna i sin helhet. Andelen 
elever som inte nått godkänt i något av ämnena svenska, eng-
elska eller matematik varierade som mest mellan fyra och 60 
procent vid en jämförelse av Stockholms olika stadsdelar.
  Bakom dessa skillnader i skolresultat finns också stora 
socioekonomiska skillnader. De allra flesta barnen går i den 
grundskola som ligger närmast hemmet. Det betyder att den 
sociala strukturen i ett bostadsområde återspeglas i de skolor 
som finns i området. Enligt den invandrarpolitiska kommittén 
(SOU 1996:55) gick exempelvis endast 40 procent av barnen 
med utländsk bakgrund i Malmö i årskurs 1–3 i skolor där 
elever med svensk bakgrund utgjorde en majoritet under åren 
1994–1995. Andelen steg med någon procentenhet i årskurs 
4–6 respektive årskurs 7–9. Storstadspropositionen betonar 
att skolan är en del av ett samhälle som riskerar att bli allt mer 
segregerat och ojämlikt.
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Utbildningsnivån
Utbildningsnivån, mätt i andelen personer med minst 3-årig 
gymnasieutbildning, är betydligt lägre i storstadssatsningens 
områden än i hela Sverige och jämförbara med jämförel-
seområdena. Utbildningsnivån är särskilt låg i Södertäljes 
berörda områden medan t.ex. Husby i Stockholm och fram-
förallt Södra Innerstaden i Malmö är i nivå med eller över 
genomsnittet i Sverige. Jämfört med hemkommunen har dock 
områdena i Göteborg och Stockholm de största skillnaderna i 
utbildningsnivån, tabell 8.

Tabell 8
Gymnasieutbildade (minst 3 år), 24–64 år, andelen 1997 till 2000 (procent) och föränd-
ringen mellan 1997 och 2000 (procentenheter).

  1997 1998 1999 2000 1997–2000
V. Skogås 31 31,7 32,9 36 5
Vårby 31 32,3 32,9 36,4 5,4
Flemingsberg 35,9 37,2 37,8 41,5 5,6
Alby 34,1 34,5 36 39,4 5,3
Hallunda-Norsborg 30,4 30,8 31,1 33,5 3,1
Fittja 25,1 25,7 26,3 29,8 4,7
Jordbro 32,3 33 33,2 35,6 3,3
Rågsved 37,3 37,7 38,9 41,9 4,6
Skärholmen 36,7 37,9 38,6 40,9 4,2
Rinkeby 31,9 32,3 32,3 34 2,1
Tensta 34,9 35,1 34,3 36,8 1,9
Husby 41 41,9 41,6 44,9 3,9
Fornhöjden 29,4 30,7 31,1 34,9 5,5
Geneta 21,5 22,9 23,8 27 5,5
Ronna 25,1 26,4 25,5 28,6 3,5
Hovsjö 20,6 20,7 20,6 24 3,4
S. Innerstaden 42,6 43,9 45,9 51 8,4
Fosie 27 28,7 29,7 33,4 6,4
Hyllie 35,2 36,5 37 40,3 5,1
Rosengård 29,8 30,2 30,1 31,6 1,8
Bergsjön 31,5 32,6 32,7 36,5 5
Gårdsten 26,2 26,3 26,3 29,5 3,3
Hjällbo 32 32,5 32,2 34,1 2,1
N. Biskopsgården 32,4 33,4 33,9 37,1 4,7

Samtliga områden 32,4 33,3 33,8 37 4,6
Totalt jämförelseområden 32,9 33,8 35 38,3 5,4

Stockholm a-region 51 52,1 53 55,8 4,8
Malmö a-region 44,9 46 47,1 50,4 5,5
Göteborg a-region 45,6 46,6 47,7 51,2 5,6

Hela Sverige 40,4 41,5 42,6 45,9 5,5

Källa: STATIV, Integrationsverket
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 Andelen gymnasieutbildade i Sverige har ökat med 5,5 
procentenheter till knappt 46 procent under perioden. Mot-
svarande ökning har man även haft i Malmö- och Göteborgs-
regionerna. Stockholmsregionen har haft en något svagare 
utveckling, men har dock fortfarande den högsta utbildnings-
nivån av de tre storstadsregionerna. Den genomsnittliga 
utvecklingen i de berörda storstadsområdena motsvarar unge-
fär den i Stockholmsregionen, dvs. en något svagare utveckling 
än i landet som helhet. I genomsnitt hade 37 procent av de 
boende i de berörda områdena en treårig gymnasieutbildning 
år 2000. Skillnaderna mellan områdena och de omgivande 
storstadsregionerna har under den aktuella perioden varit 
relativ konstant eller ökat något. Några områden i storstads-
satsningen har haft en positivare utveckling än deras hem-
kommun. De är Västra Skogås, Vårby, Flemingsberg, Alby, 
Fittja, Fornhöjden, Geneta samt Södra Innerstaden. Särskilt 
områdena i Stockholm har, jämfört med sin hemkommun, 
haft en svag utveckling av andelen med minst 3-årig gym-
nasieutbildning. Jämförelseområdena har haft en marginellt 
bättre utveckling sedan 1997 och har nu en utbildningsnivå 
som är högre än i storstadssatsningens områden.
 Uppdelat på födelseland och kön ser vi att de utrikes födda 
kvinnorna har en lägre utbildningsnivå än övriga kategorier 
i såväl storstadssatsningens områden som i jämförelseområ-
dena. Samtliga kategorier uppvisar dock lägst andel med minst 
3-årig gymnasieutbildning i storstadssatsningens områden år 
2000, tabell 9.
 Förändringen sedan 1997 visar framförallt att de inrikes 
födda snabbt förbättrat utbildningsnivån i storstadssatsning-
ens områden, men inte i samma utsträckning som i jämförel-
seområdena. När det gäller utrikes födda är tendensen snarast 

Tabell 9
Gymnasieutbildade (minst 3 år), 24–64 år, andelen 2000 (procent).

 Utrikes födda Inrikes födda Total  
  Man Kvinna Total Man Kvinna Total Man Kvinna Total

Samtliga områden 38,8 33,8 36,4 38,5 37,1 37,8 38,7 35,1 37
Total jämförelseomr. 40,2 35,2 37,8 39,1 38,7 38,9 39,7 36,9 38,3
Stockholm a-region 47,3 47,8 47,5 57,6 58,7 58,1 55,4 56,3 55,8
Malmö a-region 48,1 47 47,6 50,2 52,1 51,1 49,8 51,1 50,4
Göteborg a-region 46 44,9 45,4 51,3 53,5 52,4 50,3 52 51,2
Hela Sverige 44,4 43,5 43,9 44,8 47,7 46,2 44,8 47 45,9

Källa: STATIV, Integrationsverket
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den motsatta, speciellt för kvinnorna som redan har den lägsta 
utbildningsnivån, se tabell 10.

Betyg
Andelen elever i årskurs 9 som har betyg i alla tre ämnena 
svenska, engelska och matematik har minskat från 75,2 
procent 1998 till 68,5 procent (6,5 procentenheter) 2001 i 
storstadssatsningens områden sammantagna. Se diagram 1. I 
storstadssatsningens kommuner i övrigt har andelen minskat 
från 93,4 procent till 89,1 procent, dvs. 4,5 procentenheter. 
Svårigheten att hålla uppe andelen med betyg i storstadssats-
ningens områden kan bero på den stora omflyttningen där. 
Många nyinvandrade flyttar in och många inrikes födda flyttar 
ut (se avsnittet Segregationsprocesserna fortgår sid. 89).
 Utvecklingen för inrikes födda ungdomar födda i Sverige 
ser delvis annorlunda ut. Andelen elever med betyg i alla tre 
ämnena minskade från 81,6 procent 1998 till 77,0 procent 
2001 (4,5 procentenheter) i berörda områden medan motsva-
rande andel i övriga kommunerna minskade från 94,8 procent 
till 90,9 procent (4 procentenheter). Dessutom ökade andelen 
med betyg i ämnena för inrikes födda i de berörda områdena 
något mellan 2000 och 2001. Se diagram 2. Diagram 3 visar 
utvecklingen för de utrikes födda.
 Skillnaderna mellan flickor och pojkar har ökat under mät-
perioden. Oberoende av födelseland, ökade andelen med betyg 
i engelska, svenska och matematik bland flickor något mellan 
2000 och 2001, se diagram 5. För pojkarna fortsatte minsk-
ningen, diagram 4. Denna skillnad mellan könen gäller i första 
hand i de områden som omfattas av storstadssatsningen.

Tabell 10
Förändring av andelen med minst 3-årig gymnasieutbildning (procentenheter), 24–64 år, 
mellan 1997 och 2000.

 Utrikes födda Inrikes födda Total  
  Man Kvinna Total Man Kvinna Total Man Kvinna Total

Samtliga områden 2,6 2,4 2,5 6,9 8,2 7,5 4,3 4,7 4,6
Total jämförelseomr. 2,8 2,7 2,7 7,2 8,9 8 5,1 5,8 5,4
Stockholm a-region 2,7 4 3,3 4,1 6,4 5,2 3,8 5,8 4,8
Malmö a-region 2,8 3,9 3,4 4,7 7,4 6 4,4 6,7 5,5
Göteborg a-region 2,7 4,4 3,4 4,7 7,4 6,1 4,3 6,8 5,6
Hela Sverige 2,6 4,3 3,4 4,4 7,3 5,8 4,2 6,7 5,5

Källa: STATIV, Integrationsverket
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Diagram 1–5
Andel som lämnat årskurs 9 i grundskolan som har betyg i alla ämnena svenska, engelska 
och matematik. 
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Diagram 6–10
Andelen personer som börjar i gymnasiet direkt efter årskurs 9. Procent. 

Övergång till gymnasieskolan
Andelen personer som börjar ett nationellt program direkt 
efter årskurs 9 har varit relativt stabil perioden 1999–2001: ca 
88 procent för kommunerna utanför storstadssatsningen och 
ca 70 procent för de berörda områdena. Se diagram 6. I likhet 
med vad som gäller för andelen med betyg i engelska, svenska 
och matematik har det skett en viss uppgång för inrikes födda 
och för flickor oberoende av födelseland i andelen som över-
gått till gymnasieskolan. Se diagram 7–10.
 I bilaga 4 finns en fördjupad beskrivning av utvecklingen på 
kommunnivå av förändringen fram till 2001 av dels andelen 
som har betyg i alla ämnena svenska, engelska och matematik 
när de lämnar årskurs 9 dels andelen som övergår till natio-
nella program direkt efter årskurs 9. 
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Utbildningsnivån i den vuxna befolkningen 
Integrationsverket har mätt antalet personer med högst 
grundskola som börjat i någon gymnasiekurs som pågick 
första halvåret 1999, första halvåret 2000 eller första halvåret 
20013. De som endast gått en kurs som de avbrutit under halv-
året har rensats bort. 

3 De som fyllt 20 år och vill skaffa sig gymnasiekompetens kan vända sig 
till den kommunala vuxenutbildningen, komvux. På SCB finns en per-
sonbaserad databas med uppgifter om alla som ett visst läsår gått på 
komvux på gymnasienivå. På uppdrag av Integrationsverket har SCB 
tagit fram en avidentifierad personbaserad databas som innehåller 
uppgifter om personer från kommunerna i storstadssatsningen som 
läsåren 1998/99–2000/01 deltagit i någon av den kommunala vuxen-
utbildningens gymnasiekurser. 

Tabell 11
Antal som börjat kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå av 20–64-åringar med 
högst grundskolutbildning. 

    Vårtermin Vårtermin Vårtermin 
    1999 2000 2001
 
Totalt Berörda områden 1 801 1 586 1 390 
  Övriga kommunen 6 081 5 372 3 803 
Utrikes födda Berörda områden 1 218 1 076 1 087 
 Övriga kommunen 1 785 1 471 1 327 
Inrikes födda Berörda områden 635 541 310 
 Övriga kommunen 4 336 3 956 2 477 
Män Berörda områden 852 642 576 
  Övriga kommunen 2 285 1 985 1 423 
Kvinnor Berörda områden 950 945 813 
  Övriga kommunen 3 853 3 425 2 419 
Huddinge Berörda områden 82 64 46 
  Övriga kommunen 146 143 88 
Botkyrka Berörda områden 152 172 162 
  Övriga kommunen 129 116 103 
Haninge Berörda områden 79 49 26 
  Övriga kommunen 360 225 159 
Stockholm Berörda områden 463 407 176 
  Övriga kommunen 1 970 1 837 1 132 
Södertälje Berörda områden 174 145 67 
  Övriga kommunen 326 231 148 
Malmö Berörda områden 563 543 562 
  Övriga kommunen 938 857 537 
Göteborg Berörda områden 287 215 353 
  Övriga kommunen 2 227 1 982 1 669 

Källa: SCB
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 Antalet elever i kommunal vuxenutbildning på gymnasial 
nivå har allmänt sett minskat mellan 1999 och 2001 i Sverige. 
Ett av skälen till minskningen kan bero på att efterfrågan på 
arbetskraft ökade under denna period. I Malmö och Göteborg 
har minskningen – oberoende av område – varit 10 procent, 
i Stockholm 18 procent. I Malmö och Stockholm var det en 
minskning både 2000 och 2001, i Göteborg skedde en viss 
ökning mellan 2000 och 2001
 Totalt sett har den procentuella minskningen i antalet 
grundskoleutbildade som börjat kommunal vuxenutbildning 
på gymnasial nivå varit mindre i de berörda områdena än i 
storstadssatsningens kommuner i övrigt. Se diagram 11.
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Diagram 11–15
Antal med högst grundskola som börjat gymnasial komvux. Index 1999=100. Ålders-
standardiserat. 
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Källa: SCB
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 Bland män bosatta i de berörda områdena har det skett en 
betydande minskning (-30 procent) mellan våren 1999 och 
våren 2001 av antalet korttidsutbildade som börjat i kommu-
nal vuxenutbildning på gymnasial nivå, se diagram 14. Bland 
kvinnor har det i de berörda områdena skett en minskning 
på 12 procent mellan våren 1999 och våren 2001 av antalet 
korttidsutbildade som börjat i kommunal vuxenutbildning på 
gymnasial nivå. För kvinnor i de delar av storstadssatsningens 
kommuner som ej berörs av avtalen har minskningen varit 29 
procent, diagram 15. 
 Endast 3,4 procent av de vuxna som saknar gymnasial 
utbildning i berörda områden började vårterminen 2001 i 
kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå. I övriga kom-
munerna var andelen 3,3 procent. Man kan notera att denna 
andel är något högre för utrikes födda i berörda områden (3,6 
procent) jämfört med inrikes födda i dessa områden (2,4 pro-
cent). 
 I bilaga 5 finns en fördjupad beskrivning av utvecklingen 
på kommunnivå av förändringen fram till 2001 av antalet 
grundskoleutbildade som börjat kommunal vuxenutbildning 
på gymnasial nivå.

Trygghet 
Av storstadspropositionen framgår att brottslighet är en viktig 
faktor vid bedömningen av tryggheten och attraktiviteten i ett 
område. I propositionen påpekas också att graden av brottslig-
het skiljer sig avsevärt mellan olika bostadsområden och att 
den ökar snabbast i storstadsregionerna och i synnerhet i de 
områdena som redan har en hög brottslighet.
 Storstadspropositionen drar även slutsatsen att ökad 
otrygghet orsakar ökad omflyttning och instabilitet i bostads-
områdena, något som i sin tur får konsekvenser för den demo-
kratiska delaktigheten och den sociala stabiliteten i områdena. 
I utredningen Att växa bland betong och kojor framgår det 
vidare att våld, kriminalitet och droger oroar ungdomar i de 
s.k. utsatta stadsdelarna i väsentligt högre grad än övriga ung-
domar i storstäderna och i övriga riket. (SOU 1997:61) En av 
den s.k. Trygghetsutredningens slutsats är att färre brott ger ett 
tryggare samhälle (SOU 1994:122 samt SOU 1995:146).
 Delmålet trygghet är definierat som att »alla stadsdelar i 
storstäderna bör uppfattas som attraktiva och trygga av dess 
invånare.« Delmålet placerar de boendes subjektiva upple-
velser helt eller delvis i fokus. Material om upplevelserna av 
trygghet m.m. har därför samlats in genom vår enkät till de 
boende i de berörda områdena, den s.k. Boendestudien. Upp-
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gifter om anmäld brottslighet i respektive område används 
också för att följa utvecklingen inom delmålet trygghet. 
 En genomgång av kommunernas utvecklingsavtal visar 
att det lokala storstadsarbetet omfattar brottsförebyggande 
åtgärder av både lång- och kortsiktig karaktär. När man satsar 
på långsiktiga åtgärder kan man knappast på kort sikt visa på 
förändringar av brottsligheten. Det har tidigare nämnts att 
den statistik vi redovisar inte kan användas för att mäta effek-
terna av storstadssatsningen. Detta gäller även den statistik 
från Polismyndigheterna i de olika länen, som presenteras i 
följande avsnitt. Uppgifter från boendestudien redovisar data 
från ett mättillfälle och kan därför inte användas för att spegla 
någon utveckling överhuvudtaget. 

Rapporterad brottslighet
Utvecklingen av de olika brottstyperna uppvisar olika trender 
under tidsperioden. Misshandel och olaga hot har ökat något 
sedan 1997 medan såväl inbrott som tillgrepp av bil, cykel och 
stöld ur bil minskat. Dessa tendenser gäller för storstadssats-
ningens områden och deras hemkommuner och län. Brottet 
skadegörelse har haft en oregelbunden utveckling både på 
länsnivå och inom de berörda områdena. 
 Antalet fall av misshandel/hot per 1000 invånare har mellan 
2000 och 2001 minskat i de berörda områdena. I storstadssats-
ningens kommuner som helhet och i storstadslänen har det 
inte skett något minskning.

Diagram 16–17

16. Misshandel och olaga hot. 
Antal anmälda brott 

per 1000 invånare

Källa: Polismyndigheterna i Stockholm, Skåne och Västra Götalands län
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17. Skadegörelse 
Antal anmälda brott 

per 1000 invånare
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 I bilaga 6 finns en fördjupad beskrivning av utvecklingen 
på kommunnivå av förändringen fram till och med 2001 av 
antalet anmälda brott per 1000 invånare. Främst gäller redo-
visningen brottstypen misshandel och olaga hot, men även 
utvecklingen av antalet anmälda inbrott och antalet fall av 
skadegörelse redovisas i vissa fall. 

Alla stadsdelar i storstäderna bör uppfattas som 
attraktiva och trygga av dess invånare
Boendestudien har ställt flera frågor för att belysa attraktivitet 
och trygghet, men vi har här valt att koncentrera oss på tre 
frågor för att belysa invånarnas uppfattning. Dessa är tänkta 
att fungera som indikatorer för målområdet. För det första 
hur de boende känner sig om de går ut ensamma en sen kväll 
i sitt bostadsområde. För det andra hur de boende trivs i sitt 
bostadsområde och för det tredje om de vill flytta från sitt 
bostadsområde. Tillsammans ska de tre uppgifterna ge en 
uppfattning om stadsdelarna uppfattas som attraktiva och 
trygga av invånarna.4 För att ytterligare belysa dessa tre frå-
gor kompletteras de i vissa fall med andra diagram. Andelen 
utflyttare redovisas också då det både kan tyda på och bidra 
till attraktiviteten i ett bostadsområde. 

18. Inbrott i bostad, källare och vind.
Antal anmälda brott 

per 1000 invånare

Källa: Polismyndigheterna i Stockholm, Skåne och Västra Götalands län

0

5

10

15

20

25

30

AB, M O-län

Kommunerna

Berörda

20012000199919981997
0

10

20

30

40

50

60

AB, M O-län

Kommunerna

Berörda

20012000199919981997

19. Tillgrepp av bil, cykel och stöld ur bil. 
Antal anmälda brott 

per 1000 invånare

4 Enkäten finns som  bilaga 9.

Diagram 18–19
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OBS. Svarsalternativen är något förkortade – se  bilaga 9, fråga 15 för full-
ständiga svarsalternativ.

Källa: Boendestudien, Integrationsverket.

 Nästan hälften av de tillfrågade känner sig trygga om de går 
ut ensamma en sen kväll i sitt bostadsområde medan en tred-
jedel känner sig otrygga. Två områden avviker från de övriga: 
i Malmös områden känner sig fler trygga medan det omvända 
gäller för områdena i Göteborg. I Göteborgs områden har fler 
svarat att de känner sig otrygga än trygga på frågan. Trots de 
ganska stora skillnaderna mellan områdena när det gäller 
trygghet finns det en faktor som spelar en större roll för käns-
lan av trygghet och det är kön. Över 63 procent av männen 
svarar att de var trygga jämfört med knappt 32 procent för 
kvinnorna. Denna stora skillnad är gemensam för alla områ-
den. Man kan också notera att nästan 39 procent av de utrikes 
födda kvinnorna aldrig går ut ensamma en sen kväll i sitt 
bostadsområde. Motsvarande uppgift för männen är drygt 10 
procent. Skillnaderna mellan könen är alltså mycket stora. Det 
förekommer också skillnader mellan inrikes och utrikes födda, 
men de är betydligt mindre, skiljer sig mellan områdena och 
beror till en del på att de utrikes födda kvinnorna är mer 
otrygga än de inrikes födda kvinnorna. 
 Vi har också ställt en fråga om trygghet i syfte att jämföra 
svaren i storstadssatsningens område med motsvarande fråga 

Diagram 20 
Hur känner du dig om du går ut ensam en sen kväll i ditt 
bostadsområde? 
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i ULF, Undersökningarna av levnadsförhållanden 20005. Den 
specifika frågan är: Har du avstått från att gå ut av rädsla av 
att bli överfallen? Vad jämförelsen visar är att de inrikes födda 
männen och kvinnorna i storstadssatsningens områden kän-
ner sig betydligt mindre trygga än i hela Sverige medan skill-
naden är liten för de utrikes födda.
 I samtliga områden är de flesta oroliga för att bli utsatt 
för inbrott och skadegörelse. Minst antal svarande är oroliga 
för våldsbrott (diagram 21). Göteborg utmärker sig i de tre 
kategorierna genom att det är många som är oroliga för att 
överhuvudtaget bli utsatt för brott. När det gäller inbrott/
skadegörelse är oron störst i Botkyrka.
 35,8 procent av de svarande känner ingen oro för någon av 
brottstyperna. Den näst vanligaste kombinationen av svar är 

5 ULF är förkortningen för en undersökning om befolkningens lev-
nadsförhållanden som genomförs av SCB varje år. Urvalet i ULF är 
avsedd att spegla befolkningens levnadsförhållanden på riksnivå. Det 
finns vissa begränsningar med att använda sig av ULF när det gäller 
storstadssatsningens områden se diskussionen sid 93 i Målområdesa-
nalyser och indikatorer (Integrationsverket 2001:06)

Källa: Boendestudien, Integrationsverket.
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Diagram 21
Har du under de senaste tolv månaderna känt dig orolig för 
att bli utsatt för följande i ditt bostadsområde, våldsbrott, 
blir rånad/bestulen eller inbrott/skadegörelse? Andelen som 
svarat Ja, ofta eller Ja, någon gång sammantaget.
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oro för enstaka inbrott/skadegörelse (13,3 procent) och den 
tredje vanligaste är oron för att utsättas för alla tre någon gång 
(11,5 procent).
 Det finns ett klart samband mellan oron att bli utsatt för 
brott och att avstå från att gå ut. 89 procent av dem som ofta 
avstått från att gå ut på kvällen känner oro för att bli utsatt för 
brott. Motsvarande uppgift för dem som inte känner oro är 23 
procent.
 De boende har också fått svara på hur de trivs i sina 
bostadsområden (diagram 22). Fem svarsalternativ har givits: 
mycket bra, ganska bra, någorlunda, inte så bra, dåligt. De två 
förstnämnda och de två sistnämnda har i diagrammet slagits 
samman för att underlätta överblicken.
 Huvuddelen trivs ganska eller mycket bra i sina bostadsom-
råden. I Malmö trivs de boende bäst och i Stockholm sämst. 
Skillnaderna mellan områdena är statistiskt signifikanta. Inri-
kes födda trivs något bättre än utrikes födda – knappt 10 pro-
centenheter fler av de inrikes födda trivs bra eller mycket bra. 
 Det finns ett tydligt samband mellan trivsel och otrygghet. 
De som känner sig otrygga tenderar att trivas sämre. Trivseln 
är också betydelsefull för viljan att flytta från sitt bostadsom-
råde. De som trivs bra eller mycket bra vill i liten omfattning 
flytta från områdena medan en majoritet av dem som trivs 
någorlunda eller sämre vill flytta. 

Källa: Boendestudien, Integrationsverket.

Diagram 22
Hur trivs du i ditt bostadsområde?
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 Hur medborgarna trivs i storstadssatsningens områden 
hänger bl.a. samman med oro för att bli utsatt för hot eller 
annan grövre brottslighet. Av de som trivs bra har ca 20 pro-
cent avstått från att gå ut på kvällen av oro för att bli utsatt för 
brott. För dem som trivs dåligt är motsvarande uppgift ca 50 
procent. Eller uttryckt på annat sätt: De som är otrygga tende-
rar att trivas mindre bra i området där de bor. 
 Nästan hälften uttrycker en vilja att flytta från sitt bostads-
område (diagram 23). Störst vilja att flytta finner vi i Stock-
holm medan flyttbenägenheten är minst i Malmö. Viljan att 
flytta i de olika områdena stämmer väl överens med hur man 
trivs i sitt område. I Malmö trivs de boende bäst och där vill 
minst andel flytta, medan det omvända gäller i Göteborg och 
Stockholm. Det är fler personer som vill flytta från området 
än de som inte trivs. Trots hög trivsel vill man alltså ofta flytta 
från sitt bostadsområde. Skillnaderna i andelen som vill flytta 
i de olika områdena är statistiskt signifikanta. Vi har också 
undersökt om andra faktorer inverkar på viljan att flytta. 
Till skillnad från många andra frågor spelar kön, födelseland 
och sysselsättning nästan ingen roll. Däremot är utbildning 
en viktig förklaringsfaktor. Personer med högst grundsko-
leutbildning vill flytta i betydligt mindre grad än dem med 
högre utbildningsnivå. En annan viktig förklaringsfaktor är 
trångboddhet. Ju färre rum per person, desto fler vill flytta. 
Sammantaget kan vi alltså konstatera att det finns betydande 

Källa: Boendestudien, Integrationsverket.
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Diagram 23 
Vill du flytta från ditt bostadsområde?
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skillnader i viljan att flytta mellan områdena, och att trång-
boddhet, trivsel, trygghet och utbildningsnivån är viktiga för-
klaringsfaktorer. 
 De som uppgivit att de vill flytta har fått svara på en följd-
fråga om varför, se diagram 24. Närmare hälften har uppgivit 
svarsalternativet »annan orsak« till varför man vill flytta. De 
andra skälen till varför man vill flytta fördelar sig totalt sett 
ganska jämnt. Det finns dock skillnader mellan de olika kom-
munerna. I Botkyrka är dålig service ett vanligt svar, medan 
otrygghet är ett vanligt svar i Göteborg.

Faktisk utflyttning
Trenden är entydig i storstadssatsningens områden. Andelen 
utflyttare per år har minskat i samtliga områden förutom i 
Västra Skogås och Hovsjö de senaste åren. Eftersom områdena 
är olika stora och olika indelade bör jämförelserna koncen-
trera sig på förändringen över tiden och inte så mycket mellan 
områdena. Några av områdena präglas av att många ungdo-
mar och studenter är bosatta där, vilket har inverkan på rör-
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Källa: Boendestudien, Integrationsverket.

Diagram 24 
Varför vill du flytta?
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ligheten i områdena. Dessutom påverkar givetvis situationen 
på bostadsmarknaden och individernas ekonomiska situation 
möjligheten att kunna flytta.
 

Tabell 12
Andel utflyttare per år 1997 till 2000. (Utflyttning i procent 
av kvarboende och utflyttade.) 

 1997–1998 1998–1999 1999–2000

V. Skogås 11,5 17,0 16,9
Vårby 10,6 10,5 8,8
Flemingsberg 12,3 11,3 9,6
Alby 14,5 13,0 10,9
Hallunda-Norsborg 8,3 8,2 7,7
Fittja 11,4 9,8 7,9
Jordbro 9,6 9,5 7,8
Rågsved 13,2 13,4 12,2
Skärholmen 9,0 9,1 8,2
Rinkeby 9,5 9,0 7,7
Tensta 9,7 8,8 7,7
Husby 11,6 11,1 9,1
Fornhöjden 14,6 12,0 12,9
Ronna 11,1 10,0 9,6
Geneta 14,2 14,3 11,5
Hovsjö 10,3 10,8 10,7
S. Innerstaden 20,2 16,9 17,2
Fosie 11,0 9,5 9,0
Hyllie 9,7 9,3 8,1
Rosengård 9,5 8,5 8,3
Gårdsten 15,0 11,5 12,4
Hjällbo 12,6 10,0 7,6
Bergsjön 15,0 13,8 12,2
N. Biskopsgården 17,8 15,6 13,9
Storvreten 14,4 13,0 11,0
Bagarby 10,7 9,9 10,2
Gottsunda 13,3 10,9 10,4
Årby 15,3 13,9 14,8
Tingstad 19,2 13,0 16,1
Råslätt 10,9 12,1 10,2
Högaborg 19,2 18,9 16,3
Gamlegården 16,9 15,7 17,0
Andersberg 19,2 16,3 16,1
Lövgärdet 12,7 10,8 10,0
Hammarkullen 13,3 10,6 10,1
Kronogården 12,4 12,0 14,3
Markb. Varberga 16,6 16,1 14,5
V. Södra 12,8 12,8 13,0

Källa: STATIV, Integrationsverket
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Folkhälsa
Delmålet folkhälsa definieras som att »alla stadsdelar i stor-
städerna bör utgöra goda och hälsosamma livsmiljöer – folk-
hälsoläget, både i form av ohälsotal och självupplevd hälsa, 
bör förbättras.« Både »objektiva« och självupplevda uppgifter 
efterfrågas alltså som indikator för folkhälsan. För att ge en 
uppfattning om ohälsotalet redovisar vi inledningsvis antal 
sjukdagar per sjukförsäkrad. Fokus i avsnittet ligger dock på 
den självupplevda hälsan vilken vi mätt genom ett antal frågor 
i Boendestudien.
 För att mäta och beskriva den allmänna hälsonivån i befolk-
ningen och studera skillnader mellan olika grupper har vi, i 
Boendestudien, använt ett väl etablerad standardiserat instru-
ment som kallas EuroQol (EQ-5D). Med hjälp av instrumentet 
kan individens hälsostatus beskrivas både som en självrappor-
terad hälsoprofil (EQ-5D indexvärde)6 och som ett individu-
ellt självskattat hälsotillstånd (EQ VAS score)7.
 För att kunna jämföra hälsotillståndet mellan befolkningen 
i de berörda områdena och befolkningen i hela Sverige kom-
pletteras uppgifterna med svaren på en fråga som ingår i ULF 
år 2000. Frågan är tänkt att bedöma individernas allmänna 
hälsotillstånd och mäts med frågan: Hur bedömer du ditt all-
männa hälsotillstånd?

Ohälsotal
Rapporten Målområdesanalyser och Indikatorer (Integrations-
verkets rapportserie 2001:06) kom fram till att primärvårdsut-
nyttjande och i andra hand utnyttjande av den slutna vården 
är bra indikatorer på utvecklingen av folkhälsan. Det går dock 
inte att få fram uppgifter för dessa indikatorer fram till 2001. 
Istället har vi valt att redovisa antalet sjukdagar per sjukför-
säkrad. Sjukdagar per försäkrad är ett av måtten som används 
vid beräkningen av Riksförsäkringsverkets ohälsodata. Denna 
statistik går att särredovisa över tiden med fördelning på stor-
stadssatsningens berörda områden. En nackdel med denna sta-
tistik är att den endast kan ge uppgifter om hälsoutvecklingen 
för dem som är sjukförsäkrade. Många nyinvandrade som inte 
kommit in på arbetsmarknaden har inte sjukförsäkring. 

6  EQ-5D indexvärde är ett viktat sammansättning av 5 olika dimen-
sioner som var och en består av tre frågor. Den viktat indexvärden är 
mellan 0 och 1 som motsvarar lägsta respektive högsta hälsorelaterade 
livskvalitet 

7  EQ VAS är en termometerliknande skala mellan 0 (sämsta tänkbara 
hälsotillstånd) och 100 (bästa tänkbara hälsotillstånd) där individen 
själv markerar hur han/hon upplever sitt nuvarande hälsotillstånd.
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 Tabell 13 redovisar antalet sjukdagar per sjukförsäkrad i 
45–65-årsåldern. I denna ålder är risken för sjuklighet högst. 
Förändringar i sjuklighet bör därför märkas tydligast i denna 
ålder. Dessutom tar man, genom att begränsa sig till denna 
åldersgrupp, hänsyn till att det är olika åldersfördelning i de 
undersökta områdena. 
 Det har under hela perioden varit en stabil ökning av antalet 
sjukdagar per sjukförsäkrad i såväl storstadssatsningens områ-
den som i övriga kommundelar och i jämförelseområdena. 
Ökningen av antalet sjukdagar är betydligt större i storstads-
satsningens områden än i kommunerna som helhet, det gäller 
för såväl inrikes som utrikes födda. Gapet mellan storstads-

Tabell 13
Antal sjukdagar per sjukförsäkrad (45 till 65 år). 
  
 1999 2000 2001

Totalt Berörda områden 34,0 39,8 42,7
  Övriga kommunen 20,9 24,3 26,3
  Jämförelseområden 30,7 36,0 38,9
  Övriga jämförelsekommuner 20,5 24,1 26,7

Utrikes födda Berörda områden 44,8 52,1 54,8
 Övriga kommunen 33,6 39,1 41,5
  Jämförelseområden 37,8 43,8 47,6
  Övriga jämförelsekommuner 33,0 37,9 41,0

Inrikes födda Berörda områden 25,8 29,9 32,5
 Övriga kommunen 18,0 20,9 22,7
  Jämförelseområden 27,3 31,9 34,1
  Övriga jämförelsekommuner 18,5 21,9 24,3

Huddinge Berörda områden 36,4 45,0 46,9
  Övriga kommunen 22,5 26,4 28,2

Botkyrka Berörda områden 37,5 41,9 41,4
  Övriga kommunen 27,5 31,8 32,0

Haninge Berörda områden 30,1 34,3 33,5
  Övriga kommunen 23,2 26,0 27,4

Stockholm Berörda områden 31,3 39,0 42,0
  Övriga kommunen 18,6 22,0 23,7

Södertälje Berörda områden 27,5 34,0 39,9
  Övriga kommunen 21,1 24,7 27,9

Malmö Berörda områden 34,1 38,3 43,6
  Övriga kommunen 22,4 25,8 29,8

Göteborg Berörda områden 35,0 40,0 42,6
  Övriga kommunen 21,8 25,2 26,9

Källa: SCB & Riksförsäkringsverket
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satsningens områden och resten av kommunerna har alltså 
ökat. Utrikes födda har ökat sin sjuklighet mer än de inrikes 
födda.
 Personerna i Haninge har betydligt färre sjukdagar, även 
områdena i Botkyrka har haft en mindre ökning av antalet 
sjukdagar än övriga. Dessa områden är de enda som uppvisar 
en mindre ökning av antalet sjukdagar än sin hemkommun. I 
områdena i Huddinge, Stockholm och Södertälje har antalet 
sjukdagar per sjukförsäkrad ökat med mer än 10 sedan 1999. I 
Huddinges fall, där antalet är högst, innebär det att de sjukför-
säkrade i genomsnitt hade 47 sjukdagar under år 2001.

Självupplevd hälsa
Det finns ingen statistiskt säkerställd skillnad mellan olika 
områden när det gäller hälsostatusen. Personer i storstadssats-
ningens områden i Göteborg skattar sin självupplevda hälsa 
sämst enligt båda mätmetoderna – 71.4 enligt EQ VAS och 
0.78 enligt EQ-5D. Områdena i Botkyrka har den näst sämsta 
självupplevda hälsan enligt båda mätmetoderna.   
 Kvinnor rapporterar sämre hälsotillstånd än män i alla 
områdena. Skillnaden mellan män och kvinnor är signifikant 
i Botkyrka enligt båda skalorna: EQ-5D 0.83 för män mot 0.76 
för kvinnor respektive EQ VAS 75,7 mot 69.3.

Hälsorelaterad livskvalitet sjunker med stigande ålder
Hälsorelaterad livskvalitet sjönk med stigande ålder i alla 
områdena. Självupplevd hälsa (EQ VAS) sjönk i Södertälje från 
84.4 i åldersgruppen 18–24 år till 61.0 för den äldsta ålders-

Tabell 14
Hälsorelaterade livskvalitet (medelvärde) efter kön i storstadssatsningens områden.

 Huddinge Botkyrka Stockholm Södertälje Malmö Göteborg
 och Haninge

EQ VAS      
Total  73.0 72.2 74.5 74.2 73.7 71.4
Män 73.3 75.7 74.9 74.2 74.0 72.8
Kvinnor 72.6 69.3 73.9 74.2 73.3 70.1

EQ-5D      
Total  0.79 0.79 0.79 0.80 0.81 0.78
Män 0.81 0.83 0.79 0.81 0.83 0.80
Kvinnor 0.77 0.76 0.79 0.79 0.78 0.77

Källa: Boendestudien, Integrationsverket
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gruppen 55–64 år. En avvikelse från åldersmönstret syntes i 
åldersgruppen 45–55 år i Göteborg (60.3) och Malmö (63.3).
 Hälsorelaterade livskvalitet enligt EQ-5D visar samma 
åldersmönster i områdena. Indexvärden är högst (0.92) för 
åldersgruppen 18–24 år i Södertälje och lägst (0.64) för ålders-
gruppen 45–54 år i Göteborg.

Utrikes födda rapporterar betydligt sämre 
självupplevd hälsa än inrikes födda
Utrikes födda rapporterar en signifikant sämre hälsorelaterad 
livskvalitet än inrikes födda. Sämst mår utrikes födda kvinnor 
enligt både EQ VAS och EQ-5D. Utrikes födda kvinnor mår 
sämst i Huddinge och Hanninge: 0.69 enligt EQ-5D och 66.0 
enligt EQ VAS. 
 Inrikes födda män har de högsta värdena enligt båda ska-
lorna i alla områden med undantag för Malmö.  
 Förutom kön, födelseland och ålder påverkar individens 
status på arbetsmarknaden den hälsorelaterade livskvalite-
ten. Arbetslösa mår betydligt sämre än heltidssysselsatta i alla 
områden. De arbetslösa mår allra sämst i Malmö och Söder-
tälje. I Södertälje är skillnaderna mellan de arbetslösa och de 
heltidssysselsatta enligt EQ-5D 0.72 jämfört med 0.87 och i 
Malmö är motsvarande uppgifter enligt EQ VAS 65,5 jämfört 
med 79.8. 

Tabell 15
Hälsorelaterade livskvalitet (medelvärde) efter kön och födelseland i storstadssatsningens 
områden.

 Huddinge Botkyrka Stockholm Södertälje Malmö Göteborg
 och Haninge

EQ VAS      
Inrikes födda  76.6 74.1 75.8 76.7 76.7 73.5
 Män 75.7 77.4 76.3 77.2 75.1 75.2
 Kvinnor 77.6 71.4 75.1 76.3 78.4 72.2
Utrikes födda 68.5 69.7 72.6 71.4 70.0 69.0
 Män 70.3 73.5 72.9 70.9 72.8 70.3
 Kvinnor 66.1 66.2 72.3 71.9 66.9 67.6

EQ-5D      
Inrikes födda  0.84 0.82 0.82 0.83 0.82 0.82
 Män 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.83
 Kvinnor 0.83 0.80 0.80 0.82 0.79 0.81
Utrikes födda 0.73 0.75 0.75 0.76 0.79 0.74
 Män 0.77 0.80 0.72 0.76 0.81 0.76
 Kvinnor 0.69 0.71 0.79 0.76 0.77 0.72

Källa: Boendestudien, Integrationsverket
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 Det framkommer stora skillnader i självupplevd hälsa när 
vi jämför vårt material med levnadsnivåundersökningen 2000 
(ULF), diagram 25. Det är nästan dubbelt så många som upp-
lever en mycket god hälsa i Sverige som helhet än i storstads-
satsningens områden. Skillnaden är allra mest framträdande 
för inrikes födda. Annars pekar uppgifterna på en liknande 
bild som för de tidigare redovisade indikatorerna på folkhälsa. 
Att personer i Malmös område verkar må bäst och i Botkyrka 
och, framförallt, Göteborg sämst. 
 Uppgifter från ULF gällande de berörda områdena har 
tagits fram för perioden 1995–2000. Antalet svar i ULF från 
områdena är helt naturligt litet, men om man slår ihop svaren 
för ett par år i följd blir antalet ca 200. Ingenting tyder på att 
skillnaden i självupplevd hälsa mellan berörda områden och 
övriga Sverige har förändrats mellan 1994 och 2002. 
 Andel personer som bedömer sitt allmänna hälsotillstånd 
som mycket dåligt eller dåligt är högst i Göteborg och Stock-
holm (ca 11 procent) och minst i Södertälje (6,5 procent), 
se diagram 26. I hela Sverige var motsvarande andel år 2000 
5,1 procent. Dessa stora skillnader förklaras till viss del av att 
andelen utrikes födda är betydligt färre i Sverige som helhet än 

Diagram 25
Hur upplever befolkningen i de berörda områdena sitt 
allmänna hälsotillstånd jämfört med hela befolkningen i 
Sverige?

0

20

40

60

80

100

Mycket dåligt

Dåligt

Någorlunda

Gott

Mycket Gott

GöteborgBotkyrkaStockholmHuddinge,
Haninge

SödertäljeMalmöSverige
2000

Källa: Integrationsverket & ULF



70     71  

i storstadssatsningens områden. Andel personer som bedömer 
sitt allmänna hälsotillstånd som mycket dåligt eller dåligt är 
betydlig högre bland utrikes födda än för inrikes födda i alla 
områdena. I Botkyrka uppger t.ex. 16,8 procent av de utrikes 
födda att de upplever sin hälsa som mycket dåligt eller dåligt 
jämför med 4,5 procent bland de inrikes födda. 

Demokratiskt deltagande och delaktighet.
Att öka det demokratiska deltagandet och delaktigheten är 
inte bara en metod för att nå framgång i de andra delmålen 
utan också ett mål i sig självt. Vi redovisar detta delmål med 
hjälp av uppgifter från de boende om deras demokratiska del-
tagande och mer specifikt vad gäller kännedom om, och delta-
gande i, storstadssatsningens aktiviteter.

En stor andel uppger att de skall rösta i valet 2002
Drygt hälften av dem som besvarade enkäten uppgav att de 
röstat i de senaste kommunal- och riksdagsvalen. Cirka hälf-
ten av dem som svarade att de inte röstat var inte röstberät-
tigade. Vi frågade även om de kommer att rösta i nästa val, 

Inrikes föddaUtrikes födda

0

5

10

15

20

Sverige
år 2000

GöteborgMalmöSödertäljeStockholmBotkyrkaHuddinge
och

Haninge

Källa: Integrationsverket & ULF

Diagram 26
Andel personer som upplever sitt allmänna hälsotillstånd 
som dåligt eller mycket dåligt i olika områden efter födel-
seland.
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hösten 2002 och enkätsvaren pekar på att andelen som röstar 
kommer att bli relativt högt. Cirka 70 procent uppger att de 
kommer att rösta, i Stockholm närmare 80 procent medan det 
i Göteborg och Södertälje blir färre, runt 65 procent. 

Inrikes födda mest demokratiskt delaktiga
I tabell 16 har vi sammanställt svaren på ett antal frågor som 
skall ge en uppfattning om det demokratiska deltagandet och 
delaktigheten. Fråga 1 är vår prioriterade indikator för den 
fortsatta utvärderingen av det demokratiska deltagandet.
 För fråga ett och två är svaren rätt så lika mellan områdena 
i de olika kommunerna. I Stockholm är det flest som varit 
demokratiskt aktiva och som uppger sig vara medlemmar i 
någon politisk sammanslutning. Näst efter Stockholm är det 
områdena i Göteborg som utmärker sig med höga värden på 
fråga ett och två. De övriga kommunerna uppvisar likvärdiga 
svarsresultat. Det är inte några stora skillnader mellan områ-
dena när det gäller fråga tre, medlemskap i annan förening 

Tabell 16
Demokratiskt deltagande, delaktighet och inflytande (procent).

 Haninge,  Botkyrka Stockholm Södertälje Malmö Göteborg
 Huddinge

1. Demokratisk aktivitet. * 24,8 24,3 30 22,7 23,7 28,4

2.  Är du medlem i något 
 politiskt parti eller politisk 
 sammanslutning? 4,8 4,1 7,4 4,9 4,5 5,8

3.  Är du medlem i någon 
 annan förening eller 
 organisation än ett 
 politiskt parti? 34,6 33,7 34,2 34,2 33,6 33,5

4.  Har du eller har du 
 haft någon förtroendepost i 
 A. politiskt parti  4,1 2,7 3,5 3,9 2,2 3,5
 B. annan förening eller 
 organisation 20,6 22,7 19,7 19,1 20,9 19,4
 C. kommun, landsting 
 eller riksdag 2,7 1 1,8 1,5 1 0,6

5.  Har du haft kontakt med 
 någon politiker i Sverige? 29,3 30,5 30,4 27,8 28,7 25,3

* Har du under de senaste 12 månaderna varit på något möte för någon förening eller organisation eller på en offent-
lig demonstration på din fritid (till exempel föreningsmöte, torgmöte, första maj-tåg, skrivit under protestlista eller 
demonstration via internet)?

Källa: Boendestudien, Integrationsverket
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eller organisation där ungefär var tredje uppger att de är 
medlemmar. Fråga fyra består av tre delfrågor om förtroen-
deposter. Medan uppemot 20 procent har eller har haft en 
förtroendepost i en förening eller organisation är det betydligt 
färre som innehaft en sådan position i politiska partier. Ännu 
färre har varit representerade i kommun, landsting eller riks-
dag. Avslutningsvis visar fråga fem att nästan en av tre har haft 
kontakt med någon politiker i Sverige.
 För fråga 1 ovan har vi undersökt svaren mer ingående. Det 
visar sig att inrikes födda är mer aktiva, se tabell 17. Av dem 
svarar 30 procent ja på frågan medan motsvarande andel av 
utrikes födda är enbart 20 procent. Nästan 25 procent av de 
utrikes födda männen svarade ja och 17 procent av kvinnorna. 
För inrikes födda fanns ingen skillnad mellan män och kvin-
nor. 

Få har hört talas om storstadssatsningen
Mindre än hälften av de som bor i storstadssatsningens 
områden känner till storstadssatsningen. I kommunerna i 
Stockholmsregionen har uppemot hälften hört talas om stor-
stadssatsningen medan det endast är en av tre i Malmö och 
Göteborg, se diagram 27.
 Här förekommer mycket stora skillnader mellan inrikes och 
utrikes födda i samtliga områden. Bland de inrikes födda hade 
52 procent hört talas om storstadssatsningen medan motsva-
rande siffra för utrikes födda var knappt 29 procent. I Göte-
borg är skillnaden minst – endast drygt 5 procentenheter. Mel-
lan män och kvinnor var skillnaderna små, men för de inrikes 
födda var det något fler kvinnor som svarade att de hade hört 
talas om storstadssatsningen.

Tabell 17
Fråga 5a. I vilket land är du född?
 Sverige Annat land
Fråga 1. Är du man eller kvinna?
 Man Kvinna Man Kvinna Totalt
 Antal % Antal % Antal % Antal % Antal %

Huddinge+Haninge 111 19,9 94 16,7 97 18,6 78 15,3 381 17,6
Botkyrka 88 15,8 108 19,1 76 14,6 97 19,0 370 17,1
Stockholm 88 15,8 78 13,8 80 15,4 66 12,9 313 14,5
Södertälje 89 15,9 98 17,4 82 15,7 100 19,6 369 17,1
Malmö 95 17,0 90 15,9 93 17,8 79 15,5 358 16,6
Göteborg 86 15,4 96 17,0 93 17,8 91 17,8 367 17,0
Total 557 100 564 100 521 100 511 100 2158 100

Källa: Boendestudien, Integrationsverket
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Deltagande i storstadssatsningens möten
Diagram 28 visar andelen av de svarande i de olika områdena 
som varit på möte samt påverkat planeringen inom storstads-
satsningen. Här förekommer ganska stora skillnader mellan 
områdena. I de kommuner där fler kände till storstadssats-
ningen är det också vanligare att ha deltagit på möte inom 
storstadssatsningen. Ett område som delvis avviker är de i 
Botkyrka där få varit på möte trots att ganska många kände 
till storstadssatsningen. Ungefär hälften så många som varit på 
möte uppger att de påverkat planeringen, med undantag för 
Göteborg där fler uppgett att de påverkat planeringen än varit 
på möte. 

Intryck av storstadssatsningen
För dem som kände till storstadssatsningen har vi frågat om 
de känner att de skulle kunna påverka storstadssatsningen 
samt om storstadssatsningen lett till förbättringar, diagram 29.  
De svarande är mer samstämmiga om möjligheten att påverka 
än om resultatet av storstadssatsningen. Flest anser sig kunna 
påverka i Göteborg och minst i Stockholm. Det är också flest 
i Göteborg som anser att insatserna lett till förbättringar. I 
Malmö är man mest negativ till förbättringar av storstads-
satsningen. 

Diagram 27
Har du tidigare (innan du läste denna enkät) hört namnet 
Storstadssatsningen? Antal personer.

Källa: Boendestudien, Integrationsverket
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Källa: Boendestudien, Integrationsverket

Diagram 29
Antal som svarat Ja på frågorna: Skulle du kunna påverka 
planeringen av aktiviteter inom ramen för Storstadssats-
ningen i ditt bostadsområde om du skulle vilja? Tror du att 
Storstadssatsningen kommer att leda till förbättringar i ditt 
bostadsområde?

Källa: Boendestudien, Integrationsverket
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Diagram 28
Antal som svarat Ja på frågan: a. om de varit på något möte 
som anordnats och b. om de påverkat planering av aktivi-
teter i sitt bostadsområde, inom ramen för Storstadssats-
ningen.





Hur vill man i storstadssatsningen motverka segregationen? 
Vilka politiska styrmedel använder man för att motverka 
boendesegregation i storstadssatsningen? Vad har man tänkt 
att avhjälpa genom dessa styrmedel? Vill man motverka den 
process som genererar negativ boendesegregation eller enbart 
kompensera för de negativa konsekvenserna av ett segregerat 
boende? Boendesegregation som problemkomplex kan betrak-
tas ur dessa två perspektiv, dels utifrån dess bakomliggande 
orsaker, dels utifrån dess negativa symptom. I detta kapitel 
analyseras storstadspolitikens övergripande mål, »att bryta 
den sociala, etniska och diskriminerande segregationen«, i 
relation till dessa frågor och till politikens områdesbaserade 
styrstrategi. 

Insatsernas fokus – från fysisk miljö till 
individers socioekonomiska position
Storstadskommittén beskriver i sitt slutbetänkande hur sats-
ningar i storstädernas utsatta bostadsområden utvecklats 
sedan mitten av 1970-talet (SOU 1998:25). Under en lång 
följd av år, 1975–1992, dominerade miljöaspekten, med för-
ändringar i den fysiska miljön som främsta fokus. År 1985 
infördes boendeservicebidraget och i och med detta tillkom en 
samverkansdimension med fokus på organisatorisk nivå och 
företagsnivå. Även samverkan med de boende prioriterades. 
Under perioden 1975–1992 satsades totalt 430,5 miljoner kro-
nor på storstädernas »utsatta« bostadsområden.

Att bryta segregationen 
– problembild, styrmedel och 

strategier
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 Från och med 1995 kan man säga att det huvudsakliga syftet 
med kommande satsningar blev att öka arbetskraftsdelta-
gandet bland befolkningen i de »utsatta« bostadsområdena. 
Satsningarna under den här tiden gick under benämning-
arna »Blommanpengarna« och »Nationella exempel1« och 
kom att disponera sammanlagt 750 miljoner under ca fem år. 
Kompetensutveckling/utbildning, språkinlärning och kvalitet 
på offentlig och kommersiell service var delmål för att uppnå 
huvudmålet ökat arbetskraftsdeltagande. 
 Storstadssatsningen fortsätter i delvis samma anda som 
»Blommanpengarna« och »Nationella exempel« så till vida 
att ett ökat arbetskraftsdeltagande bland befolkningen i de 
utsatta områdena står kvar som ett viktigt delmål. Denna gång 
förfogar man dock över en betydligt rymligare budget. Drygt 
2 miljarder kronor fördelas mellan 7 kommuner och totalt 24 
bostadsområden (se figur 1 sid. 28). Därmed kan storstads-
satsningen betraktas som mer kraftfull och med en större 
förändringspotential än tidigare satsningar. Men möjligheten 
till förändring är inte bara beroende av de större ekonomiska 
resurserna. Insatserna har dessutom utformats mot bakgrund 
av erfarenheter från tidigare satsningar både i Sverige och i 
utlandet. Dessa erfarenheter har samlats i Storstadskommit-
téns omfattande utredning (SOU 1998:25). Storstadsproposi-
tionen (prop. 19997/98:165) har sedan i sin tur utformats med 
Storstadskommitténs betänkanden som ett viktigt kunskaps-
underlag. 

Storstadspolitik och integration 
I detta avsnittet jämför vi några aspekter i relationen mel-
lan storstadspolitiken och integrationspolitiken. Vi kommer 
att beröra delar, t.ex. delaktighet och inflytande, som mer 
utförligt analyseras i nästa kapitel men fokus är här på ett 
jämförande perspektiv. Storstadspropositionen och den inte-
grationspolitiska propositionen (prop. 1997/98:16) har mycket 
gemensamt. I synnerhet när det gäller betoningen på egenför-
sörjning och deltagande och delaktighet. Samtidigt finns det 
en del skillnader, t.ex. när det gäller hur man definierar delak-
tighet och hur relationen mellan de specifika politikområdena 
och den generella politiken beskrivs. 

1 Bland de åtta storstadskommuner som fick del av Blommanpeng-
arna utsåg regeringen år 1998 fyra bostadsområden – ett i vardera 
Stockholms stad, Botkyrka, Göteborg och Malmö – till s.k. Nationella 
exempel.
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Generell politik
Det finns en tydligare betoning på betydelsen av den generella 
politiken i den integrationspolitiska propositionen: 

Som visas bland annat i Invandrarpolitiska kommitténs ana-
lys av invandrarpolitiken är det i allt väsentligt den generella 
politiken samt förutsättningarna att genomföra den som 
avgör hur situationen för dem som invandrat utvecklar sig. 
(Prop. 1997/98:16, sid. 16.)

I samtal med kommunsamordnare framkommer tydligt att 
de som arbetar med storstadssatsningen på lokal nivå ser 
storstadssatsningen som ett integrationsprojekt. Detta trots 
att storstadspropositionen tonar ner den etniska aspekten 
och väljer att fokusera på den socioekonomiska aspekten av 
segregationen. Bilden som framkommer i media om stor-
stadssatsningens område speglar dessutom nästan uteslutande 
segregationen utifrån etnicitet (Integrationsverket 2002: Mil-
jonprogram och media). Att Integrationsverket fått uppdraget 
att ansvara för den nationella utvärderingen av storstads-
satsningen ger ytterligare signaler om att integrationen och 
den etniska dimensionen är central. Tanken är antagligen att 
storstadspolitiken och integrationspolitiken ska komplettera 
varandra, men vi kan också konstatera att storstadspolitiken 
hittills i huvudsak har berört etniskt och socioekonomiskt seg-
regerade områden. I den mån storstadspolitiken är en del av 
integrationspolitiken kan den tolkas som ett avsteg från dess 
inriktning på den generella politiken. 
 Storstadspolitikens roll i relation till den generella politiken 
beskrivs indirekt i storstadspropositionen i termer av behovet 
av samverkan mellan olika aktörer, dock med mindre beto-
ning på var och ens egen roll och ansvar. Tre nyckelområden 
lyfts fram i den integrationspolitiska propositionen. Samma 
områden utgör huvudfokus i storstadspropositionen:
• Delaktighet och inflytande
• Arbete och försörjning
• Språk och utbildning.
 Nedan diskuteras de skillnader som finns mellan politikom-
rådena när det gäller synen på grundfrågorna och insatsförsla-
gen i respektive proposition.

Delaktighet och inflytande
»Delaktighet handlar både om deltagande i den formella 
demokratin och om makt och ansvar i vardagslivet« (prop. 
1997/98:16, sid. 30). Detta citat belyser att man i integrations-
politiken inte betraktar deltagande och delaktighet som mål 
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i sig. Deltagande och delaktighet betraktas istället som reella 
företeelser först då de leder till, eller har potentialen att leda 
till, inflytande. 
 Storstadspolitiken försöker förhålla sig till frågan om hur 
kommuner i synnerhet bör ta till vara medborgarnas engage-
mang i beslutsprocesser utan att egentligen erkänna inflytande 
som en viktig dimension. Diskussionen rör sig istället mest 
kring begreppen deltagande och delaktighet.2 Boendemed-
verkan och brukarinflytande lyfts fram som honnörsbegrepp i 
storstadspolitiken. Integrationspolitiken kopplar delaktighets-
frågan mer konkret till frågan om arbete och försörjning och 
ser sysselsättning som den viktigaste vägen för den enskilda 
att uppnå ökad delaktighet och utöva påverkan på samhälls-
utvecklingen. Frågan om delaktighet och inflytande inom 
storstadspolitiken behandlas mer utförligt i avsnittet Underi-
frånperspektiv, sid. 108. 

Arbete och försörjning
Även inom området arbete och försörjning ges i stort samma 
grundbild av problematiken i båda propositionerna. Struk-
turomvandling som grundorsak till att vissa grupper hamnar 
utanför arbetsmarknaden i större utsträckning än andra, 
behovet av särskilda insatser för långtidsarbetslösa och ökad 
samverkan för att motverka en rundgång mellan olika åtgär-
der känns igen. Integrationspolitiska propositionen är dock 
tydligare än storstadspropositionen när det gäller frågan om 
diskriminering. 

Språk och utbildning
Språkutveckling betraktas i storstadspolitiken som »en av de 
enskilt viktigaste åtgärderna för att bryta den etniskt beting-
ade segregationen« (prop. 1997/98: 165, sid. 1). Integrations-
politiska propositionen erbjuder ett mer nyanserat synsätt på 
språkets betydelse. För det första anses både arbetslöshet och 
segregation vara faktorer som direkt försvårar språkutveck-
lingsprocesser. »Intresset för att lära sig ett nytt språk beror 
bland annat på om den som lär sig språket tror att han eller 
hon kommer att få användning för det« (prop.1997/98:16, sid. 
57).
 Storstadspolitikens mål att förbättra förutsättningarna att 
nå målen i grundskolan behandlar inte frågor kring mångfald 
vilket antagligen beror på att den etniska dimensionen är ned-

2  Vi har diskuterat storstadspolitikens brister på denna punkt mer utför-
ligt i en tidigare rapport, Integrationsverket 2001, Målområdesanalyser 
och indikatorer. (Integrationsverket 2001:06)
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tonad. I integrationspolitiska propositionen betonas att ökad 
kunskap om, och hänsyn till, mångfald som resurs i skolan kan 
leda till bättre skolresultat för barn: »För att inte segregationen 
ska förvärras är det än angelägnare att skolan utgår från alla 
elevers erfarenheter och ser till att barn med olika bakgrund 
arbetar tillsammans och lär av varandra.« (Prop. 1997/98:16, 
sid. 65.)
 Storstadspolitiken behandlar dessa frågor mer övergripande 
än vad integrationspolitiken och jämställdhetspolitiken gör. 
Detta speglas inte minst genom att båda områdena behandlas 
främst i avgränsade avsnitt istället för i direkt anslutning till de 
viktiga sakfrågorna och besluten.
 Att det förhåller sig så kan också bero på att segregation 
och integration inte rakt av kan betraktas som motpoler på en 
skala. Detta gäller i synnerhet frågan om socioekonomisk seg-
regation. Åtgärder som syftar till att minska socioekonomisk 
segregation behöver därmed inte per automatik bidra till att 
integrationen mellan olika befolkningsgrupper ökar. 

Storstadspolitikens problembild och 
antaganden
Storstadspolitikens övergripande mål tar bl.a. sikte på att bryta 
boendesegregationen, dvs. att bryta koncentrationen av olika 
befolkningsgruppers boendemönster. Det är kombinationen 
av social, ekonomisk och etnisk boendesegregation som utmå-
las som särskilt problematisk. I Storstadskommitténs slutbe-
tänkande, Tre städer. En storstadspolitik för hela landet, definie-
ras boendesegregationen som ett problem: »med segregation 
menas inte bara en socioekonomisk och etnisk uppdelning 
av olika befolkningsgrupper, det kan också vara frågan om en 
uppdelning av olika boendemiljöer. När dessa olika uppdel-
ningar sammanfaller kan boendesegregationen bli allvarlig« 
(SOU 1998:25, sid. 12).
 I storstadspropositionen (prop. 1997/98:165) beskrivs i sin 
tur segregationen som ett hot mot det kollektiva samhällsin-
tresset. En bild tecknas av ett framväxande klassamhälle med 
en etnisk dimension. Segregationen anses vara en ödesfråga 
för Sverige då den leder till för samhället negativa konsekvenser.
 »Segregationen hotar att undergräva den grundläggande 
förutsättningen för varje samhälle: medborgarnas känsla av 
ansvar för varandra och för samhället. […] I slutänden av 
segregationsspiralen finns ett uppdelat samhälle, där en stor 
grupp ställs utanför. Det är ett samhälle som alla förlorar 
på, eftersom det i dess spår följer ökade sociala spänningar, 
otrygghet och kriminalitet. Istället för solidaritet och samhö-
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righet, så blir egenintresse och misstro grunden i samhället« 
(prop. 1997/98:165, sid. 8). Även urbaniseringsprocessen i 
sig betraktas som ett hot. Det talas om att urbanisering leder 
till förändringar i normsystemet av mer negativ karaktär, till 
exempel genom ökande anonymitet och minskad social kon-
troll. Vidare konstateras att de ökade klyftorna i samhället 
även utgör ett ekonomiskt problem, då samhället inte förmår 
att ta vara på alla människors skaparkraft och vilja till arbete. 
Fattigdomen och segregationen hotar med andra ord funda-
menten för tillväxt och välfärd i hela samhället.
 Slutligen betonas individens rätt till lika möjligheter att 
förverkliga sina livsprojekt. Personer i »utsatta« områden ska 
alltså ha samma förutsättningar som i övriga landet. Politiken 
»syftar till att utjämna de strukturella orättvisor som finns 
mellan olika områden…« för att skapa jämlika levnadsvillkor 
(ibid. sid. 9). 
 Boendesegregation kan förklaras delvis som ett resultat av 
individers möjlighet att agera på bostadsmarknaden. I detta 
sammanhang är orsaken till segregation viktig. Problemet är 
om möjligheten att själv välja var man vill bo är liten eller obe-
fintlig. Är segregation ett uttryck för fria val eller inte? Forsk-
ning som berör denna fråga har exempelvis pekat på att det 
segregerade boendemönstret bland delar av den invandrade 
befolkningen inte är ett resultat av egna val, utan att många 
intar de enda positioner på bostadsmarknaden som står dem 
till buds (Molina, Irene, 1997).
 Denna aspekt av det segregerade boendet och orsakerna 
till att vissa människor hamnar i storstädernas ytterområden 
utmålas inte som ett hot i sig själv. Individens bristande val-
frihet och autonomi i fråga om boendet är inte ett uttryckligt 
mål i storstadspolitiken. Över huvud taget tonas den etniska 
segregationen ned till förmån för klassperspektivet – den socio-
ekonomiska segregationen. Det är de ekonomiska klyftorna 
som riskerar att ge negativa samhälleliga konsekvenser och 
detta ska avhjälpas genom att kompensera för de sämre för-
utsättningar som råder i de »utsatta« områdena. Indirekt kan 
åtgärderna i längden bidra till att minska (den ekonomiska) 
segregationen genom att den socioekonomiska nivån hos de 
individer som bor i storstadssatsningens områden successivt 
höjs. 
 Sammantaget är det främst de samhälleliga effekterna av 
ett socioekonomiskt segregerat boende i storstadsregionerna 
som storstadspolitiken och storstadssatsningen har för avsikt 
att avhjälpa. Propositionen skriver bl.a. att de »som har eko-
nomiska och andra möjligheter flyttar därifrån och området 
kommer efterhand att domineras av resurssvaga människor 
med olika slags sociala problem» (prop. 97/98:165, sid. 22). I 
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förlängningen, menar de, är risken stor för strängt uppdelade 
städer.

Storstadspolitikens avgränsningar 
Ett antal avgränsningar har gjorts vid upprättandet av stor-
stadspolitiken. Den första är att man faktiskt har avgränsat 
sig till sju kommuner i storstadsregionerna. Att så har skett 
behöver dock inte betyda att man inte anser att kommuner 
utanför storstadsregionerna berörs av samma problematik. 
Parallellt med storstadspolitiken finns det även en regional-
politik (prop. 2001/02:4). Regionalpolitiken har, liksom stor-
stadspolitiken, sin utgångspunkt i arbetsmarknadssituationen. 
Målet för regionalpolitiken är »väl fungerande och hållbara 
lokala arbetsmarknadsregioner med en god servicenivå i alla 
delar av landet« (ibid., sid. 1). Regionalpolitiken har flera lik-
heter med storstadspolitiken; samma tilltro till samverkan och 
partnerskap genomsyrar båda propositionerna. Betydelsen av 
att skapa ett lokalt handlingsutrymme och avtal som redskap 
är ytterligare gemensamma kännetecken. Därutöver har båda 
två välfärdspolitiska målsättningar och sist men inte minst syf-
tar båda till att öka tillväxten i respektive regioner.
 Avgränsningen av storstadsregionerna grundar sig på ett 
antagande om att det i dessa regioner råder speciella tillväxt-
villkor. Storstadspropositionen redogör bland annat för att 
storstadsregionerna står för en betydande andel av landets 
BNP och tillväxtpotential. Därutöver anses det råda särskilda 
sociala villkor i storstadsregionerna, där inte minst urbanise-
ringsprocessen antas bidra till en högre grad av social proble-
matik än i övriga landet. 
 Den andra avgränsningen består av urvalet av de sju kom-
munerna som konstaterats ha den högsta koncentrationen av 
regionernas »fattiga« befolkning. Kommunerna har i sin tur 
avgränsat de totalt 24 bostadsområden som omfattas av de 
lokala utvecklingsavtalen. 
 Vid Storstadsdelegationens konferens i februari 2001 disku-
terade Roger Andersson i sin föreläsning områdesinriktning-
ens relevans i förhållande till den geografiska fördelningen av 
de sociala problem som storstadssatsningen har som mål att 
angripa.3 Han pekade på det faktum att den ekonomiska och 
sociala situation för många av de befolkningskategorier som 
står i fokus för storstadssatsningen ofta är generell. Invandrade 
personer med kort vistelsetid i Sverige är exempelvis arbetslösa 

3 Ett refererat av Roger Anderssons föreläsning finns i skriften Februari-
konferensen 21–23 februari 2001, sid. 5–6.
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i större utsträckning än genomsnittsbefolkningen, oavsett om 
de bor i ett av storstadssatsningens 24 bostadsområden eller 
inte. Den geografiska avgränsningen till de 24 bostadsområ-
dena har som konsekvens att en majoritet av storstadsregio-
nernas befolkning med de sociala problem som insatserna tar 
sikte på ställs utanför storstadssatsningens särskilda åtgärder. 
 År 1999 bodde endast 7 procent av invånarna i storstadsre-
gionerna i bostadsområden som berörs av storstadssatsningen. 
Av dessa invånare hade 20,1 procent en disponibel inkomst 
som understiger socialbidragsnormen, med andra ord var fat-
tiga eller hade en mycket låg ekonomisk standard.4 Detta kan 
jämförs med 8 procent av invånarna i storstadsregionerna i sin 
helhet. Alternativt kan man säga att 17,5 procent av storstads-
regionernas fattigare befolkning år 1999 var bosatta i de 24 
bostadsområden som är berörda av storstadssatsningen.5 Satt 
i relation till att endast 7 procent av storstadsregionernas invå-
nare är bosatta i de berörda bostadsområdena ser man att det 
finns en kraftig överrepresentation av fattiga i dessa områden. 
Samtidigt kan man räkna ut att 82,5 procent av storstadsregio-
nernas fattigare befolkning bor i andra delar av storstadsregio-
nerna än de av storstadssatsningen berörda områdena.
 Man kan också i siffrorna från 1999 se att den etniska seg-
regationen i storstadsregionerna har liknande proportioner. 
Drygt 20 procent av de utrikes födda i storstadsregionerna var 
detta år bosatta i de 24 berörda bostadsområdena medan de 
resterande 80 procenten bodde i övriga delar av storstadsre-
gionerna. Av befolkningen i de 24 bostadsområdena var 47,1 
procent utrikes födda jämfört med 15,7 procent i storstadsre-
gionerna totalt.6

 Siffrorna ovan förstärker det tidigare redovisade antagandet 
att en koncentration av fattiga människor har betraktats som 
ett hot i sig vid utformningen av storstadspolitiken. Det är 

4 Den ekonomiska standarden är ett mått som speglar disponibel inkomst 
i relation till normen för ekonomiskt bistånd/socialbidragsnormen. En 
fattig person har en disponibel inkomst som är mindre än eller lika 
med normen. Disponibel inkomst för hushållet är det som återstår för 
boende, övrig konsumtion och sparande sedan man från bruttoinkom-
sten dragit bort slutlig skatt och övriga negativa transfereringar och lagt 
till skattefria bidrag som t.ex. barnbidrag och bostadsbidrag. 

5 Det bodde 3 388 238 invånare i storstädernas arbetsmarknadsregioner 
1999 medan 236 263 bodde i de 24 bostadsområden som är föremål för 
storstadssatsningen. Av storstadsregionernas befolkning hade 272 459 en 
mycket låg ekonomisk standard jämfört med 47 559 i de 24 bostadsom-
rådena. Källa: STATIV, Integrationsverket.

6 Av storstadsregionernas befolkning var 551 814 utrikes födda jämfört 
med 111 211 i de 24 bostadsområdena. Källa: STATIV, Integrationsver-
ket.
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alltså de utvalda områdena med dess koncentration av socio-
ekonomiska problem som är politikens fokus i första hand. 
Drygt tre fjärdedelar av regionernas fattigare befolkning bor 
dock utanför de avgränsade områdena vilket visar att fattig-
dom och social problematik i storstadsregionerna inte lätt kan 
avgränsas geografiskt. 
 Efter en studie i nio (främst europeiska) länder drar en 
grupp europeiska forskare slutsatsen att studier och även 
policy på segregationsområdet ofta vilar på ett, som de 
betraktar det, avgörande antagande (Musterd, Sako m.fl. 1998, 
s.194). Antagandet är att en koncentration av fattiga männis-
kor i sig själv är ett hot som ytterligare kan försämra männis-
kors redan dåliga utsikter. Det ingår även i antagandet att detta 
dessutom kan bidra till att motverka människors integration i 
samhället. Konkret skulle detta exempelvis innebära att man 
som individ löper större risk att bli fattigare om man bor i 
ett område med en överrepresentation av andra fattiga eller 
att risken för arbetslöshet är större om man bor i ett område 
med relativt sett många arbetslösa. Om så är fallet kan före-
komsten av dessa s.k. områdeseffekter betraktas som ett viktigt 
argument för storstadssatsningens områdesfokuserade strategi 
– trots att större delen av storstadsregionernas arbetslösa och 
fattiga befolkning bor utanför de berörda bostadsområdena. 
Frågan om dessa områdeseffekter existerar eller inte är dock 
omstridd. Vissa forskare förhåller sig skeptiska till detta anta-
gande medan andra menar att bostadsområdet som sådant 
exempelvis påverkar individers socioekonomiska karriär. Man 
är dock överens om att många frågor kring dessa områdesef-
fekter är obesvarade och att det fortfarande saknas systematisk 
forskning och studier i ämnet. (Andersson, Eva, 2001, Anders-
son, Roger, 2001.)

Den lokala bilden – mål och problem 
Storstadspolitikens områdesbaserade strategi och dess huvud-
mål ställs här nedan i relation till andra verklighetsbeskriv-
ningar från kommunala verksamheter på central och lokal 
nivå. Syftet är att ytterligare reflektera över om storstadspoliti-
kens inriktningar är realistiska och relevanta.
 Den bild av segregationsproblem och storstadspolitikens 
möjligheter som förmedlas av de kommunala tjänstemän som 
samordnar storstadssatsningen inom respektive kommun är 
på avgörande punkter en annan än den som förmedlas via 
storstadspropositionen och dess förarbeten. Flertalet lokala 
samordnare menar att segregationen i stor utsträckning kan 
förklaras som ett resultat av hur bostadsmarknaden fungerar 
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och hur den tidigare bostadspolitiken bedrivits. Eftersom stor-
stadssatsningen inte angriper de mer grundläggande orsakerna 
till segregation förväntar man sig inte heller att det övergri-
pande målet kommer att uppnås. Resonemanget bakom denna 
slutsats går ofta ut på att man inte kan bryta segregationen 
genom en riktad insats gentemot ett antal avgränsade bostads-
områden i de tre storstadsområdena. En viktig förutsättning 
för att bryta segregationen är att storstadsregionerna i sin 
helhet involveras i arbetet – problemet kan inte lösas isolerat 
inom de 24 bostadsområdena. Vissa menar också att det inte 
finns förutsättningar för att uppnå detta övergripande mål så 
länge detta mål inte omfattas av en aktiv bostadspolitik. 
 Kommunsamordnarna lyfter istället fram mer blygsamma 
övergripande mål för storstadssatsningen: Att skapa stabilitet 
i de utvalda områdena, dels ifråga om kvarboende och att 
minska omsättningen på boende, dels i fråga om att förbättra 
levnadsvillkoren för de boende i områdena – öka trivseln, 
stärka självkänslan och förbättra den allmänna synen på det 
egna bostadsområdet. 
 I förarbetena till storstadspolitiken finner man både högt 
ställda mål: »den nationella storstadspolitiken syftar till att 
bryta den sociala, ekonomiska och etniska segregationen i 
storstadsregionerna« och mer jordnära mål som mer liknar de 
förväntningar som de lokala samordnarna uttryckte i förhål-
landen till storstadssatsningen. Storstadskommittén konstate-
rar exempelvis att den nationella storstadspolitiken ska ägna 
stor kraft åt att främja en god utveckling i storstädernas utsatta 
bostadsområden, för att på detta sätt motverka de sociala klyf-
torna i storstadsregionerna.
 I storstadspropositionen (prop. 1997/98:165) identifieras 
delvis andra faktorer i fråga om segregationens orsaker än den 
brist på bostadspolitik och bostadsmarknadens spelregler som 
samordnarna i första hand lyfte fram. Storstadspropositionen 
förklarar segregationens utveckling som ett resultat av den 
ekonomiska utvecklingen och de efterföljande konsekven-
serna för arbetsmarknaden: »under krisen på 1990-talet har 
klyftorna mellan rika och fattiga kommit att öka – krisen har 
slagit hårt mot framför allt storstädernas utsatta bostadsområ-
den. Den växande arbetslösheten har ställt stora grupper utan-
för samhällsgemenskapen, och därtill har klassamhället fått en 
etnisk karaktär.« (Prop. 1997/87:165, sid. 8.)
 Trots dessa skillnader i fråga om synen på segregationens 
orsaker finner man likheter i de formuleringar som beskriver 
storstadspolitikens/satsningens övergripande mål och syfte i 
mer konkreta termer. Storstadskommittén talar exempelvis om 
att det dels handlar om att ge den regionala och lokala demo-
kratiska nivån de nödvändiga instrumenten för att kunna 
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motverka de ökande klyftorna, dels att staten direkt, via eko-
nomiskt stöd och via styrning av de statliga myndigheterna, 
bidrar till att stärka invånarna i de socialt utsatta stadsdelarna. 
Att stärka den enskilde individens möjligheter i de berörda 
områdena lyfter flera av de kommunala samordnarna fram 
som ett av storstadssatsningens möjliga, och mer realistiska 
mål. Att detta i sin tur ska leda till att det segregerade boende-
mönstret bryts är det dock knappast någon som förväntar sig.

En områdesbaserad strategi med 
individfokuserade delmål
Konstruktionen i storstadspolitiken är motsägelsefull. Å ena 
sidan har man valt en områdesbaserad strategi. Å andra sidan 
är flertalet konkreta insatser som åtgärdsplanerna i de lokala 
utvecklingsavtalen omfattar, inriktade på att förbättra lev-
nadsförhållandena för individerna i de aktuella områdena. 
Det saknas förslag på hur man mer direkt ska motverka seg-
regationsprocesser i storstadspolitiken. Däremot finns det 
gott om uppslag för hur indirekt arbetsmarknadspolitiska och 
socialpolitiska tillgrepp ska förbättra för de individer som för 
tillfället är bosatta i de aktuella områdena. Den statistik som 
beskriver omflyttningen i de av storstadssatsningen berörda 
områdena visar att personer med relativt sett höga inkomster, i 
större utsträckning väljer att flytta från områdena än personer 
med förhållandevis låga inkomster. Den för områdena nega-
tiva segregationsprocessen blir tydlig när man kan konstatera 
att dessa utflyttare ersätts med nya boende med relativt sett 
lägre inkomster. Det är svårt att se vilka möjligheter som stor-
stadssatsningen, med sina individfokuserade insatser, ger för 
att långsiktigt bryta denna segregationsutveckling. 
 Storstadssatsningen har så att säga ett dubbelt syfte vad gäl-
ler segregationen i storstadsregionerna. Fokuseringen på 24 
utvalda områden parallellt med individorienterade insatser 
tyder på en ambition att kompensera både för de boendes 
och områdenas s.k. utsatthet. Det är därför viktigt att både 
beskriva utvecklingen både utifrån ett individperspektiv och 
ett områdesperspektiv.
 Erfarenheter från forskning om interventioner som utgår 
från bostadsområden som visar också på en rad problem 
med denna strategi. En vanlig slutsats är att bostadsområ-
dena är för små enheter för att på allvar påverka situationen 
eftersom de inte tar hänsyn och fokuserar på problematikens 
strukturella dimension. Enligt de senare finns det »orealistiska 
förväntningar från centralt håll om att på lokal nivå finna lös-
ningar på stora strukturrelaterade problem« (Lahti Edmark, 
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2002, sid. 86). Detta gäller inte minst när det gäller arbete och 
arbetsmarknaden där ett fokus på områden leder till att skul-
den förskjuts till de boende snarare än till diskriminerande 
strukturer i de omkringliggande samhället.
 I en rapport från det Nordiska Ministerrådet finns liknande 
åsikter. »Bostadssegregation och olika gruppers etablerings-
problem på arbetsmarknaden är i grund och botten samhäl-
leliga problem som inte kan eller bör förknippas med bris-
tande individuella egenskaper hos utpekade problemgrupper« 
(Nordiska Ministerrådet, 1999). Istället bör man, när man 
genomför konkreta åtgärder, fokusera på orsakerna till proble-
men och inte symptomen.
 En slutsats i Integrationsverkets kunskapsöversikt inom 
området är att interventionerna tycks vara inriktade på att lösa 
andra problem än de övergripande segregationsproblemen. 
(Lahti Edmark, sid. 86) Det stämmer ganska väl överens med 
det starka fokus i storstadspropositionen på att kompensera 
de boende för de sämre förutsättningar som de upplevs ha i de 
utsatta bostadsområdena. 
 Av de intervjuer med de kommunala samordnarna fram-
kommer både för- och nackdelar med den områdesfokuserade 
strategin i det lokala storstadsarbetet. Den kompensatoriska 
tanken i storstadspolitiken kan anses vara väl motiverad då 
vissa områden har större problem än andra och därmed behö-
ver resursförstärkningar. Ett områdesbaserat arbete passar 
också väl för en viss typ av insatser, exempelvis inom områden 
som utbildning, kultur, fritid, trivsel och socialt arbete. Områ-
desnivån ger dessutom goda möjligheter att utgå från de lokala 
förutsättningarna och därigenom få till stånd boendedialog 
och boendemedverkan.
 Utöver de redan nämnda problem som de områdesbaserade 
insatserna för med sig kan man tillägga att fokuseringen på 
vissa stads- och kommundelar stämplar dessa som problem-
områden. Detta motverkar givetvis syftet att vända den för de 
berörda områdena negativa segregationsprocessen. 
 Mycket pekar på att de berörda bostadsområdena är för små 
för att arbeta med frågor kring t.ex. tillväxt och sysselsättning. 
Det områdesbaserade arbetet bör enligt flera av kommun-
samordnarna kompletteras med kommungemensamma och 
regionala insatser. En områdesbaserad satsning ökar risken 
att man tappar ett helhetsperspektiv på segregationsproble-
men och uppmuntrar inte kommunikation med omvärlden 
och andra områden i kommunerna. En tydlig integration 
mellan kommunernas hårda och mjuka förvaltningar skulle 
exempelvis bidra till att helhetsperspektivet inom respektive 
kommun tryggades på ett bättre sätt. Det är också viktigt att 
den centrala kommunnivån redovisar hur fysiska åtgärder och 
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kommunens allmänna utvecklingsplanering förhåller sig till de 
områdesbaserade planerna. 

Segregationsprocesserna fortgår
I följande avsnitt beskriver vi hur flyttmönstren till och från de 
berörda storstadsområdena påverkar utvecklingen inom några 
de viktigaste målen med storstadsarbetet. Vi har tidigare redo-
visat utvecklingen inom de olika delmålen på områdesnivå. 
Den etniskt och socioekonomiskt selektiva omflyttningen 
som följande avsnitt beskriver tydliggör vikten av att redovisa 
utvecklingen även utifrån ett individperspektiv för att förstå 
vilka processer som ligger bakom förändringarna i de berörda 
områdena. 
 Integrationsverket har i tidigare rapporter visat att männis-
kor som bor i de berörda bostadsområdena har en benägenhet 
flytta när exempelvis sysselsättningssituationen förbättras, 
samtidigt som områdena ofta får nytillskott av nyanlända 
invandrade eller andra personer som i genomsnitt uppvisar 
en lägre andel sysselsatta och högre andel långvariga social-
bidragstagare. (Se t.ex. Integrationsverkets rapportserie 2001:
09.) Även om storstadssatsningen bidrar till att exempelvis 
förbättra de boendes ställning på arbetsmarknaden i de 
berörda områdena är det alltså inte säkert att detta bidrar till 
att förbättra områdenas genomsnittliga sysselsättningstal.

Socioekonomisk selektiv omflyttning
Tabell 18 visar antalet in- och utflyttare i de olika storstads-
områdena mellan åren 1997 och 2000 samt hur många som 
bodde i storstadssatsningens områden vid de båda mättillfäl-
lena, dvs. antalet kvarboende. 
 Den omflyttning som beskrivits ovan påverkar segregatio-
nen eftersom de socioekonomiska egenskaper flyttarna har 
skiljer sig åt. De som flyttar ut tenderar t.ex. att arbeta i större 
utsträckning än dem som flyttar in. Tabell 19 beskriver hur 
den socioekonomiskt selektiva in- och utflyttning påverkar 
utvecklingen vad gäller sysselsättningen i storstadssatsningens 
områden. Med undantag för Västra Skogås, Vårby och Alby 
har de som flyttar ut från områdena en högre förvärvsinten-
sitet än inflyttarna. Utbytet med övriga Sverige är alltså i fråga 
om sysselsättningsutvecklingen till storstadssatsningens områ-
dens nackdel. Tendensen är särskilt stark i Geneta, områdena 
i Göteborg och allra tydligast i Rosengård där förvärvsinten-
siteten i genomsnitt är mellan 15 och 20 procentenheter lägre 
för inflyttarna än för utflyttarna. Utifrån omflyttningarna kan 
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vi konstatera att utvecklingen av indikatorerna för de delmål 
som beskrivits i kapitlet »Mål och resultat« varit betydligt 
svagare just på grund av detta. Hade flyttutbytet varit socio-
ekonomiskt neutralt skulle det inneburit en betydligt bättre 
utveckling av t.ex. sysselsättningen än vad som nu är fallet. I 
några fall hade den positiva utvecklingen varit dubbelt så stor. 

Tabell 18
Kvarboende, in- och utflyttade samt nya folkbokförda mellan åren 1997 och 2000 i stor-
stadssatsningens områden*. 

          Utflyttade i %
     av kvarboende
  Kvarboende Inflyttade Utflyttade Differens och utflyttade

V. Skogås 4 219 1 284 1 473 -189 25,9
Vårby 4 760 1 151 1 374 -223 22,4
Flemingsberg 6 077 1 992 2 062 -70 25,3
Alby 7 182 2 263 2 782 -519 27,9
Hallunda-Norsborg 13 175 2 708 3 067 -359 18,9
Fittja 5 133 975 1 495 -520 22,6
Jordbro 6 982 1 705 1 855 -150 21,0
Rågsved 6 036 2 356 2 593 -237 30,0
Skärholmen 5 466 1 308 1 430 -122 20,7
Rinkeby 11 014 2 002 2 745 -743 20,0
Tensta 12 453 2 396 3 218 -822 20,5
Husby 7 979 2 192 2 482 -290 23,7
Fornhöjden 2 280 764 950 -186 29,4
Geneta 2 874 1 076 1 206 -130 29,6
Ronna 4 401 1 214 1 295 -81 22,7
Hovsjö 3 278 918 999 -81 23,4
S. Innerstaden 10 457 7 109 6 422 687 38,0
Fosie 17 059 5 282 4 960 322 22,5
Hyllie 8 758 2 467 2 411 56 21,6
Rosengård 11 488 2 082 3 059 -977 21,0
Bergsjön 8 689 3 308 3 600 -292 29,3
Gårdsten 3 894 1 400 1 698 -298 30,4
Hjällbo 4 413 1 227 1 399 -172 24,1
N Biskopsgården 2 505 1 308 1 373 -65 35,4
Samtliga områden 170 572 50 487 55 948 -5 461  

* Födda och döda mellan den 31 december 1997 och 1999 finns inte med i tabellen. För alla kolumner gäller det att 
personerna varit folkbokförda vid båda tidpunkterna. 

Källa:STATIV, Integrationsverket
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Nyanlända invandrare
En mycket stor andel av de nyanlända invandrarna bosät-
ter sig i något av storstadssatsningens 24 områden. Den 31 
december år 2000 var det 11,8 procent av dem som invand-
rade under 2000 (sammantaget 55 322) som bodde i något av 
de 24 områdena. Denna andel har ökat något, men i stort sett 
varit konstant sedan 1998. Andelen av de utrikes födda totalt 
som bor i dessa områden ligger på en liknande nivå som för de 
nyinvandrade och har också ökat något över tiden sedan 1997. 
Begränsar vi de nyanlända invandrarna till att endast omfatta 
de som är flyktingar och anhöriga bosatte sig över 20 procent 
av dem som invandrade år 2000 i storstadssatsningens områ-

Tabell 19
Sysselsättning, 20–64 år, andel sysselsatta 1999 fördelat på kvarboende, in- och utflyttade 
mellan 1997 och 1999 samt invandrade (procent).

        Differens
  Kvarboende Inflyttade Utflyttade in-/utflyttade

V. Skogås 67,2 76,2 72,2 4
Vårby 60 66,1 61,8 4,3
Flemingsberg 62,6 61,7 67,9 -6,2
Alby 59,7 60,6 57,9 2,7
Hallunda-Norsborg 65 60,6 65,4 -4,8
Fittja 46,4 49,8 51,3 -1,5
Jordbro 68,5 62,9 65,3 -2,4
Rågsved 62,4 60,3 69 -8,7
Skärholmen 58 56,8 59,8 -3
Rinkeby 40,4 45,3 48,1 -2,8
Tensta 46,3 46,7 54,1 -7,4
Husby 51,8 54,2 60,8 -6,6
Fornhöjden 63,3 64,6 69,3 -4,7
Ronna 54,9 50,6 56,4 -5,8
Geneta 57,2 50,6 65,6 -15
Hovsjö 53,3 55,6 61,7 -6,1
S. Innerstaden 45,1 46,4 56,9 -10,5
Fosie 51,2 44,4 54,7 -10,3
Hyllie 49 46,2 51,9 -5,7
Rosengård 24,7 17,4 37 -19,6
Gårdsten 43,2 33 50,2 -17,2
Hjällbo 32 25 41,6 -16,6
Bergsjön 42,6 35,9 47,6 -11,7
N. Biskopsgården 29,2 32,9 46,8 -13,9

Källa:STATIV, Integrationsverket
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den. Snävar vi ytterligare in de invandrade till flyktingar m.fl. 
från Asien och Afrika är andelen 25 respektive 29 procent. 
Av Sveriges totala befolkning bodde år 2000 2,8 procent i de 
berörda områdena. 
 Ingenting tyder på att något trendbrott skett under den 
undersökta perioden. Det sker en fortsatt mycket stor inflytt-
ning av nyanlända invandrare till de tidigare segregerade 
områdena – en inflyttning som bidrar till att ytterligare vid-
makthålla och förstärka en socioekonomisk och etnisk segre-
gation.
 Tabell 20 visar andelen nyinvandrade i vart och ett av de 24 
områdena och hur denna andel förändrats mellan åren 1998 
och 2000. Med nyinvandrade avses personer som folkbokförts 
i landet för första gången under det aktuella mätåret. Med sex 
undantag (Vårby, Hallunda-Norsborg, Fittja, Skärholmen, 
Rinkeby och Husby) ökade antalet nyanlända invandrare i 
storstadssatsningens områden under år 2000 jämfört med 
1999. Direktinvandringens andel av befolkningen i dessa 
områden tenderar alltså att öka. Speciellt stor är ökningen i 
Bergsjön och i områdena i Södertälje kommun undantaget 
Fornhöjden. I Bergsjön och Hovsjö hade mer än 4 procent 
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Källa :STATIV, Integrationsverket
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av de boende år 2000 invandrat under året. Minst är direktin-
vandringen i Hallunda-Norsborg, Västra Skogås och Jordbro.
 Den redovisade statistiken visar att nya invandrare i mycket 
stor utsträckning bosätter sig i storstadssatsningens områden. 
Detta ökar snarare än minskar trots de många interventio-
nerna, före och under storstadssatsningen som syftar till att 
bryta segregationen. Detta innebär att den etniska och socio-
ekonomisk segregationen inte har förändrats mellan 1997 och 
2000. Under år 2000 har detta snarare förstärkts jämfört med 
tidigare år. 
 Inflyttningen av asylsökande och nyanlända invandrare är 
alltså en starkt bidragande orsak till den socioekonomiska 
och etniska segregationen i storstadsregionerna. I synnerhet 
som dessa grupper i regel har en betydligt svagare ställning 
på arbets- och bostadsmarknaden än vad befolkningen har i 
övrigt.

Tabell 20
Nyinvandrade i procent av befolkningen 1998 till 2000

 1998 1999 2000
 % % %

V. Skogås 1,3 1,0 1,6
Vårby 2,4 2,5 2,1
Flemingsberg 2,7 2,6 3,0
Alby 2,3 3,0 3,4
Hallunda-Norsborg 1,2 1,3 1,1
Fittja 3,8 3,2 2,5
Jordbro 1,2 1,0 1,7
Rågsved 1,4 2,0 1,9
Skärholmen 2,1 1,6 1,5
Rinkeby 2,9 3,1 2,8
Tensta 2,5 2,4 2,8
Husby 2,5 2,9 2,4
Fornhöjden 2,1 2,0 2,6
Ronna 1,6 2,1 3,3
Geneta 1,5 1,9 3,5
Hovsjö 1,6 2,3 4,6
S. Innerstaden 1,7 1,6 2,2
Fosie 1,9 1,7 2,3
Hyllie 1,4 1,5 1,9
Rosengård 3,5 2,8 3,4
Gårdsten 2,0 2,5 3,2
Hjällbo 3,8 3,0 3,4
Bergsjön 2,1 2,8 4,3
N. Biskopsgården 2,9 2,2 2,5

Källa: STATIV, Integrationsverket
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 Socioekonomisk segregation ses både som ett hot för sam-
hället och som negativt för enskilda individer som bor i de 
segregerade områdena. För samhället riskerar segregationen 
att skapa sociala spänningar och individen som bor i områ-
dena uppfattas ha sämre möjligheter i och med detta. 
 Redskapen som storstadssatsningen har skapat inriktar sig 
främst på att stödja individer och kompensera för de sämre 
villkor som ett boende i dessa områden innebär. Insatserna 
kan hjälpa enskilda individer men kan endast indirekt påverka 
de mekanismer, selektiv omflyttning och stor inflyttning av 
nyanlända invandrare, diskriminering och rasism, som vid-
makthåller den etniska och socioekonomiska segregationen. 
Därför är målet för storstadssatsningen – att bryta segrega-
tionen – orealistiskt med tanke på de instrument och resurser 
som står till förfogande.
 Menar staten allvar när det gäller att bryta segregationen 
behövs ett större grepp än storstadssatsningen. Områdes-
satsningar kan vara bra och nödvändiga för att kompensera 
individer, men inte för att lösa segregationen eller dess meka-
nismer. Integrations- och segregationsperspektivet måste på 
allvar in i den generella politiken, inte minst in i samhällspla-
neringen på regional och nationell nivå. 
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I Integrationsverkets utvärderingsuppdrag ingår att göra en 
bedömning av hur de lokala utvecklingsavtalen, som instru-
ment för storstadssatsningen, har fungerat under perioden 
1999–2002. Arbetet med de lokala utvecklingsavtalen omfat-
tar ett antal centrala metodfrågor; underifrånperspektiv, mål/
utvärdering, samverkan och långsiktighet. I utvärderingen av 
de lokala utvecklingsavtalen ska även dessa metodfrågors roll 
behandlas. (Storstadsdelegationens årsrapport 2001, kap. 2.)
 I detta kapitel analyseras genomförandet av storstadspo-
litiken med fokus på det lokala utvecklingsavtalet och dess 
centrala metodfrågor. Analysen baseras framförallt på kom-
munernas oktoberrapporter och intervjuer med kommun-
samordnare. Ett antal lokala utvärderingar, andra relevanta 
rapporter, intervjuer, deltagande i konferenser och seminarier 
ligger också till grund för analyser och slutsatser. Den 26 april 
2002 reviderades de lokala utvecklingsavtalen i Huddinge, 
Malmö och Stockholm. Eftersom de inte finns sammanställda 
i sin slutgiltiga form när denna rapport skrivs, har vi inte kun-
nat behandla dem.

De lokala utvecklingsavtalen
Det lokala utvecklingsavtalet definieras som: »Överenskom-
melse mellan staten och en kommun om insatser i vissa 
bostadsområden. Avtalet ska innehålla lokalt framtagna mål, 
lokala åtgärdsplaner, en reglering av de statliga och kommu-
nala åtagandena i respektive område samt en plan för uppfölj-
ning och utvärdering.«1 Vid framtagandet av avtalen var det 

 Genomförandet av 
storstadspolitiken

1  Se kommunernas lokala utvecklingsavtal, Storstadsdelegationens hem-
sida: http://www.storstad.gov.se/
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genomgående uttalat att innehållet i dem skulle vara lokalt 
förankrade i så hög grad som möjligt.
 I de lokala utvecklingsavtalen regleras vilka bostadsområ-
den som är föremål för insatser, vilken typ av insatser som ska 
företas samt vilken period insatserna gäller. Avtalen har kom-
mit till genom förhandlingar mellan staten och kommunen 
och gäller en bestämd tidsperiod. Några påpekande och för-
tydligande är på sin plats. För det första är det tänkt att arbetet 
inom storstadssatsningen ska ske utifrån samma generella mål 
och efter samma metoder i de olika bostadsområdena. Avtalen 
behandlar sedan ett antal punkter som är återkommande i 
samtliga avtal, men som kan skilja sig åt innehållsmässigt mel-
lan de olika kommunerna. Dessa punkter är:

1 Omfattning: Här avgränsas de bostadsområden som är 
föremål för storstadssatsningen. De olika kommunerna har 
i detta avseende valt olika strategier. I vissa kommuner har 
man valt att göra en snäv geografisk avgränsning till de mest 
»utsatta« delarna av ett bostadsområde, exempelvis Rosen-
gård i Malmö. Andra kommuner har valt att arbeta med 
mer sammanhållna kommun- eller stadsdelar med en mer 
blandad befolkning och bostadsstruktur, Jordbro i Haninge 
är ett sådant exempel. 

2 Mål: De olika kommunerna har kunnat ställa upp för den 
egna kommunen lämpliga mål så länge de harmonierar 
med regeringens övergripande mål och delmål.  Målen som 
redovisas i avtalet ska sedan vara vägledande för kommu-
nernas lokala utvecklingsarbete. Möjligheten till flexibilitet 
och anpassning till den kommunala verksamheten har lett 
till att de olika kommunerna har olika antal mål och delmål 
som mer eller mindre följer de nationellt uppsatta målen. 
I bästa fall har möjligheterna att kommunanpassa målen 
förenklat det lokala arbetet i kommunerna och bostads-
områdena. Tyvärr har det också lett till svårigheter att följa 
upp och överblicka vad som sker i kommunerna utifrån en 
nationell nivå, då samma typ av verksamhet kan definieras 
under olika rubriker och vice versa. 

3 Kommunens och statens åtagande: Vi behandlar detta i 
avsnittet om Ansvars- och resursfördelning, sid. 99.

4. Utvärdering och återrapportering

5 Revidering: Revideringar av avtalet ska ske minst en gång 
per år och därmed finns det möjlighet för staten och kom-
munerna att justera inriktningen i det lokala utvecklingsar-
betet om de så önskar.

6 Giltighetstid: De lokala avtalens giltighetstid avgränsas. 
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7 Bilagor: Till avtalen kommer ett antal bilagor. Bilagorna 
innehåller bl.a. avgränsning av de aktuella bostadsområ-
dena, kostnadssammanställning, lokala åtgärdsplaner, eko-
nomiska prestationer, plan för utvärdering samt eventuell 
kommunikationsplan och samverkansöverenskommelse. 
Här specificeras alltså innehållet i avtalen mellan staten och 
kommunen vilket skiljer sig åt mellan de olika kommunerna 
och mellan bostadsområdena inom kommunerna. 

Av det totala beloppet på drygt 2 miljarder kronor avsattes 
knappt hälften t.o.m. första halvåret 2002 för verksamheter 
som var angivna i propositionen. Resurserna öronmärktes 
för idrottsverksamhet, kulturverksamhet, förskoleverksamhet, 
språkutveckling i skolan, utbildningsinsatser för vuxna, otra-
ditionella insatser i arbetsmarknadspolitiken. (Prop. 1997/87:
165.) Den statliga styrningen har varit som tydligast i detta 
steg. Även om kommunerna besitter en betydande handlings-
potential och ansvar, har staten uppmärksammat att struktu-
rerna i samhället kräver medverkan från flera aktörer för att 
kunna uppnå storstadspolitikens mål. Staten pekar också ut ett 
antal sektorsmyndigheter som särskilt betydelsefulla och deras 
roll och relation till kommunerna uttrycks i termer av sam-
verkan och långsiktighet. Sist men inte minst anser staten att 
relationen mellan kommunerna och de boende i de berörda 
bostadsområdena också är av central betydelse. Ansvaret för 
att upprätta en givande relation med de boende åläggs därmed 
kommunerna.
 I Storstadsdelegationens årsrapport 2001 diskuteras de 
lokala utvecklingsavtalen. Där konstateras: »Det nya instru-
mentets utgångspunkt för den lokala nivån följer en därmed 
tidigare etablerad inriktning. Den tillkommande dimensionen 
skulle därmed främst handla om samspelet mellan utveck-
lingsarbete och avtalsform. Det handlar om dynamiken mellan 
avtalsjuridikens uttryckliga regler och rättstillämpning å ena 
sidan och utvecklingsarbetets syfte och karaktär att tillföra och 
förändra verksamheter, d.v.s. utgöra en fungerande lär- och 
förbättringsprocess å andra sidan.« (Storstadsdelegationens 
årsrapport 2001, sid. 10). Det finns dock inga möjligheter för 
kommunen eller staten att häva avtalen. Istället bygger avtals-
formen på återkommande revideringar vilka enligt Storstads-
delegationen kan sägas ersätta avtalsformens annars vanliga 
hävningsklausuler. Det är alltså knappast tal om avtal i vanlig 
bemärkelse. Vi vidareutvecklar resonemanget om avtalets sta-
tus i förhållande till kommunens och statens åtagande i avsnit-
tet om Ansvars – och resursfördelningen, sid. 99.
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Styrstrategin och de centrala metodfrågorna
Med statlig styrstrategi avser vi de resurser och instruktioner 
som staten använder för att styra genomförandet av storstads-
politiken. Storstadspolitiken innehåller förutom de övergri-
pande målen om att bryta segregationen med sina åtta under-
liggande delmål och målet att skapa tillväxt, flera besked om 
hur olika aktörer bör gå tillväga för att nå målen. 
 I samtliga lokala utvecklingsavtal som slutits om insatser i 
vissa bostadsområden redovisar parterna en gemensam inrikt-
ning för ett framgångsrikt arbete, och pekar därmed ut vad de 
ser som centrala framgångsfaktorer. Enligt parterna förutsätter 
ett framgångsrikt utvecklingsarbete följande faktorer:
– Ett långsiktigt, processinriktat arbetssätt.
– Invånarnas reella engagemang och delaktighet.
– Samförstånd om vikten av att åstadkomma bredast möjliga 

partnerskap och fördjupad samverkan mellan olika sam-
hällsnivåer och samhällsaktörer.

 Dessa förutsättningar/framgångsfaktorer kan sammanfattas 
i fyra s.k. honnörsord – långsiktighet, underifrånperspektiv/
delaktighet, samverkan och målstyrning/utvärdering. Förutom 
de fyra honnörsorden innehåller de lokala utvecklingsavtalen 
en uttalad ansvarsfördelning och faktisk resursfördelning mel-
lan huvudaktörerna staten och kommunerna. Kommunerna 
åläggs dessutom att utvärdera insatserna och återrapportera 
det fortgående arbetet till regeringen. 
 Detta kapitel kommer att koncentrera sig på fem centrala 
aspekter av genomförandeprocessen:
– ansvars- och resursfördelning
– långsiktighet
– underifrånperspektiv/delaktighet
– samverkan
– utvärdering
 Flera av de olika aspekterna av genomförandet står i en 
ömsesidig beroenderelation. Statens och kommunernas 
ansvars- och resursfördelning påverkar exempelvis förut-
sättningarna för kommunerna att arbeta långsiktigt. Kom-
munernas organisering av arbetet inom ramen för de lokala 
utvecklingsavtalen kan ge förutsättningar för att trygga 
långsiktigheten samtidigt som detta i sin tur påverkar möj-
ligheterna för boendemedvekan och därmed underifrånper-
spektivet. Det finns alltså inga definitiva gränser mellan dessa 
aspekter av genomförandet – eller om man så vill, komponen-
ter i den statliga styrstrategin.
 I följande kapitel undersöker vi förverkligandet av dessa 
aspekter i genomförandet av storstadssatsningen, dvs. dess 
roll och prägling på arbetet. Har storstadssatsningens arbete 
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följt dessa metoder för framgång? Hur har dessa metoder 
genomförts i kommunerna? Har de varit framgångsrika eller 
är det fel sätt att angripa de uppfattade problemen? I avsnitten 
framöver diskuteras var och en av de fem komponenterna i 
den statliga styrstrategin. 
 Sist vill vi uppmärksamma det nya erbjudande som erbju-
dits kommunerna inom ramen för de lokala utvecklingsavta-
len.

Ansvars- och resursfördelning
Storstadspropositionen beskriver i ett avsnitt ansvarsfördel-
ningen mellan stat, kommun och landsting i fråga om stor-
stadspolitiken (prop. 1997/1998:165, sid. 32). Av dessa aktörer 
är det bara kommunernas och statens åtaganden och ansvar 
som fått en fördjupad precisering i de lokala utvecklingsavta-
len. 

Kommunens åtaganden
Kommunen åtar sig att fullfölja åtgärdsplanerna som upprät-
tats för de utvalda bostadsområdena. De lokala åtgärdspla-
nerna syftar till att bättre utnyttja de befintliga, reguljära resur-
ser som staten, landstinget och kommunen redan disponerar i 
området. De lokala åtgärdsplanerna ska vidare innehålla upp-
följningsbara mål. I samband med åtgärdsplanerna ska kom-
munerna utarbeta en kommunikations-/informationsplan 
och redovisa tänkbara framtida insatser. Kommunerna åtar 
sig också att fullfölja insatser inom förskoleverksamheten, en 
insats som staten ålagt kommunerna att etablera som en del 
av det lokala utvecklingsarbetet. När det gäller finansiering 
ska kommunerna redovisa en motprestation som minst är lik-
värdig den statliga ekonomiska insatsen. Med likvärdig mot-
prestation avses i första hand att kommunen tillför nya medel. 
Kommunen får dock även tillgodoräkna sig andra insatser, 
som exempelvis har sin bakgrund i Blommansatsningen, 
som motprestation. Däremot ska kommunerna inte minska 
pågående specialsatsningar och särskilda projekt i de aktuella 
bostadsområdena till förmån för nya insatser som regleras i 
avtalet. 
 Vår studie av de lokala utvecklingsavtalen visar att kom-
munerna i stor utsträckning utnyttjar möjligheten att tillgo-
doräkna sig pågående insatser av olika slag som motprestation 
och endast i begränsad omfattning tillför nya medel inom 
storstadssatsningen. 
 I t.ex. Huddinge finansierar staten 42 miljoner och kom-
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munen 23,6 miljoner. Men, kommunen får också räkna in pla-
nerade utgifter inom den ordinarie verksamheten, exempelvis 
en satsning på kommunens bostadsområden som byggdes 
under miljonprogrammets år. Dessutom ingår insatser inom 
skolverksamheten som utvecklades under Blommansatsningen 
som en del av kommunens motprestation. Utöver dessa insat-
ser nämns det kommunala resursfördelningssystemet som en 
kommunal finansiell motprestation. Andra kommuner har 
tillåtits finansiera motprestationen på liknande sätt. I Söder-
tälje, Haninge och Botkyrka räknas t.ex. insatser inom den 
föregående Blommansatsningen som en del av motprestatio-
nen och i Göteborg räknar man in SOCSAM verksamheten.2 
I Stockholm består huvuddelen av motprestationerna av den 
egna satsning på stadens ytterområden, den s.k. Ytterstadssats-
ningen, som planerades och inleddes före Storstadssatsningen. 
Kommunerna har i stor utsräckning kunnat tillgodoräkna sig 
pågående specialsatsningar och särskilda projekt i de aktuella 
bostadsområdena som motprestationer. Att kommunerna full-
följer åtaganden som gjorts i tidigare statliga insatser är givet-
vis bra och det innebär en kostnad för kommunerna. Men det 
var, enligt vår tolkning, ursprungligen dock inte tänkt att dessa 
insatser skulle ingå som motprestation då de i praktiken är 
just fortsatta insatser med särskilt statligt stöd. Flera av dessa 
projekt var, på samma sätt som storstadssatsningens insatser, 
tänkta att permanentas inom den ordinarie kommunala verk-
samheten. Därmed skulle projekten helt finansieras med kom-
munala medel. 
 De flesta kommuner har dessutom använt de generella 
utgiftsökningarna i budgeten för kommunal service samt 
upprustningen av den fysiska miljön genom de allmännyttiga 
bostadsbolagen som motprestation. Det är svårt att veta om 
dessa utgiftsökningar hade skett även utan krav från staten. De 
flesta kommuner har trots allt kunnat lägga mer resurser på 
t.ex. skolverksamhet under slutet av 1990-talet och början av 
2000-talet tack vare riktade bidrag från staten. 
 Hur man än tolkar motprestationerna är det tydligt att 
kommunerna inte skjutit till 2 miljarder kronor i »nya« medel 

2  SOCSAM är en lokal försöksverksamhet med finansiell samordning 
mellan socialförsäkring, hälso- och sjukvård och socialtjänst som har 
bedrivits i åtta försöksområden. Försöksverksamheten pågår till och 
med utgången av 2002 och utgår från regeringens proposition 1993/
94:205 och regleras i lag 1994:566. Syftet med SOCSAM är att genom 
samordning av resurser uppnå både välfärdsvinster för enskilda och 
samhällsekonomiska vinster.
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avsatta för storstadssatsningen.3 Kommunernas samordnare 
menar också att det i princip skulle vara omöjligt med tanke 
på kommunernas ekonomiska situation. Vi får därför anta att 
staten har varit pragmatisk och realistisk när det gäller likvär-
dig motprestation från kommunerna. 

Statens åtaganden
Staten har tre åtaganden. För det första åtar sig staten att verka 
för att samverkan mellan lokala statliga organ och kommunala 
myndigheter ska komma till stånd. Länsarbetsnämnd och För-
säkringskassa pekas ut som extra viktiga samverkanspartners i 
detta sammanhang. Om det statliga åtagandet inom samver-
kan hänvisar vi läsaren till avsnittet om Samverkan sid. 120. 
Därutöver åtar sig staten att skjuta till pengar samt att stödja 
de lokala utvecklingsprocesserna genom att anordna informa-
tions- och erfarenhetsspridande aktiviteter. 
 Regeringen har för perioden 1999–2003 beräknat cirka 2 
miljarder för insatser inom storstadssatsningen. Till och med 
15 juni 2002 har regeringen beslutat om cirka 1,3 miljarder 
och av dem har hittills 775 miljoner kronor betalats ut till 
kommunerna. Av de totala 2 miljarderna har drygt 600 miljo-
ner reserverats för insatser som ligger inom områdena tillväxt, 
sysselsättning och utbildning enligt de förändrade riktlin-
jerna4. 
 När det gäller statens roll i fråga om informations- och 
erfarenhetsspridning är det svårt att värdera de genomförda 
insatserna på ett bra sätt. Storstadskansliet har genomfört en 
s.k. dialogturné för att fånga upp och diskutera erfarenheter i 
utvecklingsarbetet. Flera olika seminarier och konferenser har 
genomförts med de lokala aktörerna med kommunen i cen-
trum som målgrupp. Urban Futures, utvärderingsseminarium, 
temaseminarier och andra möten har hållits för att stimulera 
lärande och erfarenhetsutbyte.

Långsiktighet
Jämfört med tidigare insatser för områdesutveckling beto-
nar de lokala utvecklingsavtalen långsiktigheten i det lokala 
utvecklingsarbetet tydligare. Storstadsdelegationen beskriver 

3  Det finns utvärderare (Axelsson, Nilsson, sid. 62) som t.o.m. menar att 
statens 2 miljarder inte blivit det tillskott som var tanken, utan att de 
statliga medlen till viss del blivit ett sätt att bibehålla kvaliteten inom 
kommunal verksamhet.

4 Storstadsdelegationens kompletterande erbjudande inom ramen för 
de lokala utvecklingsavtalen. Faktablad Regeringskansliet, maj 2001.



102     103  

i sin årsrapport 2001 hur den tidigare projektbidragsmodel-
len tenderade att fokusera på projektidén och den avgränsade 
insatsen snarare än på det långsiktiga. 
 Långsiktigheten i storstadsarbetet kan i en snäv mening 
sägas vara beroende av avtalsperiodens längd. De sju storstads-
kommunernas avtal omfattar löptider på mellan tre och sex år 
under vilka de tilldelade medlen ska fördelas (se Storstadsde-
legationens årsrapport 2001, sid. 11). I ett vidare perspektiv 
handlar långsiktigheten i storstadsarbetet om hur de insatser 
som genomförs ska göras permanenta och insatsernas eventu-
ella effekter på utvecklingen även efter avtalsperiodens slut då 
de statliga insatsmedlen är förbrukade. 

Lägesbeskrivning av kommunerna
Såväl kommunernas s.k. Oktoberrapporter 2001 som våra 
intervjuer med kommunsamordnarna ger en bild av att man 
är väl medveten om vikten av långsiktighet. Svårigheten för de 
ansvariga i kommunen ligger i att förverkliga denna ambition.
 Storstadsarbetet i Göteborg befinner sig, enligt ansvariga i 
Göteborg, fortfarande i ett uppbyggnadsskede. Därför har inte 
diskussionerna och planerna på permanentning av projekt 
hunnit aktualiseras i den grad att några beslut kan fattas. För 
tillfället är prioriteringen den att bygga upp ett kontaktnät och 
att förankra insatserna med andra verksamheter inom kom-
mun och omvärld. I Bergsjön förs, enligt Göteborgs Okto-
berrapport, en bra dialog med föreningar och fastighetsägare 
om vikten av ett långsiktigt perspektiv medan det har varit 
svårare att föra motsvarande dialog inom stadsdelsförvalt-
ningen (Göteborgs stads Oktoberrapport 2001). Delar av den 
ordinarie verksamheten har trots allt påverkats av storstads-
satsningen, det gäller satsningar på metod- och kompetensut-
veckling av pedagogisk personal inom förskola och skola. 
 I Göteborg påpekar man att långsiktighet kräver samsyn om 
vilka behov och insatser som är nödvändiga för att bryta seg-
regationen (ibid.). Långsiktighet som metod förutsätter också 
att man avvaktar resultatet av uppföljning och utvärdering 
innan man överväger vilka insatser som ska permanentas. Här 
betonar rapporten två viktiga aspekter, förankringen i kom-
munen och uppföljning/utvärdering. Båda dessa aspekter har 
hittills varit svåra att få att fungera i det praktiska arbetet och 
kan därför försvåra arbetet med att införliva rätt projekt i den 
ordinarie verksamheten.
 I Södertälje är synen på långsiktigheten snarlik den i Göte-
borg. Man upplever att endast ett fåtal verksamheter har 
bedrivits tillräckligt lång tid inom storstadssatsningens ram för 
att de ska ha fått tillräckligt hög mognadsgrad för permanent-
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ning. Undantaget är, som i Göteborg, den metodutveckling 
som skett inom skolans och förskolans område och då främst 
utvecklingen av pedagogiken. De metoder, den kompetensut-
veckling och de nätverk som skapats inom skolans område är 
ett bestående resultat, enligt Södertäljes Oktoberrapport 2001. 
I övrigt säger de i sin oktoberrapporten att kostnaden för den 
kompletterande förskolan kommer att ingå i kommunens 
ordinarie verksamhet fr.o.m. 2003 och att man inom övriga 
verksamheter diskuterar ett successivt övertagande av det eko-
nomiska ansvaret. Det är tänkt att Södertörns utvärderingar 
ska bidra till att ge stöd i diskussionen om vilka projekt som 
ska fasas in i ordinarie budget. 
 Också Botkyrka rapporterar att få insatser övergått till kom-
munal finansiering. De menar att orsaken till detta är att det 
finns statliga pengar kvar i projektbudgetarna vilket delvis 
beror på att storstadssatsningen inte expanderat så snabbt från 
början (Botkyrka Oktoberrapport 2001). Kommunen räknar 
med att frågan kring permanentning blir tydligare under 
2002. År 2003 behöver dessa diskussioner vara klara eftersom 
merparten av de pågående insatserna inte kan räkna med att 
ingå i de nya avtalen. Det nya erbjudandet om storstadspengar 
som inriktas på tillväxtskapande åtgärder har alltså tidigarelagt 
besluten om vilka projekt som på sikt ska ingå i den ordina-
rie kommunala verksamheten respektive läggas ner. Detta är 
beslut som kommunen riskerar att fatta utan att någon omfat-
tande utvärdering av verksamheterna hunnit bli klar. Botkyrka 
påpekar också att en del av långsiktigheten inte kräver några 
pengar. Man syftar då på den nya kunskap och metodutveck-
ling som utvecklats i samband med storstadssatsningen. Där är 
det viktigt att tillgodogöra sig erfarenheterna.
 Från Jordbro, Haninge, betonas också att det nya erbjudan-
det påskyndar arbetet med att hitta lösningar för finansiering. 
Arbetet med hur de nya tillväxtmedlen ska användas sam-
manfaller i tid och lämplighet med behovet av att diskutera 
och planera för permanentning av insatserna. Diskussioner 
har förts och kommer att intensifieras med berörda chefer på 
avdelnings- och förvaltningsnivå. De konstaterar dock att det 
efter så pass kort tid är naturligt att få insatser kunnat över-
föras i ordinarie verksamhet (Haninge Oktoberrapport 2001). 
Andra frågor som är aktuella är hur de goda metoderna och 
erfarenheterna som man hittills utvunnit bäst ska kunna spri-
das till resten av kommunen. 
 För att tillgodogöra sig erfarenheter från storstadssatsningen 
genomför man Forum för erfarenhetsutbyte och dialogsemi-
narier centralt i Malmö. Från de fyra områdena som ingår i 
storstadssatsningen kommer skilda signaler om permanent-
ning. Hyllie t.ex. har lagt fram förslag till stadsdelsfullmäktige 
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om hur olika projekt ska kunna finansieras framöver. Det är 
tydligen lättast att permanenta de mer konkreta verksamhe-
terna. Delar av insatserna inom förskoleverksamheten och 
Arbets- och utvecklingscentrumen – AUC (se sid. 126) verkar 
t.ex. ha ordnat med finansiering, medan insatser för skolbarn 
och mjukare sociala insatser inom det lokala utvecklingsar-
betet har svårare att finna finansiering. Områdena i Malmö 
planerar att diskutera klart frågan om permanentning under 
2002. De lokala utvärderingarna som publicerats om stor-
stadsarbetet i Malmö har på flera ställen berört långsiktighet. 
I Rosengård drar man slutsatsen att för mycket tid gått åt för 
att finna former för det egna arbetet med målgruppen och 
att det interna arbetet har varit ryckigt och utsatt för stän-
diga förändringar vilket försvårar arbetet med långsiktighet 
(IMER, Bevelander m.fl. sid. 101). Enligt utvärderarna beror 
detta på en otydlig arbetsdelning och brist på gemensamma 
perspektiv och strategier för arbetet. De ifrågasätter dessutom 
möjligheten att arbeta med lokala utvecklingsfrågor som ett 
specifikt arbetsområde med egen administration och konsta-
terar att »Det är istället organisationen som sådan som bör 
diskuteras med utgångspunkt från frågeställningen huruvida 
det inte skulle kunna ge större utdelning om de bärkraftiga 
projekten förankrades i kommunens kärnverksamhet, vilket 
på sikt skulle kunna underlätta övergången från projekt till 
permanenta verksamheter« (IMER, Bevelander m.fl. sid. 102). 
 Huddinges samordnare betonar att långsiktigheten bäst 
garanteras genom att man ser det som en långsiktig process 
som ska ske inom befintlig organisation. På så sätt föreställer 
man sig att erfarenheter automatiskt ska komma den ordina-
rie verksamheten till del även om en stor del av storstadssats-
ningens verksamheter kommer att läggas ner p.g.a. svårigheter 
att hitta finansiering. Betoningen på långsiktighet och att 
integrera storstadssatsningen i mycket nära anslutning till den 
befintliga kommunala organisationen betyder för Huddinges 
del att de istället för att enbart starta nya insatser har valt att 
fortsätta finansiera redan etablerade och fungerande insatser. 
Flera av de insatser som bedrivs inom ramen för storstads-
satsningen är sådana som inleddes med Blommanpengarna. 
(Axelsson, Nilsson, 2002, sid. 57). 
 Slutligen redovisar vi Stockholms intentioner och rap-
port angående långsiktigheten. Som i de flesta kommunerna 
betonar Stockholm att processen gett erfarenheter och byggt 
nätverk som kommer att få betydelse utöver själva storstads-
projekten. Mest betydelsefull är främst den metod- och kom-
petensutveckling som har skett inom skolans område. När 
det gäller enskilda verksamheter är det mer oklart vad som 
kommer att hända. En stor del av projekten kommer inte att 
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få något utrymme inom de snäva budgetramar som kommun-
delarna fått sig tilldelade och därför kommer EU-medel att 
sökas för de större projekten. I Stockholm planerar man även 
att sälja t.ex. utbildningsplatser till andra stadsdelar som inte 
deltagit i storstadssatsningen för att finansiera sin verksamhet 
inom sysselsättningsområdet. De Familjecentraler som bildats 
i samtliga av storstadssatsningens områden i Stockholm byg-
ger på samlokalisering av resurser och den fortsatta driften av 
dessa kommer enligt planerna att finansieras inom respektive 
myndighets budgetramar.

Långsiktighet: hinder och möjligheter
I storstadspropositionen betonas vikten av ett långsiktigt 
utvecklingsarbete i de berörda stadsdelarna (prop. 1997/98:
165). Tanken är att utvecklingsarbetet i huvudsak ska bedri-
vas med stöd av befintliga resurser i respektive kommun. De 
särskilda medel som staten bidrar med inom ramen för stor-
stadssatsningen är endast avsedda att stimulera utvecklingsar-
betet. Utvecklingsarbetet är alltså tänkt att fortsätta långt efter 
de första avtalsperiodernas slut och efter det att de statliga 
medlen förbrukats. Det man i första hand kan förvänta sig av 
arbetet under själva avtalsperioden är alltså att ett långsiktigt 
utvecklingsarbete kommer igång. Effekterna av utvecklingsar-
betet som sådant kan förväntas först på lite längre sikt.
 Tidsperspektivet i storstadssatsningen är alltså långt, men 
den tid som är knuten till pengar är betydligt kortare. Arbetet 
inleddes 1999, men kom igång på allvar först 2000. Nu, två 
år senare, går storstadssatsningen successivt över i en ny fas, 
inriktad på tillväxt. Lahti Edmark skriver: »När väl de statliga 
satsningarna beslutats tycks det som om ett förändringsarbete 
som förväntas påverka grundläggande orsaker och dessutom 
grundas i ett underifrånperspektiv ska genomföras på kortast 
möjliga tid på en lokal nivå.« (Lahti Edmark, sid. 111.) Vi vet 
idag att igångsättandet av storstadssatsningen tagit relativt 
lång tid.
 Det är för tidigt att uttala sig huruvida storstadssatsningens 
intentioner om ett långsiktigt utvecklingsarbete har förverkli-
gats. Däremot har flera viktiga aspekter kommit fram. Först 
vill vi uppmärksamma två problem vad gäller möjlighet till 
långsiktighet.
1 Förankringsproblem. Det är, för det första, problem med att 

förankra insatserna bland politiker och inom de ordinarie 
kommunala och statliga verksamheterna. Utvärderingar 
och den politiska debatten vittnar om bristande förankring 
av enskilda projekt bland samarbetspartner och av stor-
stadssatsningen som idé på central politiskt nivå. Tidigare 
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utvärderingar av lokalt utvecklingsarbete har visat att en 
förutsättning för att tidsbegränsade projekt ska permanen-
tas i den ordinarie kommunala verksamheten är att dessa 
har förankrats i den ordinarie förvaltningsorganisationen, 
dels bland politiker och tjänstemän på kommuncentral 
nivå och därmed vinner tilltro bland dessa, dels lokalt där 
utvecklingsarbetet skall genomföras (se Integrationsverket 
2000:8, sid. 17). En bidragande anledning till bristen på 
kommuncentral förankring som flera av kommunsamord-
narna påpekar är att politiker och kommuncentrala tjänste-
män varit frånvarande i planeringen av insatserna och att de 
inte är involverade i dialogen mellan staten och kommunen. 
Den mesta av kommunikationen förs mellan statens repre-
sentanter och kommunsamordnarna och för de senare 
återstår sedan att förankra besluten uppåt och nedåt i den 
kommunala organisationen. 

2 Problem med uppföljning och utvärdering i kommunerna. 
Tidsperspektivet i storstadssatsningen upplevs så pass force-
rat att större förändringar av insatser och strategier genom-
förs utan att det finns relevant beslutsunderlag, exempelvis 
i form av utvärderingar. Bidragande till detta problem är 
också att de lokala utvärderarna inte har lyckats hålla de 
tidsplaner som förutsattes i planeringen av storstadssats-
ningen i kommunerna. Problemet förvärras ytterligare av 
den utdragna etableringsfasen i storstadssatsningen. Svå-
righeten att komma igång med arbetet betyder enligt flera 
kommuner att de enskilda projekten inte hunnit mogna i 
den utsträckning att det går att uttala sig om nyttan av dem.

 Den första punkten reser frågan om organiseringen av 
storstadssatsningen. Kommunerna har använt sig av olika 
strategier när det gäller organiseringen. En del har förlagt det 
huvudsakliga arbetet, planeringen och ansvaret i stadsdelarna 
i särskilda projektorganisationer medan andra kopplat arbetet 
direkt till ordinarie förvaltning. Kommunerna har i flera fall 
dessutom förändrat organisationen under arbetets gång. I 
anslutning till frågorna om kommunernas organisation reses 
också frågan om en möjlig konflikt mellan långsiktighet och 
nytänkande inom storstadssatsningen (Lahti Edmark, sid. 
102ff). Dilemmat kan ses som ett val mellan att släppa lös 
engagemang och kreativitet hos boende och tjänstemän på 
lokal nivå och att ha ett långsiktigt mål där verksamheterna 
ska införlivas i den ordinarie verksamheten. »Det blev en 
krock mellan spontant, okonventionellt boendeengagemang 
och traditionell kommunalpolitik« (Lindström, sid. 36). Där 
det förra kan leda till nyskapande verksamheter men bristande 
möjligheter och stöd för att införliva verksamheterna i ordi-
narie verksamhet kan det senare förhindra kreativiteten och 
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underifrånperspektivet men istället bättre garantera att det 
kommer ordinarie verksamhet till del. 
 Faktiska beslut i kommunerna om att permanenta projekt 
som inletts inom arbetet med storstadssatsningen är få. Kom-
munerna betonar främst processerna och att processerna gett 
erfarenheter och nätverk som kommer att få betydelse utöver 
själva storstadsprojektet. Det gäller främst metod- och kompe-
tensutveckling inom skolans område. När det gäller enskilda 
verksamheter är det mer oklart vad som kommer att hända. 
En stor del av projekten kommer inte att få något utrymme 
inom de snäva budgetramar som kommunerna dras med. 
Samordnarna är i stort sett samstämmiga angående detta. 
De ser heller inget som tyder på att samverkande myndighe-
ter kommer att prioritera dessa områden framöver. För att 
rädda delar av verksamheterna kommer kommunerna, likt 
Stockholm, att söka EU-medel. Flera av projekten i dagens 
storstadssatsning har sin grund i tidigare interventioner, som 
t.ex. Nationellt exempel, Blommansatsningen och Urban5.  
EU-medel söks för att kunna driva vidare projekten efter att 
storstadssatsningens statliga medel är slut. 
 En viss typ av verksamhet tycks ha lättare att finna möj-
ligheter att drivas mer långsiktigt. Att Stockholm verkar ha 
funnit lösningar när det gäller Familjecentralerna är en del 
av en märkbar trend – att det är de större mer konkreta pro-
jekten som kan finna en fortsättning efter storstadssatsning-
ens avslutning, inte minst genom EU-medel. Mer »mjuka« 
insatser inom kultur och fritid, folkhälsa, brottsförebyggande 
arbete och demokrati är det svårare att finna en fortsättning 
för. Detta bekräftas av kommunsamordnarna och kommuner-
nas Oktoberrapporter 2001 enligt vilka en stor del av denna 
typ av insatser förmodligen kommer att upphöra. En bidra-
gande orsak till detta är förändringarna i storstadssatsningens 
riktlinjer som var resultatet av det s.k. nya erbjudandet. Detta 
bör, om så sker, ses som ett misslyckande eftersom syftet med 
storstadssatsningen är att etablera ett långsiktigt utvecklingsar-
bete inom samtliga målområden – även de vid sidan av de mål 
som rör sysselsättning och utbildning. Vi ser också en risk för 
att kommunerna tar lättare på kravet om långsiktighet inom 
områden som inte omfattas av det nya erbjudandet. På så sätt 
kan kommunerna, med begränsat utrymme i sina budgetar, 
lägga ansvaret för en bristande långsiktighet på regeringen. 

5 URBAN är ett särskilt gemenskapsinitiativ som EU bedrivit sedan 
1995 inriktat på ekonomisk och social förnyelse av storstadsområden. 
Malmö ingick i programmet 1995–1999.
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Underifrånperspektiv
I avtalet mellan kommunerna och staten betecknas invånarnas 
reella engagemang och delaktighet som en förutsättning för 
ett framgångsrikt arbete. Det framhålls alltså som en viktig del 
av genomförandet av storstadssatsningen. De boendes enga-
gemang uppfattas med andra ord som ett nödvändigt medel 
för en lyckad storstadssatsning. Samtidigt är det demokratiska 
deltagandet och delaktigheten ett av storstadssatsningens åtta 
delmål för att bryta segregationen. Det demokratiska delta-
gandet och delaktigheten ska öka och dessutom vara en fram-
gångsfaktor för att förverkliga de övriga delmålen.
 Propositioner och direktiv brukar använda begreppet 
underifrånperspektiv när de beskriver metoder för ett lyckat 
lokalt utvecklingsarbete. I det sammanhanget ingår övervä-
ganden som: Vem tillåts formulera visionen om stadsdelen? 
Finns det en fungerande kommunikation med de berörda? I 
kommunerna talas det mer om boendedialog. Att de boende 
ska vara med som en part i arbetet. De ska utifrån en boen-
dedialog mobiliseras och kommunen ska ge utrymme för ett 
ökat deltagande och en ökad delaktighet för att ge de boende 
inflytande. 
 Det lokala utvecklingsarbetet är således tänkt att vara ett 
enda stort demokratiarbete eftersom underifrånperspektivet 
ska genomsyra all verksamhet från behovsinventering, plane-
ring, genomförande till uppföljning. De höga ambitionerna är, 
liksom påpekanden om vikten av långsiktighet i det demokra-
tiska utvecklingsarbetet, tydliga i detta arbete. Kommunernas 
och stadsdelarnas arbete med dessa frågor präglas av en viss 
frustration och förvirring, samt ett glapp mellan ambition, 
retorik och faktiskt utfall. 

Bakgrund
Storstadspropositionen ger uttryck för farhågor om demokra-
tins försvagning i samhället. I propositionen hävdas att »Kom-
munerna har ett viktigt ansvar för den lokala demokratiska 
dialogen och för att stärka den demokratiska delaktigheten 
hos invånarna i de utsatta stadsdelarna. Stadsdelsnämnds-
reformer är ett viktigt men inte tillräckligt steg för att öka 
delaktigheten i utsatta stadsdelar. Det behövs en kontinuerlig 
utveckling av formerna för den demokratiska dialogen, men 
också en fortsatt decentralisering av makt och befogenheter 
från de kommunala nämnderna till olika former av självför-
valtningsorgan.« (Prop. 1997/98:165, sid. 34.)
 Idén om den aktivt deltagande medborgaren som demokra-
tins och den goda statens grundpelare är inte ny. Diskussionen 
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har dock intensifierats på senare tid på grund av de många 
rapporterna om demokratins kris och försvagning i Sverige. 
Demokratiutredningen som blev klar under 2001 är ett viktigt 
och omfattande inlägg i den debatten. Utredningen försöker 
finna en väg framåt i demokratiarbetet genom att föreslå en 
komplettering av den representativa demokratin med direkt-
demokratiska inslag. Reaktionerna på demokratiutredningen 
har varit många. Några av de vanligaste reaktionerna samman-
fattas i Andreas Berghs och Daniel Rubensons uppsats »Tennis 
och politik – är deltagandet en dygd?« där de problematiserar 
demokratiutredningens demokratisyn (Bergh & Rubenson, 
2001). De menar bl.a. att Demokratiutredningen, tillika den 
förda politiken inom många områden, tillskriver det aktiva 
deltagandet ett egenvärde och att det tenderar att utgöra själva 
definitionen av en fungerande demokrati. Det nya är här att 
förespråkarna inte nöjer sig med möjligheter till reell påverkan 
och inflytande utan att de tillskriver användandet av dessa 
rättigheter ett egenvärde och att de uppfattar deltagande som 
en medborgerlig plikt (SOU 2000:1, sid. 33).
 Tanken om deltagande, delaktighet och dialog som mål och 
medel i storstadssatsningen har mycket stora likheter med 
demokratisynen i Demokratiutredningens slutbetänkande. 
Enligt denna demokratisyn ska medborgarna garanteras del-
tagande – ett deltagande som snarare är en plikt än en rätt-
tighet och som både är ett mål och ett medel. Helst ska alla 
delta, men i likhet med Demokratiutredningen är det oklart 
hur det direkta deltagandet ska vägas mot och kombineras 
med det representativa systemet. (Integrationsverkets rapport-
serie 2001:06, sid. 81f.) Staten har med andra ord inte kun-
nat erbjuda kommunerna något reellt stöd när det gäller att 
utveckla boendemedverkan på ett konkret plan. I Integrations-
verkets tidigare rapport, Organisation för demokrati och delak-
tighet, konstateras exempelvis att det inte finns någon närmare 
precisering av hur boendeengagemanget ska iscensättas inom 
storstadssatssatsningen. Kommunerna har heller ingen väg-
ledning i fråga om inom vilka målområden som det i första 
hand ska äga rum. Det förutsätts att den lokala förankringen 
ska genomsyra storstadsarbetet i alla dess delar utan att några 
begränsningar för dess räckvidd eller användbarhet diskuteras. 
(Integrationsverkets rapportserie 2000:8)
 I samma rapport redovisades hur processen kring upprät-
tandet av utvecklingsavtalen har gått till och hur storstads-
propositionens krav på underifrånperspektiv uppfylldes i 
samband med detta. Slutsatsen var då att utvecklingsavtalen 
pressades fram under ganska kort tid vilket lokala tjänste-
män anser försvårade processen när det gällde att få med de 
boende. Slutresultaten, innehållet i utvecklingsavtalen, blev då 
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en tjänstemannaprodukt (i dialog mellan tjänstemän på såväl 
kommunal som statlig nivå) som i de flesta fall förankrades i 
efterhand hos boende i de respektive områdena och den cen-
trala kommunledningen.

Tidigare erfarenheter
Storstadspropositionen är inte det enda dokument som förut-
sätter de boendes delaktighet som en av de mest betydelsefulla 
faktorerna för framgång när det gäller förändringar i bostads-
områden. Integrationsverkets kunskapsöversikt över inter-
ventioner i bostadsområden sammanfattar att forskarna utan 
tvekan ser »de boendes medverkan och engagemang som den 
viktigaste grundbulten i framgångsrika interventioner.« (Lahti 
Edmark, sid. 60.) De boendes deltagande och delaktighet ses 
ofta som både ett mål och som ett medel att uppfylla andra mål. 
Med anledning av detta ställs frågan: Är det möjligt att befrämja 
medborgarnas aktiva deltagande i en förändringsprocess genom 
uppifrån kommande påbud om underifrånperspektiv? Till 
denna fråga återkommer vi senare i avsnittet.
 Vidare identifieras några faktorer som utvärderare av tidigare 
interventioner funnit hämmande respektive främjande för möj-
ligheterna till delaktighet och underifrånperspektiv. (ibid. sid. 90 
ff, sid. 110 ff.)Hämmande för möjlighet till delaktighet har varit 
att starterna av projekten oftast varit tidspressade. Detta har 
lett till att medborgardeltagande inte varit aktuellt att realiseras 
förrän i ett senare skede. Dessutom finns ett problem genom 
att staten fastställer styrande nationella mål och förändrar för-
utsättningarna under planeringsprocessen och programtiden. 
Problemformuleringsprivilegiet och tolkningsföreträdet finns 
därför på central nivå och därefter hos tjänstemännen i kom-
munerna. De boende får hålla sig inom dessa redan uppsatta 
ramar. Positivt är att frågan om underifrånperspektiv kommer 
upp på dagordningen samt att detta lett till viss omvärdering av 
kommunens verksamhet och arbetsmetoder. 
 Innan vi vänder oss till kommunernas och stadsdelarnas 
försök att praktiskt arbeta med demokratifrågor inom stor-
stadssatsningen vill vi påminna om de eventuella vinsterna 
med ett ökat deltagande. Vad kan man vinna med en ökad 
demokratisk aktivitet? 
1 Ekonomivärden: Ett första argument utgår från de möjliga 

ekonomiska vinsterna. Invånarna kan genom att informera 
och påverka beslutsfattare och beslut bidra till att mer ratio-
nella och kostnadseffektiva beslut fattas.

2 Demokrativärden: De boendes medinflytande kan leda till 
en ökad legitimitet av de fattade besluten. Det kan också 
stimulera en personlig utveckling för de engagerade genom 
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ökad samhällsförståelse och demokratisk fostran.
3 Egenmakt: Begreppet betecknar de boendes personliga 

utveckling av självförtroende och känsla av makt över sina 
egna liv, medan argumenten ovan främst utgår från sam-
hällsnyttan.

Demokrati och underifrånperspektiv i 
storstadssatsningen
Demokratiarbetet i storstadssatsningen sker på en mängd 
olika sätt och på olika beslutsnivåer. För att skapa en översikt 
över det mångfacetterade demokratiarbetet har vi delat in 
aktiviteterna/insatserna i fyra grupper: aktiviteter för att öka 
medborgarnas 1. politiska inflytande, 2. brukarinflytande, 3. 
generella aktivitet, samt aktiviteter som sätts igång och drivs 
av de boende själva genom 4. lokala utvecklingsfonder:

Politiskt inflytande 
Dessa aktiviteter syftar till att öka medborgarens inflytande 
över politiska beslut som berör stadsdelen på ett organiserat 
och systematiskt sätt. Försök har genomförts som är tänkta 
att förstärka och komplettera A. det representativa politiska 
systemet i kommunen eller genom mer B. direkt och/eller del-
tagardemokrati för att medborgaren ska ta del i den formella 
makten. Tanken kan vara att etablera ett rådgivande lokalt 
organ eller att överlämna en del av makten och inflytandet till 
lokala sammanslutningar.
 Huvuddelen av de 24 bostadsområdena i storstadssats-
ningen arbetar med att förstärka och fördjupa den demokra-
tiska dialogen genom det nuvarande representativa systemet. 
Detta sker främst på två sätt, genom större öppenhet hos 
politikerna och de politiska institutionerna eller genom mera 
organiserade områdesgrupper:

Större öppenhet hos dem som fattar de politiska besluten
Stort sett samtliga områden anordnar politikerträffar, öppna 
stadsdelsnämndsmöten eller liknande. Dessa brukar ske på 
mötesplatser och träffpunkter som etablerats i stadsdelarna (se 
nedan avsnittet Generell aktivitet). Öppna möten var vanliga 
i inledningen av storstadssatsningen men har blivit allt färre 
eftersom intresset varit litet från de boende. I några stadsdelar, 
t.ex. Gårdsten och Rågsved, är öppna möten fortfarande grun-
den i arbetet med boendedialog.

Olika typer av områdesgrupper
I figur 5 tecknas en bild av några typer av områdesgrupper 
som finns i storstadssatsningens områden. Områdena har 
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förts samman med andra områden med liknande lokala områ-
desgrupper efter deras typ av representanter i grupperna samt 
deras funktion.
 Den övergripande tanken med områdesgrupper i de områ-
den där sådana bildats är att de ska företräda dem som bor 
i områdena. Representanterna i grupperna skiljer sig åt och 
deras aktuella funktion och mandat är i de flesta fallen oklara 
för en utomstående betraktare. I flera fall utreder man områ-
desgruppernas framtida funktion och mandat.

Figur 5

Stadsdel Namn Representanter Funktion

Bergsjön, Södra  Saknas Saknas Saknas
Innerstaden, Fosie, 
Husby, Rinkeby, 
Skärholmen, Vårby   

Gårdsten, Hjällbo Referensgrupp, Hjällboforum Boende, politiker,  Ge underlag för 
  föreningsverksamma,  stadsdelsnämn-
  tjänstemän,  dens beslut angå-
  allmännyttan m.fl. ende storstads- 
   satsningen

Biskopsgården Bo Bra Processen Allmännyttan och  Samverka med
  privata bostads- förvaltningar 
  företag

Fornhöjden Boenderåd Hyresgäst- och  Göra området 
  bostadsrätts- tryggare och
  föreningar  trivsammare

Geneta, Ronna Områdesråd Ledamöter Oklart, närdemo- 
   krati

Hallunda-Norsborg, Alby Planerat boenderåd/föreningsråd Oklart Oklart

Hyllie Flera lokala boenderåd Föreningsrepresen- Samtalspartner, 
  tanter, boende,  rådgivande till 
  organisationer,  stadsdelsfull-
  intressenter mäktige

Rosengård, Jordbro Jordbrorådet Jordbro: boende och  Samtalspartner 
  föreningsrepresen- och remissinstans 
  tanter  

Rågsved, Tensta Samverkansgrupp Boende Diskutera stor- 
   stadssatsningen

Flemingsberg, Västra 
Skogås, Fittja, Hovsjö Föreningsråd Föreningsrepresen- Oklart, Delta i 
  tanter utvecklingsarbe- 
   tet, påverka  
   beslutsfattare
Källa: Integrationverket
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 I Gårdsten och Hjällbo i Göteborg bildar självvalda boende 
tillsammans med bl.a. tjänstemän och politiker referensgrupp 
för att ge underlag för stadsdelsnämndens beslut om stor-
stadssatsningen. De har, liksom de övriga områdesgrupperna, 
ingen direkt makt utan har istället en rådgivande funktion. 
Liknande grupper som i Gårdsten och Hjällbo finns i Hyllie på 
kvartersnivå vilket innebär flera lokala boenderåd. I Rågsved 
och Tensta kallar man dessa grupper för samverkansgrupp 
och där består de av enbart boende medan föreningsråden i 
Flemingsberg, Västra Skogås, Fittja och Hovsjö bara består 
av föreningsrepresentanter. Vad de har gemensamt är deras 
oklara roll. I Rosengård och Jordbro finns, enligt uppgift, 
boenderåd med boende och föreningsrepresentanter. Områ-
desrådet i Jordbro ska verka för och ta initiativ för områdets 
bästa, vara samtalspartner och remissinstans till kommunen i 
frågor som rör Jordbro. Stadgar saknas fortfarande. En annan 
typ av områdesgrupp finns i Fornhöjden och Biskopsgården 
där hyresrätts- och bostadsrättsföreningar respektive bostads-
företag representerar de boende. 
 Områdena har alltså försökt lösa problemet med represen-
tation på skilda sätt. Antingen genom att låta föreningslivet, 
självvalda boende, tjänstemän eller en blandning av flera 
intressenter företräda områdets intressen. Endast två stads-
delar, Geneta och Ronna, arbetar mer ambitiöst med repre-
sentativiteten. Där fanns tidigare referensgrupper likt dem i 
Gårdsten och Hjällbo, men vintern 2000 genomfördes val till 
områdesråden. Planen var att ge områdesråden vissa befogen-
heter och delegerad makt från andra beslutsarenor. En demo-
kratiutvecklare har anställts för att stödja områdesråden och 
Södertälje kommun beslutade om närdemokratirådens roll, 
mandat och inriktning. 

Brukarinflytande
Här försöker man att skapa kanaler för medborgarinflytande 
vid sidan om det representativa systemet. Exempel är organ 
för brukarinflytande i den offentliga sektorns serviceproduk-
tion. Arbete med brukarinflytande pågår främst i Botkyrka 
och Södertälje. I Hovsjö finns redan en lokal brukarstyrelse 
med föräldramajoritet inom skolan. Botkyrkas mål var att 
införa brukarinflytande i varje verksamhet redan år 2000, vil-
ket inte har lyckats. Skärholmen, Rinkeby, Västra Skogås och 
Rågsved är andra stadsdelar som vill utveckla brukarinflytan-
det. I Vårby har det bildats föräldragrupper på förskolorna. 

Generell aktivitet
Med generell aktivitet menar vi aktiviteter som inte är direkt 
kopplade till inflytande. Tanken är att genom mötesplatser, 
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samtal m.m. skapa en gemenskap och tillit som ger positiva 
mervärden i områdena. Exempel på detta är bl.a. Bergsjön 
där boendedialogen utgår från Agenda-21 kontoret som en 
mötesplats för boende och verksamma. Temakvällar och poli-
tikermöte anordnas. Andra liknande exempel är Idépunkten i 
Norra Biskopsgården, träffpunktsverksamheten i Hyllie som 
bedrivits sedan 1996 och innefattar hela 17 mötesplatser. Kvar-
terslyften i Södra Innerstaden arbetar också efter en strategi 
som utgår från mötesplatser. Där är tanken att resurser (per-
sonal och lokaler) ska fördelas till olika delar av området för 
att nå människor som man annars har svårt att nå med andra 
mer storskaliga medel (Sociologiska Institutionen, 2001, sid. 
30ff). I Alby ska biblioteket fungera som forum och mötes-
plats och i Jordbro är Jordbro Kulturhus, Kvartersgården, 
Medborgarkontoret/biblioteket m.fl. ställen tänkta att fylla 
behovet av mötesplatser. Husby och Rågsved betonar också 
mötesplatser och vikten av vardagsmöten.

Lokala utvecklingsfonder
Genom lokala utvecklingsfonder frigör kommunen medel 
från storstadssatsningen som de boende eller föreningar kan 
ansöka om för att driva egna projekt. Lokala utvecklingsfonder 
finns i de flesta stadsdelar, delvis med skilda riktlinjer. Tanken 
är oftast att ta tillvara lokala idéer som initierats av de boende 
i områdena, men också av tjänstemännen, både för att utöka 
möjligheterna till lokalt inflytande och för att möjliggöra 
flexibilitet i det lokala utvecklingsarbetet. Detta tillåter kom-
munerna att i samråd med de boende själva välja projekt utan 
statens direkta godkännande. Olika typer av utvecklingsfonder 
har efterhand fått alltmer utrymme i de lokala budgetarna. 

Erfarenheter av demokratiarbete i storstadssatsningen
Ovan har vi gett exempel på hur stadsdelarna arbetat med 
demokrati i storstadssatsningen. Erfarenheterna av detta arbete 
i stadsdelarna är att det är ett mycket besvärligt område.6 Det 
finns flera förklaringar till det som kommer fram i kommu-
nernas Oktoberrapporter, i lokala utvärderingar och i samtal 
med verksamma. Här är några av dem:

De boende vill inte delta
Gemensamt för samtliga områden är att de boende inte vill 
delta i den utsträckning som efterfrågas i kommunerna. Från 

6  Detta går också igen i de lokala utvärderingarna: Se t.ex. Axelsson, 
Nilsson, sid. 35, Hajighasemi, sid. 22f.
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Fornhöjden konstateras att det finns för få föreningar och 
nätverk i området vilket försvårar underifrånperspektivet. 
Följande citat är hämtat från Haninges oktoberrapport 2001: 
»Den mer strukturerade dialogen med de boende i Jordbro har 
förts framför allt på föreningsmöten och arbetsgruppsmöten, 
samt med enskilda boende och föreningar som är engagerade 
i olika delar av utvecklingsarbetet. Inför revideringsrundan 
skickades en kortfattad remiss i februari samt en enkät i april-
maj till föreningar och intresserade enskilda. De gav mycket 
lite respons« (sid. 11). Vidare konstaterar de att intresset hos 
de boende är svalt och att bättre kontakt med olika grupper av 
boende behövs och exemplifierar med det svåra och långsik-
tiga arbetet att höja föräldraengagemanget i Lundaskolan.
 I Husby och Rinkeby har de öppna stormötena övergivits 
till förmån för stadsdelsnämndens öppna möten då intresset 
varit för dåligt bland de boende. »Husby arbetade initialt med 
öppna möten för att samla idéer och diskutera olika förslag 
med de boende. Stadsdelens ursprungliga utvecklingsprogram 
skickades också på remiss till det lokala föreningslivet. Del-
tagandet på de öppna mötena var dock litet och man ersatte 
dem därför med diskussioner vid nämndens öppna möten« 
(Stockholms Oktoberrapport 2001, sid. 12–13, 21).
 I Vårby har föreningsrådet lagts ner: »Under våren 2001 har 
föreningsrådet haft ett årsmöte där man tyvärr inte kunnat få 
ihop en styrelse trots valberedningens stora ansträngningar. 
Orsakerna har varit många, men en bidragande orsak är att 
de föreningsaktiva har varit mycket upptagna med sina egna 
föreningar och inte har kunnat ägna tid åt arbetet inom för-
eningsrådet. En expeditionsstyrelse arbetar fram till nästa års-
möte då man kommer att ta upp frågan om rådets avveckling.« 
(ibid. sid. 22.) Också i Hyllie beskrivs problemen med att få de 
boende att delta i områdesråd: »Det har visat sig svårt att dels 
engagera, dels få de boende att ta ansvar i de s.k. »Boenderå-
den«. Den »demokratiska representationen« kan dessutom 
ifrågasättas i vissa råd. En mycket långsam process som är 
helt beroende av frivilliginsatser. Kontinuitet och överlevnad 
på sikt är förmodligen inte lätt att upprätthålla.« (Malmö 
Oktoberrapport 2001: Hyllie sid. 20.) En utvärdering över 
insatserna i Malmö bekräftar bilden från Hyllie. (Sociologiska 
Institutionen, 2001, sid. 14) Där framkommer att få boende är 
aktiva i Fosie och det gäller i synnerhet personer med utländsk 
bakgrund, såväl på tjänstemannasidan som i föreningarna. 
Att personer med utländsk bakgrund är underrepresenterade 
bland de delaktiga bekräftas också i andra områden.7 

7 Hajighasemi, sid. 51. Utvärderaren menar där att den bristande delak-
tigheten hos personer med utländsk bakgrund i Jordbro kan bero på 
att andelen insatsledare med utländsk bakgrund är ytterst liten.
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 Huddinge sammanfattar i sin Oktoberrapport 2001: »Vi har 
fått bekräftat att det är i det vardagliga som mötet måste ske 
för att öka delaktigheten och inflytande från boende. Särskilda 
informations och stormöten har inte lockat de boende till 
engagemang och delaktighet.« Erfarenheter från träffpunkts-
verksamheter och mötesplatser är knapphändigt kommente-
rade av kommunerna, men från Hyllie finns en lokal utvär-
dering att tillgå (Popoola 2000). Den visar att kontaktytorna 
mellan inrikes födda och utrikes födda vuxna personer inte 
har ökat nämnvärt trots stadsdelens satsningar på träffpunkts-
verksamheter. 

Men kommunerna mobiliserar
Trots utbredd besvikelse i stadsdelarna över invånarnas bris-
tande deltagande fortsätter arbetet med demokrati som mål 
och medel med oförminskad styrka. I Bergsjön och Hjällbo vill 
man framöver intensifiera arbetet med att aktivera de boende 
genom tältmöten och dörrknackning. I november/december 
genomfördes den planerade dörrknackningen som planerats 
i Hjällbo. Samtidigt gavs de boende möjlighet att svara på en 
enkät och nominera kandidater till Hjällboforum. (Mångfald 
i Hjällbo, 2002, nr 7.) Formerna för boendedialogen är fortfa-
rande oklara skriver de ansvariga i Hallunda-Norsborg i Bot-
kyrkas Oktoberrapport 2001 och fortsätter med att påpeka att 
det pågår »ett metodiskt samhällsarbete för att stärka boende-
dialogen. Det grundläggande arbetet innebär till stor del 
uppsökande verksamhet och mobilisering bland medborgare, 
föreningar, religiösa samfund och näringsliv för att inbjuda till 
samverkan i utvecklingen av Hallunda/Norsborg.« (Botkyrkas 
Oktoberrapport sid. 1.) I Rosengård ska de boende motiveras 
bättre för att de ska ta del i och medverka i utvecklingen av 
verksamheterna. Inte minst i det brottsförebyggande arbetet 
behöver föräldrar och boende mobiliseras enligt Malmös 
reviderade avtal. Likt Hjällbo planeras dörrknackning i Rosen-
gård. Andra sätt för kommunerna att försöka intensifiera 
demokratiarbetet är att anställa särskilda demokratiarbetare/
samordnare samt att använda sig av integrerare/link-workers/
ombudsmän. Det förra har skett i bl.a. Rosengård och Västra 
Skogås medan det senare är en uttalad strategi i bl.a. Ronna, 
Hyllie och Tensta. 

Oklart vad man egentligen vill
Kommunerna och de olika områdena försöker öka den demo-
kratiska delaktigheten, men vår uppfattning är att de inte vet 
hur det ska gå till, och framförallt vilka målen verkligen är 
för demokratiarbetet. Intrycket är att kommunerna inte vill 
göra för stora förändringar i en så viktig och traditionstyngd 
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fråga som demokrati. Särskilt inte i ljuset av en »tillfällig« 
statlig satsning. I Södertäljes Oktoberrapport 2001 utvecklar 
de resonemanget: Genom närdemokratiråden ställs den kom-
munala beslutsorganisationen »inför nya frågeställningar om 
medborgares mandat, befogenheter, legitimitet, avgränsningar 
och representativitet. Medborgare […]deltar i en utveckling 
av inflytande och påverkansmöjligheter som tidigare inte 
existerat än genom den gängse politiska representationen 
och partistrukturen.« (Södertäljes Oktoberrapport sid. 18.) 
Också i stadsdelar som inte kommit lika långt i planeringen av 
närdemokratimodeller är osäkerheten stor. I Fittja skriver de 
i Botkyrkas Oktoberrapport 2001 att föreningsrådets framtida 
funktion är oklar. i Malmös reviderade avtal kan man läsa: 
»Stadsdelen är fortfarande i början av det långsiktiga arbetet 
med att utveckla former för inflytande, medbestämmande 
och bättre behovsanpassning. Genom att pröva olika former 
av dialog med medborgarna samt ta del av erfarenheter av 
liknande processer, hoppas vi något nytt ska växa fram som 
vi ännu inte vet så mycket om.« (Södra Innerstaden.) »Arbetet 
med att pröva nya samverkansformer mellan de representativa 
politikerna och de boende för att förstärka och fördjupa när-
demokratin kommer att bli höstens och vinterns stora utma-
ning.« (Fosie.) 
 I våra samtal med representanter från kommunerna fram-
går att de har hunnit tänka ett steg längre om frågor kring 
demokrati och delaktighet än vad vi kan redovisa här. I Malmö 
menar de exempelvis att det nu är dags för inflytandefrågorna 
att konkretiseras och att medinflytandet måste knytas till reell 
makt. Vidare anser de att demokratifrågorna allt mer har knu-
tits till de olika verksamheterna snarare än att finnas som ett 
mål utan anknytning till övriga verksamheter. Det är tydligt 
att kommunerna, trots motgångar, inte gett upp hoppet att 
utveckla modeller för ökat deltagande, ökad delaktighet och 
inflytande. 

Andra hinder för deltagande
Den pressade etableringen av storstadssatsningen har redan 
nämnts som en orsak till att de lokala utvecklingsavtalen i 
första hand blev en tjänstemannaprodukt. En del lokala utvär-
deringar redovisar resultat som tyder på att relationen till de 
boende i vissa avseenden inte har förändrats i det fortsatta pla-
neringsarbetet. »Allmänhetens direkta medverkan i storstads-
satsningen i Jordbro har inte setts som det viktigaste elementet 
i utformningen av den slutgiltliga åtgärdsplanen. Underifrån-
perspektivet tycks istället ha initierats av funktionärer, i insti-
tutioner och på förvaltningar, eller tjänstemännen själva, vilka 
har nära kontakt med kommuninvånarna…« (Hajighasemi, 
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2002, sid. 24.) Det beror enligt en utredning från Jordbro på 
att tjänstemännen vill skydda de mindre talföras intresse och 
att de boende inte kommit med några konkreta förslag utan 
förväntade sig att tjänstemännen skulle lösa uppgifterna. 
(Hajighasemi, 2002, sid. 22–24.)
 Från Hovsjö rapporteras det i Södertäljes Oktoberrapport 
2001 om målkonflikter: »Erfarenheterna har varit att (boende) 
perspektivet inte alltid är förenligt med långsiktighets- och 
hållbarhetsaspekten och inte minst helhetsperspektivet« 
(Södertälje sid. 7). Detta konstaterande görs inte minst i ljuset 
av den kommunala omorganisationen där fackkontoren har 
tagit över insatserna och i arbetet med att etablera områdes-
råd. Erfarenheterna delas av Ronna och Geneta som båda skri-
ver i samma rapport: »Under första halvåret 2001 har arbetet i 
områdesrådet hämmats av stora organisatoriska förändringar 
i kommunen. Ledamöter i rådet har känt sig osäkra på hur 
beslutsvägarna ser ut och vilka beslutsfattarna är inom stor-
stadssatsningen. En utredning som ska klargöra detta pågår.« 
Det framkommer också att områdesråden i Geneta och Ronna 
upplevde den nya organisationen som mer centraliserad. 
Omorganisationen har lett till att »det finns en besvikelse och 
misstro gentemot storstadssatsningen i områdesråden och en 
klyfta mellan bostadsområdena och kommunledningen har 
uppstått« (Lindström, 2002, sid. 34). I Stockholms Oktober-
rapport 2001 menar man att det nya erbjudandet från staten 
som fokuserar utvecklingsarbetet på tillväxtskapande insatser 
sannolikt kommer att innebära att antalet föreningsdrivna 
projekt minskar. Ytterligare förklaringar är att det inte finns 
några upparbetade kanaler att nå de boende genom (Axelsson, 
Nilsson, 2002,  sid. 21).

Samordnarnas bild av underifrånperspektiv och delaktighet
Till skillnad från många andra teman är de kommunala sam-
ordnarna relativt eniga när det gäller underifrånperspektivet 
och boendedialog inom storstadssatsningen. 
 När det gäller boendedialogen är villrådigheten bland sam-
ordnarna stor. Flera pekar på att det är det svåraste området 
i hela storstadssatsningen – delaktighet är en generell brist i 
hela samhället så hur ska vi kunna lösa frågan inom storstads-
satsningen? En samordnare menar att det krävs en förändring 
av hela välfärdssamhällets organisering för att leva upp till 
underifrånperspektivet. Det finns ju ingen tradition av under-
ifrånperspektiv i Sverige med aktiv frivilligsektor.
 Det är svårt att engagera människor och föreningar. Om 
detta är samordnarna samstämmiga. Det är ett begränsat antal 
personer som kommer på stormötena, men med dem hålls 
ofta en bra dialog. Personer tenderar också att komma och gå 
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vilket försvårar kontinuiteten. Några menar att mer etablerade 
grupper inom områdena kvarstår när övriga tröttnat. 
 Samordnarna menar att visionen om deltagande är orimlig. 
»De boende är ställda när de bes om att delta.« En mer rimlig 
ambitionsnivå efterlyses av i stort sett samtliga samordnare. 
Att informera bättre vad som är på gång och intentionerna för 
att sedan inbjuda till deltagande är ett mer rimligt förslag som 
förs fram.
 Det finns dock vissa skillnader mellan olika kommuner 
och stadsdelar. Vissa områden har tidigare erfarenheter av att 
arbeta med att få igång en boendedialog, speciellt dem som 
tidigare varit berörda av interventioner. Det upplevs som posi-
tivt då mycket av tankearbetet är färdigt att appliceras i verk-
samheten men det kan lika väl vara till områdenas nackdel 
då de boende upplever en projekttrötthet. De som försökt att 
lösa delaktighetsfrågan i tidigare interventioner menar att det i 
stort sett misslyckades.
 Trots frustrationen ser flera av kommunsamordnarna förde-
lar med betoningen av underifrånperspektivet. Tjänstemännen 
har fått upp ögonen för att deltagande och boendeinflytande 
är viktigt men risken finns alltid att det sker på tjänstemän-
nens villkor. Att förändra attityden hos tjänstemannakåren ses 
som viktigt för att skapa möjlighet till ett deltagande.
 Några villkor anses främja mobilisering av medborgarna. 
Det som ofta nämns av samordnarna är vikten av en bred sats-
ning och en tillåtande attityd att pröva nya saker. Samtidigt är 
det negativt om resurserna späds ut för mycket. Genom att 
kanalisera resurser genom föreningslivet når man många och 
kan skapa delaktighet. Nackdelen med det är att det inte alltid 
är kostnadseffektivt eftersom det kostar mycket pengar att få 
med folk. 

Diskussion 
I många sammanhang lyfts de boendes medverkan och 
engagemang fram som en av de viktigaste grundbultarna i 
framgångsrika interventioner. Vår genomgång av kommu-
nernas oktoberrapporter, reviderade avtal och intervjuer med 
kommunsamordnare ger en bild av intensiva försök med att 
mobilisera de boende med generellt sett svaga resultat. Enligt 
förförståelsen kan detta bidra till ett mindre lyckat resultat av 
storstadssatsningen. Vi anser att ett lågt deltagande inte behö-
ver vara så avgörande som tidigare påpekats och att den akti-
vitetsnivån som efterfrågats är orimlig. Detta är en synpunkt 
som även framförts av kommunala samordnare. 
 Det generellt svaga deltagandet och delaktigheten vill vi för-
klara enligt följande:
1 Projekttrötthet.
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2 Oklara mål. Kommunerna vet inte vad de vill och hur man 
genomför dem.

3 Deltagandet är inte kopplat till inflytande och makt.
4 Relativt få av de boende i områdena känner till storstads-

satsningen (se  sid. 73).
 Det är inte heller självklart att en ökad lokal direktdemo-
krati alltid är eftersträvansvärt. Några problem som fram-
kommit i utvecklingsarbetet och som är generella demokrati-
problem måste tas på allvar innan lokal direktdemokrati kan 
införas som ett komplement till den representativa demokra-
tin:
– Representativiteten: Hur pass representativa är deltagarna? 
– Legitimiteten: Val som genomförts har haft ett mycket lågt 

deltagande (ett par procent). Hur pass legitima är de valda 
representanterna?

– Ansvarsförhållanden: Fler, och inbördes oklara, beslutsni-
våer kan leda till oklara ansvarsförhållanden.

– Helhetsperspektiv: Kan lokal delaktighet se till helheten av 
sina beslut? 

Samverkan
Samverkan är ett av storstadspolitikens främsta honnörsord. 
Tanken är att samverkan på en mängd olika nivåer är nöd-
vändig för att vända utvecklingen i de berörda bostadsområ-
dena. På en lokal nivå ska samverkan göra det lättare att få en 
helhetssyn på både områdenas och individernas problem och 
möjligheter. Samverkan är dessutom tänkt att bidra till ett 
bättre utnyttjande av de reguljära resurser som finns lokalt. 
För att underlätta det lokala arbetet är tanken i storstadspo-
litiken att samverkan mellan centrala aktörer, med staten som 
kärna, ska undanröja hinder genom förändringar i resursför-
delningssystemet eller regelverk. Därutöver förväntas samver-
kan ske över gränserna, både inom den kommunala organisa-
tionen och mellan den och andra lokala eller regionala aktörer.
 Vi vill uppmärksamma det särskilda uppdrag som Statskon-
toret fått att granska myndighetssamverkan inom de lokala 
utvecklingsavtalen.8 Statskontoret ska redovisa sin rapport 
senast i oktober 2002. 
 Integrationsverkets analys av samverkan genomförs i flera 
steg. Efter en inledning beskrivs och analyseras samverkan för 
sysselsättningsområdet med försäkringskassan och närings-
livet och inom övriga verksamhetsområden. Därefter går 
vi igenom erfarenheter av ett fall av samverkan som belysts 

8 Regeringsbeslut 13 december 2001, Dnr N2001/11213/STO



120     121  

med flera lokala utvärderingar, Arbets- och Utvecklingscenter 
(AUC) i Malmö. Vår förhoppning är att denna genomgång ska 
peka på hinder och möjligheter i samverkan inom sysselsätt-
ningsområdet. Slutligen diskuterar vi lärdomar av samverkan i 
storstadssatsningen.

Erfarenheter av samverkan inom storstadssatsningen
Samtal med aktörer i de sju berörda kommunerna bekräftar 
att storstadspolitiken har stimulerat satsningar på samverkan, 
i första hand mellan kommunerna, arbetsförmedlingarna och 
försäkringskassorna. Socialtjänsten och vuxenutbildning är 
de två områdena inom den kommunala organisationen som 
främst är berörda. Storstadspolitiken förutsätter dock att kom-
munerna ska kunna upprätta kontakter och inleda samverkan 
med andra statliga och regionala aktörer. Detta görs då mot 
bakgrund av de behov som storstadspolitikens mål och kom-
munernas specifika behov ställer. Polisen, skolan och länssty-
relser kan nämnas som exempel på övriga parter med samver-
kanspotential. Kommunernas ansträngningar för samverkan 
motsvarar på det sättet huvudmeningen i storstadspolitikens 
syn på samverkan varmed man ska försöka motverka en rund-
gång mellan socialtjänst, försäkringskassa, arbetsförmedling 
och primärvården. 
 Det är dock inte tillräckligt med ett sådant konstaterande. 
Samverkan är i sig ett komplicerat fenomen som både kan tol-
kas och förverkligas på en mängd olika sätt. Vi intresserar oss 
därför i detta avsnitt huvudsakligen för om och hur samverkan 
förekommit – enligt kommunernas samordnare – samt om de 
nödvändiga förutsättningarna för lyckad samverkan funnits.

Samverkan inom sysselsättningsområdet
De lokala utvecklingsavtalen föreskriver en överenskommelse 
om samverkan mellan kommunen, länsarbetsnämnden och/
eller Försäkringskassan. 
 Samtliga sju storstadskommuner har upprättat överenskom-
melser om samverkan. Överenskommelserna kännetecknas 
av att de inblandade har en gemensam inriktning på arbetet 
inom respektive ansvarsområde. Gemensamma styrgrupper 
för samverkansarbetet har bildats, men de inblandade parterna 
har inte förbundit sig att delta med några resurser i samarbetet 
utöver de medel som regeringen tilldelat dem. De inblandade 
kommunerna har kommit olika långt i detta samverkansar-
bete. Malmö stad är kanske den kommun som kommit längst 
och som i störst utsträckning konkretiserat samarbetet. Till-
sammans med Arbetsförmedlingen, länsarbetsnämnden och 
Försäkringskassan har man bl.a. byggt upp en parallell organi-
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sation, Arbets- och Utvecklingscentra (AUC). Vi återkommer 
till detta senare i kapitlet.
 Samarbetet med länsarbetsnämnderna och arbetsförmed-
lingarna är olika väl utvecklade. Några områden har satt igång 
samverkansprojekt där Arbetsförmedlingen, Försäkringskas-
san och kommunen arbetar samlokaliserat. Andra områden 
har mer sporadiskt samarbete med Arbetsförmedlingen. Trots 
de olika arrangemangen har samordnarna gemensamma erfa-
renheter om hinder och möjligheter i samarbetet med arbets-
förmedlingarna.

Länsarbetsnämnden/Arbetsförmedlingen
En mycket vanlig stötesten som försvårar möjligheten att sam-
arbeta är enligt kommunsamordnarna att Arbetsförmedlingen 
inte har samma målgrupp som storstadssatsningen. En sam-
ordnare säger att samarbetet har fått fungera som en parallell-
process, en annan att de inte är i fas med Arbetsförmedlingen. 
Båda menar att det beror på att Arbetsförmedlingen ansvarar 
för betydligt större geografiska områden än de som omfattas 
av de lokala utvecklingsavtalen. Som en följd av detta har inte 
heller Arbetsförmedlingen några representanter i de berörda 
områdenas styrgrupper. Det förekommer också andra, vad 
kommunsamordnarna upplever som, direkta målkonflikter 
mellan arbetet i storstadssatsningen och Arbetsmarknadsver-
ket (AMV). De flesta menar att enskilda arbetsförmedlare på 
lokal nivå både arbetar flexibelt och engagerat men att de är 
så hårt styrda från centralt håll att samarbetet försvårats. De 
lokala arbetsförmedlarna hindras i sitt arbete av detaljstyrning 
och volymmål utifrån regleringsbrev och direktiv som fattas 
politiskt och på central nivå. 
 Andra försvårande omständigheter är, enligt kommunerna, 
att AMV planerar sin verksamhet utifrån ett budgetår och att 
de ibland inte ens kan fullfölja planerade insatser som planerats 
på ettårsbas. Det vanligast förekommande exemplet på sådana 
konfliktmål utgår ifrån det mål om högst fyra procents öppen 
arbetslöshet som regeringen beslutade om inför år 2000 vilket 
ledde till att det individualiserade arbetet fick stryka på foten 
till förmån för kvantitativa insatser. Personal från Arbetsför-
medlingen lämnade i vissa fall det etablerade samarbetet för att 
under denna tid återgå till uppgifter inom moderorganisatio-
nen. Detta inträffade i ett skede då verksamheterna i kommu-
nerna nyligen kommit igång och därmed var särskilt sårbara. 
 Några samordnare ser trots dessa problem att samarbetet 
har varit konstruktivt. Det gäller speciellt inom ramen för de 
medel som är speciellt avsatta på länsarbetsnämnderna för 
verksamheter i storstadssatsningen. De har bidragit till att 
freda resurser i storstadssatsningens områden i neddragnings-
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tider. Samarbetet verkar också fungera bättre där det bygger 
på tidigare positiva personliga kontakter mellan kommun och 
länsarbetsnämnd.
 Hur samarbetet är organiserat, verkar inte påverka hur 
nöjda kommunsamordnarna är med samarbetet. En samord-
nare, som uttrycker mestadels positiva erfarenheter av sam-
arbetet med Länsarbetsnämnden, menar att det inte behövs 
gemensamma resurser för att bedriva ett bra gemensamt 
samarbete, medan andra samordnare med mindre positiva 
erfarenheter efterlyser en gemensam pott pengar för att vidare 
samarbete ska kunna komma till stånd. Åsikten att det borde 
finnas en större tydlighet från regeringens sida om att AMV 
ska medverka i storstadsarbetet är vanlig. Tydligare direktiv i 
regleringsbrev och aktivare storstadsdelegation är några för-
slag som framkommer.

Försäkringskassan
Försäkringskassan är, precis som länsarbetsnämnderna, med 
i de flesta av de skrivna samarbetsavtal som ingår i de lokala 
utvecklingsavtalen som kommunerna har slutit med staten. 
Med hänvisning till de löften som ställts där är kommunerna, 
med några undantag, besvikna på Försäkringskassans presta-
tion inom storstadsarbetet. Besvikelsen märks framförallt 
utifrån ett regionalt Stockholmsperspektiv. Försäkringskassan 
finns där inte med i det strategiska arbetet överhuvudtaget – 
detta trots att de i vissa fall skrivit under på överenskommelse 
att samverka. Det skiljer sig en del från Malmö och Göteborg 
där Försäkringskassan deltar i kommuncentrala arbetsgrupper 
och i vissa av områdesgrupperna. I Malmö är Försäkringskas-
san fullvärdig deltagare i samverkansprojektet AUC med i 
huvudsak positiva omdömen.
 Konsekvenserna av Försäkringskassans frånvaro i storstads-
arbetet har exempelvis beskrivits i en utvärdering av insatser 
i Jordbro i Haninge kommun. Kompetensverkstaden är Jord-
bros största insats inom storstadssatsningen och har till syfte 
är att vara centrum dit långtidsarbetslösa, långtidssjukskrivna 
och andra med behov kan vända sig för att utifrån sina indi-
viduella behov få handledning. Utvärderingen från Jordbro 
sammanfattar: »För detta ändamål har ett antal myndigheter 
som har mycket kontakt med arbetssökande och långtidssjuk-
skrivna, exempelvis Arbetsförmedlingen, socialförvaltningens 
arbetscentrum och AF-Rehabilitering, medverkat i utform-
ningen av verkstaden genom att erbjuda kunnig personal. 
Den enda berörda myndighet som hittills inte medverkat i 
samarbetet är Försäkringskassan, som inte ens medverkat i de 
regelbundna möten som hållits på verkstaden.« (Hajighasemi, 
2002, sid. 44.)
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 Detta upplevs som ett reellt problem då en stor del av dem i 
behov av vägledning och samordning är personer som är aktu-
ella för Försäkringskassan. Som anledning till detta framhålls 
bl.a. att de har ont om personal, att de har andra mål och prio-
riteringar, att Försäkringskassan har fullt upp med andra sam-
verkansprojekt (t.ex. SOSCAM), att de har stora problem med 
organisationen, att styrningen och signalerna från centralt håll 
är otydliga. Det bör dessutom påpekas att Försäkringskassan, 
till skillnad från AMV, inte tilldelats öronmärkta pengar för 
insatser och samverkan inom ramen för storstadssatsningen.

Näringslivet
Samarbete med näringslivet är svårt att åstadkomma och 
bristen på kopplingar till näringslivet uppfattas som en svag-
het hos de flesta kommunsamordnarna. I Haninge kommun 
har man startat en hälsoförmedling som kommer att ingå i en 
strategi för att fördjupa samverkan med näringslivet. Den är 
tänkt att vända sig både till boende och till arbetsgivare och 
arbeta med att hälsofrämjande åtgärder. I det arbetet ingår 
bl.a. kompetensutveckling av personer för att matcha närings-
livets efterfrågan. 
 Tensta har varit en förebild för andra områden i storstads-
satsningen när det gäller samarbete med näringslivet. Där 
har Spånga-Tensta Stadsdelsförvaltning tillsammans med 
Arbetsförmedlingen och den lokala företagsgruppen skapat 
en mötesplats för det lokala näringslivet. För att förstärka 
och utveckla samarbetet mellan samarbetspartnerna har ett 
näringslivsråd etablerats. I den ingår lokala politiker, tjäns-
temän och företrädare för näringslivet. I näringslivsrådet 
diskuteras regelbundet övergripande strategiska och aktuella 
näringslivs- och arbetsmarknadsfrågor. 
 Några samordnare menar att de inte har de förutsättningar 
i sina områden att återskapa vad som sker runt Järvafältet. 
Andra påpekar att de lokala nämnderna inte förfogar över 
möjligheter att arbeta med den lokala företagsamheten, det 
gör näringslivskontoren. 

Samverkan i storstadssatsningens övriga verksamhet
De allmännyttiga bostadsföretagen lyfts av kommunsamord-
narna fram som den i många fall viktigaste samarbetspart-
nern. Dessa bostadsföretag står ofta för kontakten med med-
borgare, en kontinuitet i engagemanget och bidrar dessutom 
med resurser (pengar och personal). 
 Landstinget är tänkt som en viktig samverkanspartner 
inom folkhälsoområdet. Det är främst i Stockholmsregionen 
som landstinget finns med som samarbetspartner. Men trots 
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att dessa kommuner tillhör samma landsting finns även här 
skillnader i fråga om erfarenheter av samverkansarbete. I 
några områden bistår exempelvis landstinget med egna medel 
men inte i andra. De framgångsrika samverkansprojekten med 
landstinget kan, enligt en kommunsamordnare, förklaras med 
tidigare positiva erfarenheter av samarbete. Det verkar dess-
utom som om samarbetet med landstingen gagnas av större, 
gemensamma projekt som t.ex. etablerandet av familjecen-
traler. I Södertälje och Haninge finns positiva erfarenheter 
av samverkan med landstinget inom denna typ av projekt. I 
Malmö och Göteborg finns ett mindre utvecklat samarbete 
med landstinget inom ramen för storstadssatsningen. Famil-
jecentralen Sesam i Rosengård är delvis finansierad av stor-
stadsmedel, men samtidigt finns det andra familjecentraler i 
Malmö där finansiering sker inom ordinarie verksamhet. Det 
förekommer också, i Malmö, ett bra samarbete med lands-
tinget inom folkhälsoarbetet genom projektet Internationella 
hälsoinformatörer.
 Undersökningar visar att de boende tycker att trygghetsfrå-
gorna är mycket viktiga och Integrationsverkets enkätundersök-
ning visar att en stor andel av befolkningen känner sig otrygga. 
(Se avsnittet om Trygghet sid. 57.) Ett samarbete inom trygg-
hetsområdet skulle därmed kunna bidra med positiva effekter 
för de boende. De flesta kommunsamordnarna menar också att 
samarbetet fungerar eller har fungerat bra med enskilda perso-
ner på det lokala planet. I Malmö och Göteborg uttrycker man 
också positiva erfarenheter av samarbetet med polisen inom 
det brottsförebyggande arbetet. Tyvärr har förutsättningarna 
för samarbetet med polisen inom detta område radikalt för-
sämrats i samband med att polisen som organisation övergett 
de berörda områdena. Närpolisen i Malmös områden har till 
exempel försvunnit under de senaste åren. 
 Försöken att samarbeta med polisen är ett typexempel på 
svårigheterna att etablera samsyn och använda gemensamma 
resurser trots det i grund och botten gemensamma målet – att 
minska brottsligheten och öka tryggheten. Det var tänkt att 
de offentliga myndigheterna, genom att utnyttja de samlade 
resurserna i områdena, skulle kunna ge bättre service till med-
borgarna. Samtidigt som kommunen får pengar av staten att 
arbeta för att detta trygghetsmål uppfylls så lämnar alltså en 
annan statlig finansierad verksamhet områdena och samar-
betet. Detta underlättar knappast resurssamordningen inom 
storstadssatsningen.
 Erfarenheterna inom storstadssatsningen visar också på 
en vanligt förekommande konflikt mellan enskilda eldsjälars 
engagemang och de etablerade institutionernas svårighet att 
tillvarata detta engagemang. Flera polismän har varit engage-
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rade i storstadssatsningens arbete men de har inte backats upp 
av sin egen organisation.
 Några samordnare efterlyser en bättre kontakt med Skol-
verket. Storstadsarbetet inom skolverksamheten har resulterat 
i viktiga erfarernheter och metodutveckling som borde utgöra 
en grund för ett utvecklat samarbete med Skolverket. 

Lokalt exempel på samverkan – AUC i Malmö
Det har genomförts olika utvärderingar om samverkan inom 
storstadssatsningen – hittills främst från Malmö och verksam-
heten Arbets- och Utvecklingscentrum, AUC. De utvärderingar 
som handlar om AUC är: IMER, Bevelander m.fl. Halvvägs på 
väg vart? Storstadssatsningen i Rosengård 2000–2001, Joakim 
Tranquist, Samverkan med individen i fokus, och Sjöstrand & 
Ståhl, Arbets- och utvecklingscenter i Malmö – en utvärdering ur 
försäkringskassans perspektiv. 
 AUC är ett treårigt (2000–2002) samverkansprojekt mellan 
Malmö kommun, länsarbetsnämnden och försäkringskassan, 
som delvis finansieras av storstadssatsningen, delvis med de 
extra medel för tillfällig personalförstärkning, som tilldelats 
länsarbetsnämnden. Samverkan i form av Arbets- och Utveck-
lingscenter innebär att de tre myndigheternas specifika kom-
petens sammanförs under samma tak för att kunna erbjuda 
en utökad service för de människor som är i behov av nya lös-
ningar. Verksamheten regleras i en överenskommelse mellan 
berörda myndigheter som förnyas årligen. Projektet har som 
övergripande mål att långtidsarbetslösa ska få arbete på öppna 
arbetsmarknaden eller gå vidare till det reguljära utbildnings-
systemet. AUC finns i vart och ett av de fyra områden i Malmö 
som ingår i storstadssatsningen: Hyllie, Fosie, Rosengård och 
Södra Innerstaden.
 För att exemplifiera erfarenheterna med samverkan inom 
sysselsättningsområdet med kommun, Arbetsförmedling och 
Försäkringskassa som deltagare redovisar vi här kortfattat vad 
de tre utvärderingarna kommer fram till.

Positiva omdömen från utvärderarna
Samtliga tre utvärderingar av AUC i Malmö som Integrations-
verket tagit del av resulterar i positiva omdömen av verksam-
heten. »Samverkan verkar fungera utmärkt, även om vi kan 
hålla med en del av våra informanter om att den borde vila på 
en fastare grund vad gäller avtal och resurser.« (IMER, Beve-
lander m.fl., 2001, sid. 78.) Tranquist instämmer och menar 
att det finns en utbredd önskan om att samarbeta mellan de 
olika tjänstemännen och att de lyckats se bortom myndighets-
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tillhörigheten. De främsta problemet är viljan att samarbeta på 
central myndighetsnivå. Sjöstrand menar att samverkan i AUC 
är positivt för brukarna, för Försäkringskassan och för andra 
involverade myndigheter.
 Det bör dock tilläggas att de tre utvärderingarna utgår från 
vad de inblandade tjänstemännen upplever för resultat av 
verksamheten och endast i mindre utsträckning finns kvanti-
tativa data att tillgå. 
 De tre utvärderingarna lyfter fram liknande orsaker till att 
samverkan mellan kommun, Försäkringskassa och Arbetsför-
medling lett till positiva resultat. Samverkan har lett till att 
den samlade kompetensen hos tjänstemännen ökat, en mer 
frekvent kommunikation mellan handläggare och därigenom 
utökat erfarenhetsutbyte. Samverkan har också lett till ökade 
samlade resurser i form av pengar och personal.
 Dessa faktorer har enligt utvärderarna lett till ett bättre 
helhetsperspektiv på individers behov, möjliggörande av mer 
individanpassade lösningar och att klienternas problem kan 
redas ut snabbare. Utvärderarna framhåller dessutom att 
tjänstemännens inställning i Arbets- och utvecklingscentru-
men präglas av att tjänstemännen vill samarbeta och att de tar 
sig mer tid att lyssna på människor. 
 Utvärderarna är i stort sett överens om de resultat av sam-
verkan i AUC som beskrivits ovan. Utifrån dessa resultat 
föreslår Sjöstrand att metodutvecklingen som skett genom det 
nya arbetssätter bör implementeras också i moderorganisatio-
nerna.

Kritiska synpunkter
Trots de i grunden positiva utvärderingarna innehåller de även 
ett stort mått av kritik och påpekande av brister i verksamhe-
ten. Utvärderarna menar t.ex. att Arbetsförmedlingens domi-
nans är ett problem som tar sig flera olika uttryck. Verksamhe-
terna är i hög grad beroende av Arbetsförmedlingens resurser, 
vilket i sig inte skulle behöva vara ett problem. Problemet är 
att dessa resurser styrs av arbetsmarknadspolitikens växlande, 
ofta kortsiktiga, signaler. 

Detaljstyrning och målkonflikter
Det förs också fram kritik mot inblandade myndigheters 
detaljstyrning, en kritik som framförallt drabbar Arbetsför-
medlingen, och att det finns uppenbara målkonflikter som 
också drabbar verksamheten. De inblandades olika uppgifter 
och målgrupper leder till att de inblandade parterna försöker 
implementera sina egna intressen i AUC. Utvärderarna har 
dock olika uppfattning om vad den upplevda detaljstyrningen 
lett till. IMER menar att Arbetsförmedlingens dominans och 
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deras starka fokusering på resultat lett till att verksamheten i 
för hög grad handlar om att lösa de enklaste fallen. Tranquist 
menar däremot att målgruppen modifierats för att uppfylla 
volymmålet vilket har lett till sämre resultat än vad som plane-
rats. Det beror på att klienterna har sämre förhandskunskaper 
än vad som planerats och att de uppfattas ha en utbredd pro-
jekttrötthet. Båda är alltså överens om att programteorin och 
målen/målgruppen inte överrensstämmer med verkligheten, 
men på olika sätt. Dessa skilda slutsatser kan bero på vilka som 
respektive utvärderare valt att intervjua för sin undersökning 
och att respondenterna skiljer sig i sin syn på målgruppen. I 
vilket fall speglar det problemet att enas om en gemensam 
målgrupp. Detaljstyrningen, hos främst Arbetsförmedlingen, 
har lett till att AUC inte alltid kan arbeta utifrån de lokala 
förutsättningarna. Ett exempel på detta är det nationella målet 
om fyra procents arbetslöshet som ledde till att den lokala 
Arbetsförmedlingen tvingades lyfta ut en del av de personella 
resurser som man satsat på AUC i syfte att koncentrera arbetet 
mot detta nya mål. Detta ledde i sin tur till att arbetet inom 
AUC stannade upp under en period.
 Den oklara målgruppsdefinitionen innebär, enligt Tran-
quist, också andra problem. Han menar att målgruppsdefi-
nitionen är tydlig för dem som arbetar vid AUC men att den 
inte är förankrad hos de remitterande myndigheterna. Detta 
har lett till merarbete då tjänstemännen fått lägga kraft på att 
informera myndigheterna vilka klienter som kan tillgodogöra 
sig det som erbjuds vid AUC. 
 Tranquist sammanfattar att myndigheterna, trots negativa 
inslag, är överens om att de nu bättre uppfyller sina egna verk-
samhetsmål. Individens behov sätts bättre i centrum, kommu-
nikationen mellan handläggare ökar, relevanta åtgärder kan 
sättas in snabbare, individer erhåller arbete i större utsträck-
ning. Rundgången upplevs minska vilket enligt inblandade 
främst beror på samlokalisering av handläggarna.

Diskussion
Det finns idag en stor kunskap om samverkansprojekt inom 
arbete och rehabilitering. Inom det området är utvärdering-
arna för SOCSAM och Frisam9 två viktiga kunskapskällor. Av 
andra exempel på lokal samverkan finns mindre erfarenheter 

9 Frisam är en lagstiftning från 1998 som uppmanar till frivillig samver-
kan mellan myndigheter för att tillgodose enskilda personers behov 
av stöd. Lagstiftningen utgår från regeringens proposition 1996/97:63 
som tydliggör behovet av frivillig samverkan mellan berörda myndig-
heter i syfte att stödja alla som behöver särskilda insatser inom rehabi-
literingsområdet. 
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att ta del av. I den följande texten kommer de erfarenheter 
som framkommit ur materialet om samverkan att speglas i 
resultaten av tidigare erfarenheter och utvärderingar.
 Vad som är slående är samstämmigheten i de utvärderingar 
som gjorts av lokala samverkansprojekt inriktade på arbets-
marknaden. Det gäller allt från problembild till behov av 
insatser och reformer. Tyvärr återkommer också de brister och 
hinder för samverkan som finns, vilket tyder på att tidigare 
erfarenheter inte tagits tillvara.
 Frisam-utvärderingen gör gällande att samhällets välfärds-
system inte är organiserat för särskilt utsatta grupper och att 
myndigheternas mål och lagstiftning gör det svårt att priori-
tera gemensamma insatser för dem. (Frisam, sid.10.) Resulta-
tet av det är att det är svårt att åstadkomma ett varaktigt och 
brett samarbete mellan de statliga myndigheterna och kom-
munen på lokal nivå. 

Det tydligaste hindret för att samverka är att myndigheterna har 
olika uppdrag och mål. Särskilt tydligt blir detta vid diskussioner 
om tolkningar av olika begrepp. Det finns ingen helhetssyn hos 
myndigheterna på rehabilitering, vård, omsorg och behandling. 
Ekonomi och uppdragens kortsiktighet är också ett hinder för 
samverkan. De lokala aktörerna, särskilt de statliga, uppfattar ofta 
att de får dubbla budskap i form av ökad detaljreglering parallellt 
med krav på samarbete och individuella lösningar. (Frisam, sid. 
37.)

Frisam-utvärderingen konstaterar att det förekommer en kon-
flikt mellan de lokala behoven och den centrala styrningen. Att 
de lokala aktörernas möjligheter till effektiv samverkan försvå-
ras genom bristen på stöd från centrala verk och departement. 
Det är samma resultat som utvärderingarna av AUC i Malmö 
uppmärksammar. Likaså konstaterar de båda att det inte bara 
brister i stöd från centralt håll utan också att beslut därifrån 
direkt försvårar samarbetet på lokal nivå. (Frisam, sid.11.) 
 Samverkan är bra och ibland nödvändig för personer som 
inte får tillräckligt stöd i myndigheternas ordinarie verk-
samhet, men den centrala styrningen, målstyrningen, samt 
bristande legitimitet begränsar effekterna och möjligheterna 
av sådan samverkan. Exemplet SOCSAM i Hyllie är ett bra 
exempel på flera av de problem som samverkansprojekt möter. 

(SOCSAM, sid. 75ff.) Lokalt i Hyllie upplevde de behovet av 
att kraftsamla kring stadsdelens många ärenden som låg i 
gråzonen som fanns i stadsdelen. Därför sökte de och blev 
beviljad medverkan i försöksverksamheten SOCSAM. Sedan 
drabbades projektet av flera av de problem och symptom som 
tidigare beskrivits. Efter ett år lades projektet ner p.g.a. huvud-
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mannaskapsförändring. Detta visar på en bristande legitimitet 
i omgivningen för samverkansprojekt och känsligheten för 
externa förändringar. En fortsättning på projektet diskuterades 
med bl.a. Landstinget som dock avböjde fortsatt medverkan. 
Under den tid som verksamheten bedrevs gavs också andra 
exempel på svårigheter med samverkan. Primärvården kunde 
aldrig riktigt bli delaktig i verksamheten p.g.a. landstingens 
detaljstyrning. De inblandade tjänstemännen såg en stor nytta 
av verksamheten medan övrig personal var misstänksam. 
Numera ingår Hyllie i arbetet med arbets- och utvecklingscen-
ter. 
 Det bör alltså vara dags att gå från projekt och pilotförsök 
till permanenta tvärsektoriella institutionaliserade samarbets-
former som en del av ordinarie myndighetsverksamhet. Det 
skulle kunna ge det gemensamma ansvar, de gemensamma 
resurser som Frisam utvärderingen ser som nödvändiga och 
komma runt problemen med det ojämlika maktförhållandet 
som finns idag mellan de olika samarbetspartnerna. Förslag 
som Frisam utvärderingen för fram för att skapa dessa nöd-
vändiga strukturer är bl.a. att det behövs en lokal politisk styr-
ning och att ett gemensamt ansvar på lokalplanet kräver ett 
gemensamt uttryckt politiskt mål från centralt håll. Båda dessa 
saknas idag. Det räcker inte heller med enbart gemensamma 
centrala mål, utan dessa bör kompletteras med fredade resur-
ser riktade till en viss målgrupp, geografiskt eller behovsmäs-
sigt avgränsad. 

Utvärdering
De sju storstadskommunerna har ett uppdrag att svara för 
lokala utvärderingar av de insatser som omfattas av de lokala 
utvecklingsavtalen. Syftet med dessa lokala utvärderingar 
är både att följa de lokala utvecklingsprocesserna och att 
utvärdera måluppfyllelsen. Kommunerna har dessutom ett 
uppdrag att sprida de kunskaper och erfarenheter som stor-
stadsarbetet resulterar i. Tanken var att Integrationsverket 
skulle kunna stämma av den nationella utvärderingen mot 
dessa lokala utvärderingar. Det lokala utvärderingsarbetet har 
dock inte löpt parallellt med den nationella utvärderingen i 
den utsträckning som hade varit nödvändigt för att genom-
föra detta på ett mer heltäckande sätt. Utvärderingsarbetet 
kom i vissa kommuner i gång relativt snart efter att de lokala 
utvecklingsavtalen slutits. Detta arbete har resulterat i en antal 
rapporter. (För en översikt av lokala utvärderingsrapporter, se 
bilaga 1.) I andra kommuner befinner sig utvärderingsarbetet 
i sitt inledande skede. Något resultat av dessa utvärderingar är 
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därmed heller inte klara ännu. Integrationsverket har dock 
delvis kunnat stödja sig på resultatet av de lokala utvärderings-
insatserna i de fall där de har redovisats. Eftersom det lokala 
utvecklingsarbetet i några fall nyligen kommit i gång är det 
även för tidigt att presentera en heltäckande bild av vilken roll 
de lokala utvärderingarna spelat för arbetsprocesserna inom 
insatserna i de 24 bostadsområdena.

Förändrade riktlinjer i det kompletterande 
erbjudandet
Målet för storstadspolitiken är tvåfalt – dels ska det ge stor-
stadsregionerna goda förutsättningar för tillväxt genom att 
bl.a. bidra till att skapa nya jobb, dels är målet att bryta seg-
regationen. Hittills har de lokala utvecklingsavtalen i stort sett 
varit inriktade på att minska segregationen medan målet om 
tillväxt har varit underordnat.
 Enligt de ursprungliga riktlinjerna (Kulturdepartementet maj 
1999) utgörs grunden för de lokala utvecklingsavtalen av det 
övergripande målet att bryta den sociala, etniska och diskrimi-
nerande segregationen som präglar de utsatta områdena. Till-
växtmålet räknades inte som ett mål inom arbetet som ingick i 
de lokala utvecklingsavtalet. Christina Axelsson tolkar detta som 
att de lokala utvecklingsavtalen i det inledande skedet främst 
berörde segregationsaspekten inom storstadspolitiken medan 
tillväxtmålet skulle nås på regional nivå. (Axelsson, 2001, sid 
7–8.) Arbetet med storstadssatsningen inleddes alltså utan några 
större tankar om eller inriktning på tillväxt. Eftersom storstads-
arbetet i det inledande skedet inriktades på målet att bryta segre-
gationen, i praktiken de åtta delmålen, kom bredden i åtgärderna 
att få en framskjuten position i kommunernas program.
 En av Storstadsdelegationens uppgifter är att vid behov 
ändra riktlinjerna för att man bättre ska uppnå målen med 
storstadspolitiken. Under 2001 ansåg storstadsdelegationen att 
en vidare utveckling av riktlinjerna var nödvändig så att stor-
stadspolitiken skulle bli mer tillväxtorienterat. 
 Storstadsdelegationen gav år 2000 NUTEK i uppdrag att 
analysera de lokala utvecklingsavtalen utifrån ett tillväxtper-
spektiv. En av de slutsatser som NUTEK drar är att det har 
varit ett för snävt geografiskt tänkande i de lokala utvecklings-
avtalen. NUTEK föreslår ett ökat fokus på tillväxtskapande 
åtgärder. Dessa bör enligt NUTEK genomföras genom bl.a. 
mer regionövergripande åtgärder i samklang med regionernas 
utvecklingsstrategier. Vidare föreslås att kommunerna skall få 
ansöka om medel i konkurrens med varandra. (NUTEK 2001:
4 och 2001:1)
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Det nya erbjudandet inom de lokala utvecklingsavtalen
Storstadsdelegationens kompletterande erbjudande inom 
ramen för de lokala utvecklingsavtalen (maj 2001) innebär 
en förändring av riktlinjerna från statens sida i syfte att bättre 
uppnå tillväxtmålet. De återstående medlen (ca 600 miljoner) 
som tidigare avsatts för lokalt utvecklingsarbete har sedan 1 
januari 2002 reserverats för åtgärder som specifikt skall främja 
sysselsättning och tillväxt – och därmed bidra till att uppnå 
regeringens mål om att nå 80 procent reguljär sysselsättning
 Medlen ska fördelas till 65 procent inom målområde sys-
selsättning och tillväxt, inklusive vuxenutbildning och 30 pro-
cent till förskola, grundskola och gymnasium. Resterande fem 
procent disponeras av storstadsdelegationen. Förutom att man 
specificerar hur medlen ska användas lyfter man också per-
spektivet. Storstadsdelegationen anser, i enlighet med NUTEK:s 
utvärdering, att sysselsättnings- och tillväxtfrämjande insatser kan 
behöva göras i ett större geografiskt sammanhang än de angivna 
områdena. Det ska bl.a. ske en starkare koppling till de regionala 
tillväxtavtalen och medlen »bör disponeras för insatser i nära 
samråd med länsarbetsnämnden.« De boende i områdena ska 
ändå vara den huvudsakliga målgruppen. 
 I och med de nya medlen kan kommunerna inte längre 
disponera medlen ur en i förväg avsatt pott. Fördelningen av 
medlen ska nu bli beroende av vilka insatser som kommu-
nerna och regeringen kommer överens om vid revideringarna 
av avtalen. Det gäller för kommunerna att presentera projekt 
som ligger i linje med den nya inriktningen på sysselsättnings- 
och tillväxtfrämjande åtgärder. 
 Det kompletterade erbjudandet är intressant ur flera aspek-
ter. Det aktualiserar många frågor: hur rimmar den förändrade 
inriktningen med underifrånperspektivet/boendedialogen 
och långsiktigheten? På vilka grunder genomför man denna 
fokusering på arbete och utbildning? Bygger förslaget om det 
nya erbjudandet på slutsatser som man dragit från de utvärde-
ringar som hittills genomförts? 

Kommunernas syn på det nya erbjudandet
I våra diskussioner med samordnare i kommunerna framkom-
mer skilda synpunkter på regeringens nya erbjudande. En del 
håller med om att tillväxtperspektivet inte var tillräckligt när-
varande i den ursprungliga storstadssatsningen och att det kan 
vara bra att snäva in arbetet för att undvika en för stor sprid-
ning av åtgärder. Samtidigt förekommer det åsikter om att den 
nya inriktningen kan komma att innebära att områdena och 
områdesperspektivet kommer att förlora i inflytande.
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 Men det finns mer kritiska synpunkter. En viktig synpunkt 
är att man inte inväntat kommunernas egna bedömningar 
och resultaten av de lokala utvärderingarna. Detta kan slå mot 
underifrånperspektivet och långsiktigheten. Tillväxtperspek-
tivet är ju inget som efterfrågats av de boende. Kommunerna 
vill själva bedöma vilka insatser som är lämpliga och vara fria 
att tolka tillväxtperspektivet bredare än bara språk, utbildning 
och arbete. Det finns ett motsatsförhållande i att arbeta långsik-
tigt och anpassa sig till de nya perspektiven som kommer från 
centralt håll. Andra frågor som kommunsamordnarna ställer 
är: Vad har man för grund i sina påståenden att just dessa 
är de viktigaste målen? Varför ska bara de individcentrerade 
insatserna finnas kvar? 
 Några förhåller sig mer avvaktande och menar att detta inte 
är något nytt utan att prioriteringen varit tydlig redan tidigare. 
En central fråga som kvarstår är: Vad blir kvar av storstads-
politiken om bara arbete, språk och utbildning återstår? Flera 
samordnare menar att den nya inriktningen bryter mot ande-
meningen i propositionen. Tidigare fanns en uppslutning kring 
målen i storstadspropositionen hos samordnarna. Det nya erbju-
dandet riskerar att splittra denna uppslutning kring storstads-
satsningen som idé. 
 Den finansiella situationen i kommunerna skiljer sig åt 
vilket leder till att den senaste revideringen får olika konse-
kvenser i de olika kommunerna menar samordnarna. De som, 
enligt planen, spenderat hela medelsutrymmet säger att de 
snabbt måste genomföra justeringar i åtgärdsplanerna vilket 
kan få oklara konsekvenser som följd. Andra har medel kvar 
och kan mera långsiktigt fasa ut/in de tidigare åtgärderna i 
verksamheten under flera år. De senare påverkas därför i min-
dre grad medan de förra riskerar att hamna i samma situation 
som under tidigare satsningar – att projekt kommer och går 
utan reella möjligheter till långsiktighet. Vad kommer att ske 
med alla de sociala insatser – mötesplatser, medborgarkontor 
etc. som kommit invånarna till godo? 
 Det nya erbjudandet har också en normbildande effekt bland 
kommunerna. Samordnare påpekar att de nya direktiven lett till 
att sociala projekt riktade mot kvinnor och ungdomar nedprio-
riteras eller avvecklats. Detta har även skett i de kommuner som 
har medel kvar från tidigare finansieringsperioder. 

Några slutsatser och synpunkter 
Vi menar att förändringen av storstadssatsningens inriktning 
inte borgar för den långsiktighet som var tänkt. Besluten att 
förändra inriktningen är fattade uppifrån, av storstadsdele-
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gationen. Inget tyder på att de boende, de som arbetar med 
storstadssatsningen lokalt eller kommunerna efterlyst denna 
förändring. Den förändrade inriktningen tyder därför på att 
man tar lätt på det tänkta underifrånperspektivet. Dessutom 
medför fokuseringen på arbete och utbildning att de mjukare 
målen där de boende tidigare hade störst möjlighet att delta 
och ha inflytande på är nedprioriterade.
 Förändringen av inriktningen har skett innan det att lokala 
utvärderingar har värderat pågående insatser. Här tycks reger-
ingens mål att uppnå en förvärvsintensitet på 80 procent vara 
överordnade storstadspolitikens principer i fråga om utvärde-
ring och långsiktighet.
 Storstadssatsningen blir alltmer likt ett traditionellt arbets-
marknadsprojekt. I storstadspropositionen och förarbetena 
beskrivs att förutsättningarna för lyckade interventioner i 
utsatta områden är samtida och breda insatser. (Se Lahti 
Edmark, 2002.) Nu förändras det till många inblandades 
besvikelse. Det lokala engagemanget riskerar därmed att 
minska och enskilda tappa förtroende för statliga insatser. En 
utvärdering från sociologiska institutionen i Lund uppmärk-
sammar detta och är kritisk till utvecklingen av storstadssats-
ningen i Malmö i och med den starka fokuseringen på tillväxt. 
»En av konsekvenserna tycks vara att stadsdelarna inte tycker 
sig ha råd med verksamheter som är behovsorienterade, som 
riktar sig till kvinnor, som är icke-traditionella och har flexi-
bla arbetsformer där deltagarnas inflytande på verksamheten 
beaktas, och av alla dessa skäl har svårt att redovisa och doku-
mentera sina resultat« (Sociologiska institutionen, Lunds uni-
versitet, 2001, sid. 82).
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Integrationsverkets nationella uppdrag att utvärdera storstads-
satsningen och de lokala utvecklingsavtalen sträcker sig över en 
period juni 1999–juni 2002, under vilken storstadsarbetet i flera 
avseenden bara kommit igång. Våra slutsatser och förslag skall 
därför ses mot bakgrund av att storstadsarbetet i det långsiktiga 
perspektivet befinner sig i ett relativt tidigt skede. Av detta följer 
några viktiga begränsningar för Integrationsverkets utvärdering.
 Det är för tidigt att värdera effekter av storstadssatsningen. 
De statistiska data som ligger till grund för hur utvecklingen i de 
tre storstadsregionerna beskrivs och analyseras omfattar i något 
fall perioden 1999–2002, men huvuddelen av det statistiska 
materialet sträcker sig fram till år 2000. Denna tidsperiod är en 
alltför kort tid för att värdera förändringar av indikatorerna i 
förhållande till de lokala insatserna. Det korta tidsperspektivet 
försvårar den redan på förhand komplicerade uppgiften att 
isolera effekterna av just storstadssatsningen. Den nationella 
utvärderingen innehåller alltså ingen effektmätning av de lokala 
insatserna.
 Det är också för tidigt att dra slutgiltiga slutsatser av proces-
serna i kommunerna. Vi saknar fortfarande grundläggande 
lokala utvärderingar från samtliga kommuner och områden. 
Några utvärderingar föreligger, men endast några av dem har 
kunnat gå in på djupet av processen. Vi väntar också på flera 
temautvärderingar som mer grundligt utvärderar aspekter som 
samverkan, kultursatsningar m.m. Våra slutsatser blir därför av 
mera övergripande karaktär, slutsatser som kan betecknas som 
generella för flertalet kommuner men som inte gör full rättvisa 
åt enskilda kommuners eller områdens utvecklingsarbete. 

Slutsatser och förslag
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Det övergripande målet – att bryta 
segregationen

Områdesbaserade insatser

Områdesbaserade insatser kan endast i liten utsträckning 
påverka de processer som skapar och upprätthåller den 
etniska och socioekonomiska segregationen. Ett fortsatt lokalt 
förändringsarbete bör utgå från mål som är bättre anpas-
sade till förutsättningarna på denna geografiskt avgränsade 
nivå. Man bör också överväga vilken typ av insatser som är 
bäst lämpade för ett arbete som tar sin utgångspunkt i när-
området.

»Bostadsområdet som bas för insatser« är ett tema som behand-
lats i en rad forskningsrapporter. En viktig slutsats i flertalet av 
dessa rapporter är att geografiskt avgränsade insatser mycket 
litet påverkar orsakerna bakom segregation och arbetslöshet.1 
De grundläggande orsakerna till den socioekonomiska segrega-
tionen och arbetslöshet på en strukturell nivå kan inte angripas 
med de insatser som genomförs på den lokala nivå som de 24 
berörda områdena är exempel på. Denna kritik riktad mot 
insatser som inte får förutsättningar att påverka segregationens 
grundläggande orsaker är alltså inte ny. I en del av storstadspo-
litikens förarbeten, Tre städer (SOU 1998:25), konstateras exem-
pelvis att stat och kommun satsat stora summor under den 
senaste trettioårsperioden på att motverka segregationen men 
att man misslyckats med att »…påverka de grundläggande orsa-
kerna till segregationen och de problem som följer i dess spår« 
(SOU 1998:25, sid. 121).
 En förutsättning för att bryta segregationen och den process 
som reproducerar det segregerade boendet är att relationen 
mellan storstadsregionernas olika kommuner och stadsdelar 
förändras. Man måste med andra ord ändra de faktorer som 
upprätthåller den inomregionala hierarki som storstädernas 
bostadsområden är inordnade i. 
 De faktorer som påverkar den pågående segregationspro-
cessen verkar i första hand på en strukturell nivå. Det gäller 
såväl diskriminering på bostads- och arbetsmarknaden som 
att en betydande del av nyanlända flyktingar och invandrare 
får sin första bostad i något av storstadssatsningens områden. 
Utvecklingen påverkas också av generella ekonomiska struk-

1 En sammanställning av forskningsrapporter som behandlat detta 
tema finns i Integrationsverkets rapport Förort i fokus – interventioner 
för miljoner IV:s rapportserie 2002:01.



136     137  

turer och processer, utformningen av den generella politiken 
på kommunal, regional och statlig nivå. De redskap som står 
till förfogande inom ramen för de lokala utvecklingsavtalen 
har, enligt vår bedömning, begränsade möjligheter att påverka 
dessa processer. Den statistik som beskriver omflyttningen (se 
»Att bryta segregationen« sid. 77 ff) speglar en process som 
motverkar flera av storstadspolitikens delmål. Utvecklingen i 
flertalet av de 24 berörda områden går i flera avseenden åt rätt 
håll – sysselsättningen höjs och andelen hushåll som är hän-
visade till socialbidrag/ekonomiskt bistånd för sin försörjning 
minskar. Utvecklingen på områdesnivå hämmas dock av att 
personer med arbete är överrepresenterade bland de som flyt-
tar från dessa områden. Dessa ersätts med inflyttare som i större 
utsträckning är arbetslösa.
  Storstadssatsningen som medel för att kompensera de boende 
i särskilt »utsatta bostadsområden« är emellertid en annan, 
många gånger väl så viktig fråga. Många av projekten har till 
syfte att exempelvis förbättra förskolor och skolor, och att 
utveckla sociala och arbetsmarknadsinriktade insatser som 
inte medges inom ordinarie verksamheter. Här kan storstads-
satsningen mycket väl ha varit lyckad, även om det är för tidigt 
att uttala sig mer bestämt om i vilken omfattning de extra 
medel som storstadssatsningen skjutit till bidragit till en positiv 
utveckling.
 En betydande brist i genomförandet av storstadspolitiken 
är att landstingen, länsstyrelser och sektorsmyndigheterna inte 
finns representerade när ansvarsfördelningen preciseras i de 
lokala utvecklingsavtalen. Flera av de frågor som behandlas 
inom de lokala utvecklingsavtalen kräver ett regionalt ansvar 
– det gäller inte minst arbetsmarknadsfrågorna. Integrations-
verket vill i detta sammanhang peka på vikten av att skapa möj-
ligheter för ett antisegregationsarbete inom ramen för arbetet 
med de regionala tillväxtprogrammen.
 En bättre integration mellan kommunernas hårda och mjuka 
förvaltningar är av största vikt och även att den centrala kom-
munnivån redovisar hur fysiska åtgärder och kommunens 
allmänna utvecklingsplanering förhåller sig till de områdesbase-
rade planerna.

Utvecklingen av indikatorerna för att mäta 
utvecklingen 
Utan att fastslå några orsakssamband kan vi konstatera att det 
mesta pekar på att utvecklingen i storstadssatsningens områ-
den varit något mer positiv än i omgivande kommuner och 
regioner. Det gäller i första hand utvecklingen i fråga om sys-
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selsättning och andelen med ekonomiskt bistånd/socialbidrag. 
Skillnaderna mellan de berörda områdena och omgivningen 
i respektive storstadsregion är dock fortfarande mycket stora. 
I relation till omgivande kommuner har de 24 berörda områ-
dena också vad gäller arbetslöshet och beroendet av ekonomiskt 
bistånd/socialbidrag utvecklats bättre än de s.k. jämförelseom-
råden vi valt att jämföra med. Utvecklingen har i flertalet fall 
varit särskilt gynnsam för den utlandsfödda befolkningen. Den 
positiva utvecklingen hämmas dock av den pågående segrega-
tionsprocess, som innebär att storstadssatsningens områden 
förlorar relativt sett resursstarka personer i flyttutbytet med 
omvärlden. In- och utflyttningen från områdena har i flera fall 
lett till att ökningen av sysselsättningen eller minskningen av 
andelen långvariga biståndsmottagare varit mindre än hälften 
av vad den annars skulle vara.
 Vad gäller andelen med betyg i svenska/engelska/matematik 
i årskurs 9 i grundskolan, antalet lågutbildade som vidareut-
bildar sig och ohälsotalet verkar inte utvecklingen i de berörda 
områdena gå i riktning mot storstadspolitikens mål mer än i 
omgivande kommun. I berörda områden i vissa enskilda kom-
muner har dock utvecklingen inom dessa tre målområden vänt 
i positiv riktning det senaste året. Utvecklingen av utbildnings-
nivån – andelen av befolkningen med treårig gymnasieutbild-
ning – har dock i flera fall varit sämre i de berörda områdena 
jämfört med omgivningen.

Storstadssatsningens framgångsfaktorer 
Det lokala utvecklingsarbetet var tänkt att genomföras genom 
flera centrala framgångsfaktorer: långsiktighet, underifrån-
perspektiv, samverkan, målstyrning och utvärdering. Dessa 
har tagits på stort allvar i kommunerna och haft omfattande 
genomslag på de insatser och de strategier som dragits igång 
av kommunerna. Det tycks som att dessa centralt anbefallna 
perspektiv präglat storstadsarbetet i stor utsträckning möjligen 
med undantag för målstyrningsperspektivet. Målen har nämli-
gen kunnat anpassas till lokala förhållanden, insatser har valts 
efter kommunernas tycke och organisationen för att genomföra 
storstadssatsningen skiljer sig åt mellan de olika kommunerna. 
Men de medel och perspektiv som använts är mer eller mindre 
gemensamma, även om de betonats i olika stor omfattning och 
fokus lagts på vissa av perspektiven i kommunerna. Dock är det 
en helt annan sak hur pass framgångsrikt dessa perspektiv kun-
nat genomföras i praktiken. 
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Långsiktighet

Mycket tyder på att kommunerna saknar de ekonomiska 
resurser som är en förutsättning för att permanenta alla de 
insatser som kan bedömas som framgångsrika inom den 
ordinarie verksamheten. Vad vi ser är snarare en risk för 
en mer eller mindre permanent projektverksamhet som är 
beroende av extraordinära projektpengar. En möjlig lösning 
är att det ekonomiska ansvaret för det långsiktiga arbetet 
inom vissa områden delas mellan kommunerna och några 
av de samarbetsparter som är tänkta att vara delaktiga i 
storstadsarbetet. 

Vi har diskuterat långsiktighet ur två perspektiv – insatsernas 
tidslängd och permanentningen av insatserna i den reguljära 
verksamheten. Det är i dagsläget oklart vilka insatser, och hur 
stor del av insatserna, som kommer att integreras i kommuner-
nas ordinarie verksamhet efter att den statliga finansieringen är 
slut. I flera kommuner riskerar en besvärlig ekonomisk situation 
att försvåra denna process. Att man efter storstadssatsningen av 
ekonomiska skäl inte kan fortsätta arbetet i den form som de 
extra statliga medlen medgav behöver dock inte alltid betyda att 
dess positiva effekter går förlorade. Inom exempelvis förskolan 
och grundskolans område har en omfattande metodutveckling 
bidragit till att utveckla även den ordinarie verksamheten. 
 Det tycks finnas olika uppfattningar om hur det långsiktiga 
tänkandet i storstadssatsningen ska befästas/garanteras. Från 
statens sida utgår man ifrån att långsiktigheten är tryggad i 
och med kravet på att de processer som initieras med stöd av 
storstadspengar på ett eller annat sätt övergår i reguljär verk-
samhet. Flera av företrädarna för kommunerna uttrycker å 
sin sida att långsiktigheten i första hand är ett statligt ansvar 
och att betydande delar av verksamheten som bedrivs inom 
ramen för storstadssatsningen är beroende av statlig finansie-
ring även på längre sikt. Långsiktigheten är också beroende av 
i vilken utsträckning kommunerna kan räkna med stöd från 
övriga samarbetsparter i det fortsatta lokala förändringsarbetet. 
Arbetsförmedlingen, landstingen och försäkringskassorna fak-
tiska ansvarstagande för långsiktigheten är i detta sammanhang 
viktigt. 
 Här kan man ana ett samband med den tolkning man både 
från statens och kommunernas sida valt att göra vad gäller 
den kommunala motprestationen/medfinansieringen och som 
regleras i de lokala utvecklingsavtalen. Delar av de kommunala 
motprestationerna utgörs av redan befintliga projekt och sats-
ningar som integrerades i storstadssatsningen. Det skapades 
därmed inte något nytt utrymme i den kommunala budgeten 
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för de nya projekt som kom att bedrivas inom ramen för stor-
stadssatsningen. När väl de statliga medlen är förbrukade måste 
därför detta utrymme skapas om projekten skall överleva. Inte-
grationsverket efterlyser en tydligare koppling mellan långsik-
tighet och finansiering av de planerade insatserna samt en tydlig 
ekonomisk ansvarsfördelning mellan stat och kommun. Detta 
för att förebygga att framgångsrika arbetssätt och verksamheter 
måste avvecklas av ekonomiska skäl. 
 Möjligen krävs ett delat ansvar, mellan stat och kommun, 
i fråga om den långsiktiga finansieringen av de insatser inom 
storstadssatsningen som visat sig framgångsrika. I den mån 
dessa insatser leder till metodutveckling inom kommunernas 
ordinarie verksamheter kan det långsiktiga ansvaret för finan-
sieringen lösas genom att erfarenheterna påverkar befintlig 
verksamhet. Metodutvecklingen som sådan kan också leda 
till att kommunerna omdisponerar sina resurser inom givna 
budgetramar till mer effektiva arbetsmetoder. Vi har tidigare 
visat att en stor del av insatserna inom storstadssatsningen är 
inriktade på att kompensera de berörda bostadsområdena för 
en utveckling vars orsaker ligger på en strukturell nivå och som 
inte den enskilda kommunen, och i ännu mindre utsträckning 
ett enskilt bostadsområde, kan påverka. Ett exempel är att en 
betydande del av landets nyanlända invandrare bosätter sig i 
något av de berörda bostadsområdena. I de fall som storstadsar-
betet resulterat i att man utvecklat framgångsrika kompensato-
riska åtgärder av detta slag är det mer osäkert om kommunerna 
själva kommer att kunna bära det ekonomiska ansvaret för att 
driva dessa insatser på längre sikt och därmed garantera lång-
siktigheten i arbetet.

Underifrånperspektiv

De lokala insatserna för demokrati och delaktighet har ofta 
karaktären av experiment. Frågor om hur det skall gå till, 
syfte och mandat, är inte alltid utredda innan insatserna 
dras igång. De boendes incitament för att aktivt delta i det 
lokala utvecklingsarbetet är inte heller tillräckligt tydliga.

De boendes deltagande i det lokala utvecklingsarbetet är både 
ett mål och ett medel i storstadssatsningen. Delaktigheten 
förutsätts genomsyra samtliga delmål. I riktlinjerna för lokala 
utvecklingsavtal framhåller man boendeengagemang och lokal 
förankring som en förutsättning för ett framgångsrikt föränd-
ringsarbete. »Kommunen ska kunna visa på vilket sätt de plane-
rar att utveckla den lokala dialogen för att öka delaktigheten och 
därmed även förutsättningarna för långsiktiga förändringar. Det 
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ska också framgå på vilket sätt dialog och förankring sker med 
invånarna, föreningslivet och det lokala näringslivet« (Riktlinjer 
för lokala utvecklingsavtal, sid. 2).
 Vi vill förklara kommunernas svårigheter att engagera de 
boende med att delar av de frågor som storstadssatsningen 
omfattar helt enkelt är för stora eller abstrakta för att tillräck-
ligt engagera de boende i de berörda områdena. »Det är inte 
de boendes ansvar att bryta segregationen« som en av kom-
munsamordnarna uttryckte det. Delaktighet är inte heller 
alltid direkt förknippad med möjligheter att påverka det lokala 
utvecklingsarbetet eller någon annan form av inflytande. Sam-
mantaget kan vi konstatera att mycket tyder på att ett fram-
gångsrikt demokratiarbete förutsätter tydligare incitament för 
de boende att engagera sig storstadsarbetet. 
 En generell slutsats som man kan dra av stora delar av arbetet 
med de boendes medverkan och utvecklingen av den demokra-
tiska delaktigheten är att projekten under detta tema ofta drivs 
som en form av experiment. Målet med dessa projekt är ganska 
oklart, det rör sig om nya frågeställningar som är under utveck-
ling och det är svårt att i detta skede uttala sig om vart de leder. 
Mycket av demokratiarbetet är också dåligt förankrat centralt i 
kommunerna vilket både förhindrar en reell decentralisering av 
makt och försämrar förutsättningarna för lokala demokratire-
former.
 De boendes medverkan framhålls ofta som en förutsättning 
för ett framgångsrikt utvecklingsarbete. Insatser där det brister 
i de boendes engagemang borde därmed ha små möjligheter att 
nå de uppställda målen. Vi vill dock hävda att ingenting tyder 
på att boendemedverkan faktiskt är ett absolut krav inom alla 
de målområden som omfattas av storstadssatsningen och att 
ett framgångsrikt lokalt förändringsarbete alltid står och faller 
med invånarnas direkta engagemang i planering och styrning av 
arbetet. Därmed inte sagt att ett sådant engagemang inte vore 
önskvärt.

Samverkan

Förutsättningarna för samverkan mellan kommuner och 
sektorsmyndigheter på lokal och regional nivå bör förstärkas 
genom en tydligare styrning via regleringsbrev och ekono-
miska incitament.

De statliga sektorsmyndigheter som förväntas samverka med 
kommunerna inom ramen för de lokala utvecklingsavtalen 
saknar i flera fall centrala direktiv för detta i form av uppdrag 
via exempelvis regleringsbrev. Mycket tyder på att det är nöd-
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vändigt att myndigheter får speciella medel och direktiv för att 
de skall genomföra olika former av insatser i samverkan med 
kommunerna. 
 Vid sidan om storstadssatsningen används fr.o.m. år 2000 
100 miljoner kronor till personal på Arbetsförmedlingarna i 
storstadsregionerna för att särskilt stärka ställningen på arbets-
marknaden för personer med utländsk bakgrund. Detta är ett 
viktigt tillskott till storstadsarbetet och har sannolikt påverkat 
storstadssatsningens resultat vad gäller sysselsättning och social-
bidragsberoende i positiv riktning. Vår uppfattning är att de sär-
skilda medel som Arbetsmarknadsverket tilldelats för att arbeta 
med storstadssatsningens områden har varit nödvändiga för att 
åstadkomma samarbete inom ramen för storstadssatsningen. 
 Frågan om den fortsatta samverkan mellan kommuner och 
de lokala representanterna för sektorsmyndigheterna är bero-
ende av vilka de ekonomiska incitamenten för samverkan är. 
Den fortsatta lokala samverkan förutsätter antagligen att sär-
skilda ekonomiska medel kopplas till myndigheternas medver-
kan i det lokala förändringsarbetet.
 Samverkan hämmas ibland av motstridiga mål på nationell 
och lokal nivå. Ett tydligt exempel är å ena sidan det natio-
nella målet att nå 4 procents öppen arbetslöshet och de lokalt 
uppställda målen för att bekämpa arbetslösheten i de berörda 
områdena, å den andra sidan. Arbetsförmedlingen skulle i detta 
fall prioritera helt olika grupper av arbetssökande beroende på 
vilket av målen som tillåts styra inriktningen. För att dessa olika 
mål inte ska motverka varandras syften är det viktigt att man 
ger de lokala representanterna för en myndighet en möjlighet 
att kontinuerligt arbeta i förhållande till de lokala målen och 
bortse från det nationellt uppställda målen i de fall där det finns 
en inbyggd motsättning mellan dessa. 

Kompletterande erbjudandet – 
Storstadsdelegationens förändrade riktlinjer

Tillväxtaspekter bör inte vara styrande för det fortsatta arbe-
tet inom de lokala utvecklingsavtalen. Det områdesbaserade 
förändringsarbetet inom de åtta delmålen bör däremot kom-
pletteras med åtgärder och program som utgår från en stads- 
och regionövergripande nivå, exempelvis i de regionala 
tillväxtprogrammen och i storstadskommunernas strategiska 
planering.

 
Det kompletterande erbjudandet innebär att en del (ca 600 
miljoner) av de drygt 2 miljarder som tidigare avsatts för 
storstadsarbetet öronmärks för insatser som främjar en ökad 
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sysselsättning och tillväxt. Integrationsverket menar att denna 
fokusering på tillväxtskapande insatser i flera avseende innebär 
ett avsteg från de ursprungliga, mer holistiska intentionerna i 
storstadspolitiken. 
 De förändrade riktlinjerna innebär ett i vissa avseenden vik-
tigt avsteg från tanken att utvärderingarna av de lokala insat-
serna ska vara vägledande för det fortsatta, långsiktiga arbetet. 
Denna fokusering på endast en del av de ursprungliga delmålen 
två år efter att det inledande storstadsarbetet kom igång tyder på 
en otålighet från statens sida, i synnerhet som man inte avvaktar 
resultaten av de lokala utvärderingarna av storstadssatsningen. 
 De förändrade riktlinjerna kan också visa sig vara hämmande 
för den grundläggande strävan efter långsiktighet i det lokala 
utvecklingsarbetet, som både staten och de berörda bostadsom-
rådena efterlyst. Långsiktigheten ska visserligen inte garanteras 
av att insatserna kontinuerligt finansieras med statliga medel, 
men den tid som kommunerna har på sig att permanenta de 
pågående insatserna i den ordinarie kommunala verksamhe-
ten blir med de nya riktlinjerna kortare för initiativ som faller 
utanför ramen för den nya fokuseringen på sysselsättning och 
tillväxt.
 Med fokus riktat på utbildning och sysselsättning är risken 
stor att framgångsrika sociala och kulturella initiativ går förlo-
rade. Det finns exempel på kulturprojekt som långsiktigt också 
kan ge goda ekonomiska tillväxteffekter. Även av denna anled-
ning kan en alltför hård central styrning, och insnävning, av det 
lokala utvecklingsarbetets innehåll visa sig vara kontraproduk-
tivt.
 Det är vidare svårt att se hur underifrånperspektivet har 
beaktats i samband med lanseringen av de förändrade riktlin-
jerna. Integrationsverket har inte funnit något som tyder på att 
erfarenheter från boende eller lokala tjänstemän i de berörda 
bostadsområden och kommunerna ligger till grund för beslutet 
om en fokusering på tillväxtskapande insatser. 

Sammanfattande slutsats
Storstadssatsningen och de lokala utvecklingsavtalen kan i flera 
avseenden betraktas som ett integrationsprojekt. Ett av integra-
tionspolitikens grundläggande fundament är att den till skill-
nad från tidigare invandrarpolitik bör bedrivas generellt – dvs. 
genomsyra samtliga politik- och samhällsområden. Vi vill hävda 
att ett framgångsrikt antisegregationsarbete på motsvarande sätt 
bör genomföras på en bredare front där olika politikområden 
involveras på ett annat sätt än vad som hittills skett. De insatser 
som nu genomförs inom ramen för de lokala utvecklingsavtalen 
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har i detta sammanhang mer karaktären av säråtgärder som 
inte har förutsättningar att vända den för storstadsregionerna 
negativa utveckling som en ökande socioekonomisk och etnisk 
segregation utgör. 
 Avser staten att fortsätta att initiera lokalt utvecklingsarbete 
med de områdesfokus man hittils haft måste de uppställda 
målen också anpassas till denna strategi. Åtgärder med syfte 
att kompensera en negativ utveckling för en begränsad del av 
storstadsområdena kan i sig anses motiverade – för många 
boende kan olika typer av arbetsmarknadsprojekt innebära ett 
slut på en längre tids arbetslöshet och i slutändan en möjlighet 
till egenförsörjning, och att förutsättningarna för språkutveck-
ling kan förbättras. Målen bör dock med denna typ av insatser 
begränsas till individfokuserade mål – inte mål som har att göra 
med de segregationsprocesser som ständigt återskapar skillna-
derna mellan rika och fattiga områden inom de tre storstadsre-
gionerna. 
 

Det fortsatta lokala utvecklingsarbetet
Integrationsverket vill peka på tre perspektiv som vi anser bör få 
ett större utrymme i det fortsatta lokala utvecklingsarbetet – det 
gäller frågor som rör ungdomar, offentligförsörjda med sär-
skilda problem och jämställdhet. Betydelsen av dessa områden 
diskuteras i det följande kortfattat. En mer utförlig diskussion 
om offentligförsörjda redovisas som bilaga.

Ungdomar
Integrationsverkets genomgång av de lokala utvecklingsavtalen 
aktualiserade frågan om varför så få insatser kom ungdomar till 
del. Prioriteringarna av det lokala utvecklingsarbetet i kommu-
nerna har lett till att resurser kommit barn och grundskoleung-
domar till del medan äldre ungdomar hamnat utanför. 
 Två troliga anledningar till detta är 
1  att det inte finns något uttalat målområde om ungdomar i 

regeringens proposition och därför inte heller i de uppfölj-
ningar som genomförs centralt samt 

2 att de geografiska avgränsningarna som definieras i de 
lokala utvecklingsavtalen försvårar insatser i, och i anslut-
ning till, gymnasieskolan. Problemet med de geografiska 
avgränsningarna förstärks dessutom i de kommuner som 
har en stadsdelsorganisation. 

 Södertälje skriver t.ex. i sin Oktoberrapporten 2001: »Med 
anledning av Södertälje kommuns tidigare kommundelsorgani-
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sation samt storstadssatsningens starkt geografiska avgränsning 
tappades gymnasieskolan och även ungdomsgruppen 16–20 år 
bort i de första åtgärdsplanerna.« Därför har det krävts lokala 
initiativ av tjänstemännen i kommunerna för att särskilt lyfta 
ungdomsperspektivet vilket också skett i några områden. En 
tredje tänkbar anledning, som drabbat all verksamhet för barn 
och ungdomar utanför skolan, är att det har varit svårt att ställa 
upp utvärderingsbara mål för denna typ av verksamheter. Jord-
bro, som är en av de mest ambitiösa stadsdelarna när det gäller 
insatser för ungdomar, menar t.ex. i oktoberrapporten 2001 att 
insatsområdet goda uppväxtvillkor för barn och ungdom behö-
ver fastställa ytterligare lokala mål.
 Storstadspropositionen har i praktiken varit styrande när det 
gäller kommun- och stadsdelarnas insatser gentemot ungdomar. 
De förslag som lanserades där – utveckling av pedagogiken i 
skolan, föräldrainflytande i skolan, förstärkta insatser för flickor, 
utvecklat samarbete mellan skola, fritid och lokala föreningar 
– är de insatser som i stort sett samtliga områden har genomfört 
som en miniminivå. Detta är åtgärder som till mycket liten del 
kommer äldre ungdomar till del. Till detta har lagts förebyg-
gande åtgärder som mera liknar den uppfostringsideologi som 
utredningen Att växa bland betong och kojor (SOU 1997:61) 
varnar för än de inflytande- och resursmål som präglar ung-
domspolitiken. (Proposition 1998/99:115 På ungdomars villkor 
– ungdomspolitik för demokrati, rättvisa och framtidstro.) Några 
stadsdelar har haft ambitioner som sträcker sig längre än stor-
stadspropositionen och de är på god väg att leva upp till målen i 
den nationella ungdomspolitiken.

Offentligförsörjda
Rehabilitering för människor med stora problem bedrivs inom 
flera områden och av flera myndigheter, såsom socialtjänst, 
arbetsförmedling, försäkringskassa samt inom hälso- och sjuk-
vården. Ett särskilt problem i detta sammanhang är att dessa 
personer får stöd av olika myndigheter utan att myndigheterna 
sinsemellan samarbetar.
 I propositionen 1996/97:63 poängteras att risken för att 
hamna i en rundgång och offentlig försörjning genom att flera 
myndigheter svarar för rehabiliteringen är större vid långvarig 
arbetslöshet och då individerna har långvariga psykosociala eller 
hälsomässiga problem. 
 I storstadssatsningens berörda områden hade år 1998 22 
procent av befolkningen i arbetsför ålder (20–64 år) i huvudsak 
offentlig försörjning genom delpension, ekonomiskt bistånd/
socialbidrag, arbetsmarknadsstöd eller sjukpenning. Motsva-
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rande andel i storstadssatsningens kommuner som helhet var 10 
procent. 
 Storstadssatsningens bostadsområden skiljer sig från Sverige 
som helhet genom att en mindre del av de offentligförsörjda 
där haft arbetsmarknadsstöd (53 procent jämfört med 75 pro-
cent i Sverige som helhet) och sjukbidrag (19 procent jämfört 
med 30 procent). En högre del än i riket som helhet har haft 
ekonomiskt bistånd/socialbidrag (66 procent jämfört med 31 
procent). Detta har förmodligen ett samband med att färre i 
de berörda områdena än i riket har rätt till arbetsmarknadsstöd 
och sjukbidrag eftersom många inte kommit in på den svenska 
arbetsmarknaden.
 Av dem inom de berörda områdena som var offentligför-
sörjda 1998 och som bodde kvar 1999 var 68 procent även 
offentligförsörjda 1999. Minskningen i antalet offentligförsörjda 
var svagare i de berörda områdena (-32 procent) än i storstads-
satsningens kommuner som helhet (-38 procent). Skillnaden i 
minskning beror mycket på att antalet offentligförsörjda som är 
utrikes födda minskat svagare i berörda områden än i kommu-
nen i övrigt. 

Jämställdhet
Redovisningen av målen i kapitlet »Mål och resultat« visar att 
det finns en mycket påtaglig jämställdhetsdimension i storstads-
satsningens områden och denna är speciellt påtaglig för utrikes 
födda. Utrikes födda kvinnor arbetar i mycket lägre utsträck-
ning, de är mer otrygga, mår sämre, har en lägre utbildnings-
nivå etc. än inrikesfödda kvinnor. Flera lokala utvärderingar har 
uppmärksammat att insatser som riktar sig till utrikes födda 
kvinnor varit få. Kommunerna har velat inrikta sig på generella 
åtgärder för alla invånare. En del av de projekt som funnits för 
denna målgrupp har dessutom lagts ner med hänvisning till den 
nya inriktningen på storstadssatsningen. Vi menar, tvärtom, att 
insatser som riktar sig till personer som står långt från arbets-
marknaden bör intensifieras om regeringen någonsin skall 
kunna uppnå målet om 80 procents förvärvsintensitet. 

Integrationsverkets fortsatta arbete med att 
följa utvecklingen i storstadsregionerna
Integrationsverket har under flera års tid utvecklat både verktyg 
och kompetens för att genomföra fortsatta uppföljningar och 
analyser av t.ex. storstadssatsningen. Integrationsverkets all-
männa uppdrag att följa och analysera tillstånd och utveckling i 
samhället ur ett integrationsperspektiv utgör naturligtvis grun-
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den. Efter flera års arbete med bl.a. Blommansatsningen och 
storstadssatsningen finns det en kunskapsbas och kompetens på 
Integrationsverket som mer specifikt kan användas för att följa 
och analysera utvecklingen i de tre storstadsregionerna. I denna 
rapport presenteras delar av resultaten från en enkätundersök-
ning bland de boende i de berörda bostadsområdena – den s.k. 
boendestudien. Studien är konstruerad med tanke på att kunna 
upprepas med några års mellanrum i syfte att ge ett underlag 
för att följa och analysera utvecklingen över tid inom de områ-
den som studien omfattar.
 Integrationsverkets databas STATIV har byggts upp som vär-
defullt verktyg, dels med grund i Integrationsverkets allmänna 
uppdrag och dels med grund i behoven inom den nationella 
utvärderingen av storstadssatsningen. Processerna som har 
påbörjats inom ramen för Storstadssatsningen och tidigare 
satsningar är långsiktiga och STATIV har sin främsta styrka i att 
kunna tillmötesgå just de långsiktiga uppföljningsbehoven som 
dessa processer ger upphov till. 
 Eftersom STATIV är uppbyggt med utgångspunkt i Integra-
tionsverkets allmänna uppdrag finns det rika möjligheter att 
genomföra omfattande jämförande analyser mellan storstads-
kommunernas utvalda bostadsområden och andra områden i 
Sverige. Detta erbjuder naturligtvis vidgade analysmöjligheter 
för Integrationsverket i det fortsatta arbetet. 
 Det är ännu för tidigt att i den nu tillgängliga statistiken 
kunna skönja några resultat av de insatser som genomförs inom 
storstadssatsningens ramar. Ju fler år som läggs till Integrations-
verkets sammanställning av statistik desto tydligare blir dock 
bilden av utvecklingen i storstadsområdena. Därmed förbättras 
också successivt möjligheterna att identifiera och diskutera stor-
stadssatsningens eventuella effekter.
 Integrationsverkets arbete med att följa utvecklingen i de av 
storstadssatsningen berörda områdena har tidigare redovisats 
i två rapporter. (Målområdesanalyser och indikatorer, 2001:
6 och Utvecklingen i storstadssatsningens 24 bostadsområden 
1997–2000, 2001:9). Nästa steg i detta arbete är att analysera den 
statistik från Integrationsverkets databas STATIV som kommer 
att uppdateras i juli 2002. 

Lokala utvärderingar
Utvärderingen av storstadssatsningen på lokal nivå som i de 
flesta fall genomförs av högskolor och universitet i de tre stor-
stadsregionerna har redan nu resulterat i ett antal rapporter. (En 
förteckning över lokala utvärderingar och rapporter finns i bila-
gorna). En del av de lokala utvärderingarna är dock fortfarande 
i sitt inledande skede. När väl resultaten av dessa lokala utvärde-
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ringar har redovisats för samtliga kommuner är det möjligt att 
ge en mer heltäckande bild av det samlade utvärderingsarbetets 
slutsatser. Därmed kan resultatet av de lokala utvärderingarna 
bli ett viktigt komplement till Integrationsverkets arbete med 
att följa utvecklingen i storstadsregionerna och de berörda kom-
munerna. 
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Sjöstrand, Janet och Ståhl, Josefin (2001), Arbets- och Utveck-
lingscenter i Malmö – en utvärdering ur försäkringskassans 
perspektiv

SOCSAM, se Riksförsäkringsverket, 2001

Sociologiska Institutionen Lunds Universitet, 2001, Delrap-
porter med samlingstiteln: Utveckling och Rättvisa: Utvär-
deringen av storstadsprojekten i Fosie, Hyllie och Södra Inner-
staden. 

SOU 1994:122 Trygghet mot brott i lokalsamhället. Kartlägg-
ning, principiella synpunkter och förslag. Fritzes, Stockholm 

SOU 1995:146 Trygghet mot brott. Rollfördelning och samver-
kan. Fritzes Stockholm
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SOU 1996:55 Sverige, framtiden och mångfalden – Slutbetän-
kande från Invandrarpolitiska kommittén, Fritzes, Stockholm

SOU 1997:118 Delade städer, Fritzes, Stockholm

SOU 1997:61 Att växa bland betong och kojor – om barns och 
ungdomars uppväxtvillkor i storstädernas utsatta områden, 
Fritzes, Stockholm

SOU 1998:025 Tre städer. En storstadspolitik för hela landet, 
Slutbetänkande från Storstadskommittén och bilagor. Fritzes, 
Stockholm

SOU 2000:1 Demokratiutredningens slutbetänkande: En uthål-
lig demokrati, Fritzes Stockholm

Spångberg, Lisbeth och Ericson, Ulla (2002) Är medborgarna 
med?: Medborgarnas syn på att bo, leva och engagera sig i 
lokalt förändringsarbete. Enkätundersökning i sex stadsdelar i 
Stockholm, Utrednings- och Statistikkontoret i Stockholm

Tranquist, Joakim (2001) Samverkan med individen i fokus 
–  En processutvärdering av Arbets- och utvecklingscentra i 
Malmö, Arbetslivsinstitutet Syd

Riksförsäkringsverket och Socialstyrelsen, 2001, SOCSAM – 
försök med politisk och finansiell samordning: En slutrapport, 
Riksförsäkringsverket/Socialstyrelsen, Stockholm

Socialstyrelsen, 2001, Samverkan för särskilt utsatta: Utvärde-
ring av frivillig samverkan FRISAM, Socialstyrelsen, Stock-
holm

Övriga källor
Lokalt utvecklingsavtal mellan staten och 

Stockholms stad

Södertälje komun

Haninge kommun

Huddinge kommun

Göteborgs stad

Botkyrka kommun

Malmö stad

(Finns att hämta på www.storstad.gov.se)

De sju kommunernas Oktoberrapporter 2001: (finns att 
hämta på www.storstad.gov.se)

Stockholm

Huddinge

Haninge
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Botkyrka

Södertälje

Göteborg

Malmö

Riktlinjer för utvecklingsavtal, Kulturdepartementet Fakta-
blad, maj 1999

Storstadsdelegationens kompletterande erbjudande inom 
ramen för de lokala utvecklingsavtalen. Faktablad Reger-
ingskansliet, maj 2001.

Storstadsdelegationens årsrapport 1999/2000, Näringsdeparte-
mentet, Stockholm

Storstadsdelegationens årsrapport 2001, Näringsdepartemen-
tet, Stockholm

Storstadsdelegationen:Februarikonferensen 21–23 februari 
2001, Dokumentation, Näringsdepartementet, Stockholm

Samtal med kommunsamordnare
Intervju med Karin Wahlgren, Haninge den 20 december 2001

Intervju med Kerstin Johansson, Huddinge den 20 december 
2001

Intervju med  Eva Bjurholm, Södertälje den 19 december 2001

Intervju med Pia Borg, Göteborg den 11 december 2001

Intervju med Karin Eriksson Bech & Johnny Ridemar,  Stock-
holm den 7 december 2001

Intervju med Britta Ström, Malmö den 20 november 2001

Intervju med Bengt Eliasson Botkyrka den 7 december 2001





Lokala utvärderingar, publicerade och 
planerade rapporter

Botkyrka – Mångkulturellt centrum
Hosseini-Kaladjahi, Hassan, 2001 Tusen röster om Fittja: Inte-

grationsfrågan betraktad utifrån en enkät bland de boende. 
Denna rapport presenterar resultaten från första omgång av 
enkätundersökning i Fittja.

Planerade
Holmdahl Johan De motsägelsefulla omständigheterna: en kva-

litativ utvärdering av temat Arbete & sysselsättning inom stor-
stadssatsningen i Botkyrka kommun. Utvärderade projekt är: 
Arbetskraft Fittja (Fittja), Alby kvinnocenter (Alby) och Vy 
2001 (Hallunda/Norsborg). Rapporten är färdig och kom-
mer att publiceras till sommaren 2002.

Sahlén, Patric Projekt i skolan – kampen mellan resurser och 
visioner. Utvärdering av tre språk- och utbildnings projekt 
inom skolan: Pedagogiska projektet (Fittja), Språkför-
stärkning på Grindtorpsskolan (Alby), och Skolmorfar 
(Hallunda/Norsborg). Rapporten är färdig och kommer att 
publiceras till sommaren 2002.

Norén, Eva, Rubrik? Utvärdering av tre språk- och utbildnings 
projekt inom föreskolan: Språkomsorgen (Fittja), Allmän 
förskola (Alby) och Förskola för alla (Hallunda/Norsborg). 
Rapporten är färdig och kommer att publiceras till somma-
ren 2002.

Bringlöv, Åsa Rubrik? Utvärdering av tre projekt inom tema 
»sociala åtgärder«: Ungdomens hus (Fittja), Fältprojekt 
(Alby) och Familjecentral (Hallunda/Norsborg). Rapporten 
är färdig och kommer att publiceras till sommaren 2002.

Engman, Jonas Rubrik? Utvärdering av tre projekt inom tema 
»boendedelaktighet«: Samordningsprojektet (Fittja), Albydi-
alogen (Alby) och Lokalen Brages väg (Hallunda/Norsborg). 
Rapporten publiceras förhoppningsvis till sommaren 2002.

Bilaga 1
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Hosseini-Kaladjahi, Hassan Rubrik? Helhetsutvärdering av 
storstadssatsning i Botkyrka kommun. Rapporten kommer 
att bli färdig till sommaren 2002 men publiceras våren 2003.

Hosseini-Kaladjahi, Hassan Rubrik? Upprepning av enkätun-
dersökningen i Fittja och jämförelse av resultat med resul-
taten från enkätundersökningen år 2001 (Tusen röster…). 
På grund av valet genomförs undersökningen först efteråt 
(september 2002) och publiceras förhoppningsvis till som-
maren 2003. 

Stockholm, Haninge, Huddinge och Södertälje 
– Södertörns högskola
Axelsson, Christina, Arbetslinjen i storstadsarbetet. Södertörns 

högskola, Research report 3-02.

Axelsson, Carina & Nilsson, Jenny (2002) Huddinge kom-
mun: Utvärderingen av Storstadssatsningen: Arbetsrapport 3, 
Södertörns Högskola

Hajighasemi, Ali (2002), Organiseringen av Storstadssatsningen 
i Haninge: Jordbro – första året: Utvärderingen av Storstads-
satsningen: Arbetsrapport 2, Södertörns Högskola

Lindström, Jonas (2002), Ett demokratiskt experiment: Ronna 
och Geneta, Södertälje kommun: Utvärderingen av storstads-
satsningen: Arbetsrapport 1, Södertörns Högskola

Planerade
Sjöö, Sofia, Titel? Ungdomsinsatser i Stockholm.
Fördjupningsstudier av ungdom i Haninge, Södertälje och 
Huddinge. 
Landstingets folkhälsostudie
Språkrapporter

Malmö – Malmö högskola, IMER
Bevelander, P., Billing, P., Popoola, M., Salameh, E-K., Witer-

felt, B., Storstadssatsningen Rosengård – ett nationellt exem-
pel? Forskningsrapport för IMER, September 2000.

Bevelander, P., Bromé, P., Carlson, B., Popoola, M., Salameh, 
E-K., Staaf, P., Witerfelt, B. Halvvägs på väg vart? Storstads-
satsningen i Rosengård 2000–2001. Forskningsrapport för 
IMER, November 2001.

Planerade
Arbete och sysselsättning
AUC i Rosengård. Resultat av åtgärder och uppföljning av 

individer (kunder hos AUC). Genomförande: våren 2002.
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Skolan
»Stödundervisning. Kompletterande ämnesundervisning 

på modersmålet« Utvärdering, intervjuer och deltagande 
observation, på Apelgårdskolan i Rosengård under 2002. 

Språkförskola
Språkförskolans roll, erfarenheter som kan överföras till den 

reguljära förskoleverksamheten samt konkreta planer på 
implementering av erfarenheter. Intervjuer med personal i 
förskoleklasser och språkförskolor samt med projektledare 
och ansvarig på Rosengårds resursteam samt med adminis-
trativa chefer för förskoleverksamheten. 

Lokalt utvecklingsarbete
Brukarperspektivet på projekten Herrgårdsprojektet och Folk-

bildningsinsatserna. Utvärderingsrapport under 2002

Lunds universitet: 
Sociologiska institutionen
Utveckling och Rättvisa: Utvärderingen av storstadsprojekten i 

Fosie, Hyllie och Södra Innerstaden. 

Socialhögskolan.
Försörjnings- och sysselsättningsmönster i Malmös programom-

råden. Detta utvärderingsprojekt genomför breda analyser 
av programinterventioners påverkan på generella sysselsätt-
nings- och försörjningsförhållanden i Malmö stad utifrån 
ett komparativt perspektiv på program-, stadsdels- och 
kommunnivå. Tapio Salonen (Projektledare), Anders Giertz, 
(projektanställd), Socialhögskolan i Lund. 

Projekt om invandrarfamiljers möte med socialtjänstens aktive-
ringsinsatser. Studie i de fyra programområdena i Malmö 
stad som i huvudsak baseras på intervjuer med invandrar-
föräldrar och deras handläggare inom dels Individ- och 
familjeomsorg (IoF)dels Arbets- och utvecklingscentrer 
(AUC). Tapio Salonen, professor socialt arbete, Socialhög-
skolan i Lund projektledare. Doktorand Agneta Hedblom, 
projektanställd.
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Göteborg
Göteborgs universitet: Institutionen för socialt arbete, SOM-

institutet (Samhälle Opinion Massmedia), Företagseko-
nomiska institutionen, Institutionen för arbetsvetenskap, 
Institutionen för pedagogik och didaktik, Centrum för 
kulturstudier.

Chalmers tekniska högskola: Sektionen för arkitektur. 

Planerade
Helhetsutvärderingar:
Sambandet mellan lokala förutsättningar och insatserna inom 

storstadssatsningen. Vad är utmärkande för de olika stads-
delarna som lokalsamhällen? Förutsättningar i fråga om 
relationen mellan civilsamhälle, kommunal förvaltning och 
bostadsföretag. Anders Törnquist, Institutionen för socialt 
arbete. 

Storstadssatsningens organisering. Relationer mellan olika 
nivåer – inom områdena, mellan område och SDN-förvalt-
ningen, mellan områden och kommunen. Projektorganise-
ring. Christian Jensen, Företagsekonomiska institutionen. 

Medborgarundersökning. Undersökning som bygger på enkä-
ter till ett representativt urval av befolkningen i de aktuella 
områdena. Lennart Nilsson, SOM-institutet. 

Delutvärderingar
Sysselsättning, försörjningsstöd och vuxenutbildning. Målupp-

fyllelse i förhållande till centrala och lokala mål på kort och 
lång sikt. Birger Simonsson m.fl. Institutionen för arbetsve-
tenskap. Första rapport klar i september 2002.

Språkutveckling och skolresultat. Utvärdering av insatser inom 
delområdet med utgångspunkt i storstadssatsningens två 
delmål om språkutveckling och elevers förutsättningar att 
nå målen i grundskolan. Lars Gunnarsson m.fl. Institutionen 
för pedagogik och didaktik. Första lägesrapport klar i sep-
tember 2002.

Det sociala rummet som förutsättning för lokalt utvecklings-
arbete – demokratisk delaktighet, trygghet och trivsel samt 
förbättrad folkhälsa. Mikael Franzén, Centrum för kultur-
studier. Första lägesrapport september 2002. Slutrapport 30 
juni 2004.

Bebyggelsen som förutsättning för lokal utveckling, delaktighet 
och trygghet. Solveig Schulz m.fl. Sektionen för arkitektur, 
Chalmers tekniska högskola. 
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Mått med anknytning till 
sysselsättningsmålet. 
Utvecklingen på kommunnivå

Några slutsatser i bilaga 2
Det verkar som att arbetet med att minska antalet utan arbete 
gått bäst i Botkyrka och Stockholm. Andelen av befolkningen 
som är arbetslösa/i program i de berörda områdena i dessa 
kommuner har minskat kraftigt mellan 1999 och 2002. Minsk-
ningen har varit mycket kraftig både i förhållande till omgi-
vande kommun och i förhållande till jämförelseområdena. 
 I de flesta av storstadssatsningens kommuner är andelen 
arbetslösa/i program fortfarande dock minst dubbelt så hög i 
som i övriga områden i kommunen.

Bakgrund
Som tidigare nämnts använder vi arbetslöshetsstatistik från 
AMS för att belysa utvecklingen på arbetsmarknaden även 
under de senaste två åren. 
 Nedan redovisas förändringen mellan 1999 och 2002 av 
andelen arbetslösa och deltagare i konjunkturberoende pro-
gram på Arbetsförmedlingen av befolkningen 20–64 år. Jäm-
förelsen görs mellan förändringen i av storstadssatsningen 
berörda områden i en kommun och förändringen i övriga 
områden i kommunen. 
 I det valda måttet ingår samtliga arbetslösa och deltagare i 
samtliga arbetsmarknadspolitiska program, utom anställning 
med lönebidrag för arbetshandikappade och skyddat arbete 
hos offentligarbetsgivare eller i SAMHALL. 
 Den enda metod att identifiera personer med utländsk 
bakgrund i AMS databas är genom medborgarskapet. AMS 
använder vanligtvis utomnordiska medborgare som en defini-
tion för arbetssökande med utländsk bakgrund.
 I tabell 1 och i diagrammen 1–8 illustreras utvecklingen, 
i relation till befolkningen 20–64 år, antalet inskrivna på 
Arbetsförmedlingen som är arbetslösa eller i konjunkturbero-
ende arbetsmarknadspolitiska program. 

Bilaga 2 
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 Observera att diagrammen är indexerade så att man lätt 
skall kunna jämföra utvecklingen i berörda områden och 
i kommunerna i övrigt i samma diagram. Diagrammen är 
också åldersstandardiserade, dvs. hänsyn har tagits till att för-
delningen på ålder varierar mellan olika typer av områden och 
olika kommuner.

Utvecklingen i berörda områden jämfört med i övriga 
områden i kommunen
Redan i Integrationsverkets rapport till regeringen i juni 2001 
(Integrationsverket 2001:06) redovisades data om arbetslöshet 
och deltagande i program för storstadssatsningens kommuner. 
I den förra rapporten visades utvecklingen mellan 1998–2000, 
här visas alltså utvecklingen 1999–2002. 
 Av diagrammen på sid. 166) framgår att mellan 1999 och 
2002 har andelen i arbetslöshet/program minskat i samtliga 
sju storstadskommuner i såväl de berörda områdena som i 
kommunen i övrigt. Som framgår av diagrammen är det i 
Botkyrka (diagram 3) och Stockholm (diagram 7) som ande-
len arbetslösa/ i program i berörda områden minskat mer än i 
kommunen i övrigt. I dessa båda kommuner har mellan 1999 
och 2002 antalet arbetslösa/i program halverats. I Botkyrkas 
och Stockholms berörda områden har minskningen av antalet 

Tabell 1 
Andel arbetslösa/i program av 20–64-åringar, åldersstandardiserat.  
   
 31 mars 31 mars 31 mars 31 mars
 1999 2000 2001 2002
     
Huddinge Berörda områden 8,5 6,7 5,6 5,7
  Övriga kommunen 4,1 2,9 2,3 2,4
Botkyrka Berörda områden 12,2 9,3 6,9 6,5
  Övriga kommunen 4,8 3,9 2,9 3,0
Haninge Berörda områden 9,7 7,0 5,8 5,9
  Övriga kommunen 5,5 3,9 3,1 3,1
Stockholm Berörda områden 14,5 11,0 8,8 7,8
  Övriga kommunen 5,7 4,1 3,3 3,7
Södertälje Berörda områden 13,2 10,2 9,9 9,6
  Övriga kommunen 5,2 3,8 3,2 3,2
Malmö Berörda områden 16,0 15,3 13,8 13,1
  Övriga kommunen 10,6 10,0 8,2 8,1
Göteborg Berörda områden 22,2 19,3 18,3 17,8
  Övriga kommunen 9,6 8,1 7,0 6,5

Källa: AMS
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arbetslösa/i program varit obruten ända till mars 2002 medan 
minskningen avbrutits i övriga Botkyrka och Stockholm.

Jämförelseområden
Även en jämförelse görs av utvecklingen i storstadssatsningens 
bostadsområden med utvecklingen i ett antal andra utsatta 
bostadsområden, inom och utanför storstadsområdena. För 
sistnämnda områden har inte lokala utvecklingsavtal slutits 
med staten, vilket innebär att områdena inte får del av stor-
stadssatsningens pengar. Dessa kommun-/stadsdelar benämns 
jämförelseområden, se bilaga 7.
 I förhållande till jämförelseområdena, liksom i förhål-
lande till resten av kommunen, minskar arbetslösheten snab-
bast i Botkyrka och Stockholm. Se diagram 3 och 1 samt 5 
och 1. Även vad gäller minskningen av antalet långvariga 
biståndsmottagare/socialbidragstagare finns denna tendens 
att berörda områden i Botkyrka, Stockholm har en starkare 
utveckling i riktning mot storstadssatsningens mål jämfört 
med jämförelseområdena. Se diagram 1, bilaga 3. Även det att 
Södertälje avviker från övriga av storstadssatsningens kom-
muner är gemensamt för diagrammen 1, bilaga 3 och 1 och 6 i 
denna bilaga.

Redovisning kommun för kommun
Nedan följer en genomgång av arbetsmarknadsutvecklingen 
separat för var och en av storstadssatsningens kommuner. I 
redogörelsen nedan för utvecklingen i storstadssatsningens 
kommuner redovisas för varje kommun ett antal större pro-
jekt för att ge en bakgrund till den kvantitativa utvecklingen av 
måttet enligt Integrationsverkets beräkningar. Detta görs för 
att ge konkretion åt arbetet inom målområdet i kommunerna. 
Avsikten är inte att ange att den kvantitativa utvecklingen är 
en effekt av de redovisade projekten.

Huddinge
I Huddinges rapport om storstadssatsningen från oktober 
2001 nämns några försörjningsinriktade projekt. Vårbylyftet 
som startades 1997 är ett samverkansprojekt mellan arbetsför-
medlingen, försäkringskassan och kommunen. I genomsnitt 
har omkring 40 personer varit inskrivna hos Vårbylyftet. FAS–
gruppen i Flemingsberg avser att utveckla samarbetet mellan 
socialtjänsten, arbetsförmedlingen, arbetsförmedlingen-reha-
bilitering, försäkringskassan och vårdcentralen. Vulkan i Väs-
tra Skogås vänder sig till personer 16–65 år som är arbetssö-
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kande och som behöver extra hjälp i sitt arbetssökande. Sedan 
september 1999 har Vulkan besökts av ca 200 personer.

Den kvantitativa utvecklingen i Huddinge enligt Integrationsver-
kets beräkningar 
Mellan mars 1999 och mars 2002 har minskningen av andelen 
arbetslösa/i program varit svagare i Huddinges berörda områ-
den jämfört med i övriga Huddinge. I jämförelseområdena har 
utvecklingen mer liknat utvecklingen i de kommuner de ligger 
i än vad fallet är i Huddinge. Se diagram 1 och 2. Minsknings-
takten mellan i olika berörda områden i Huddinge har varit 
likartad.

Botkyrka
Ett stort arbetsmarknadsanknutet projekt i Botkyrka som 
enligt kommunens rapport från oktober 2001 bidragit till 
utvecklingen på arbetsmarknaden är »Arbetskraft Fittja« (bud-
get 2 mkr). Avsikten är att med utökade resurser sänka arbets-
lösheten i Fittja, bl.a. genom att erbjuda arbetsmarknads- och 
samhällsinformation till arbetssökande och boende i Fittja 
via internet. Enligt Botkyrkas oktoberrapport har Arbetskraft 
Fittja med sitt resultat bidragit till att det totala antalet arbets-
sökande från Fittja som fick arbete under 2000 ökat med 30 
procent jämfört med 1999. Arbetskraft Fittja har under våren 
2001 arbetat målmedvetet med långtidsinskrivna lokalvårdare 
och sökande av restaurangarbete. Under 2001 har Arbetskraft 
Fittja börjat med arbetsmarknadsinsatsen »Aktivitetsgaranti« 
och utökat antalet gruppaktiviteter. Efter sommaren 2001 bör-
jade överföringen av Arbetskraft Fittja till Arbetsförmedling-
ens ordinarie verksamhet.

Den kvantitativa utvecklingen i Botkyrka enligt Integrationsver-
kets beräkningar
Under hela perioden mars 1999–mars 2002 har minskningen 
av antalet arbetslösa/i program varit snabbare i de berörda 
områdena i Botkyrka än i övriga kommunen. I de flesta av 
storstadssatsningens kommuner i övrigt och i jämförelseom-
rådena har minskningen varit långsammare i de utsatta områ-
dena än i kommunerna i övrigt. Se diagram 3. Minskningen 
i Fittja mellan 1999 och 2002 har varit något större (-47 pro-
cent) än i Alby och Hallunda-Norsborg (-40 procent). 

Haninge
Enligt Haninges rapport om storstadssatsningen har från 
oktober 2001 har 25 procent av storstadsmedlen under den 
första finansieringsperioden satsats på arbete, utveckling och 
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utbildning för vuxna. Genomförandeansvaret ligger huvud-
sakligen på Arbetscentrum, en avdelning inom socialförvalt-
ningen, i mycket nära samarbete med Arbetsförmedlingen och 
med Komvux. Under ettårsperioden juni 2000–juni 2001 har 
cirka 1000 deltagare deltagit i aktiviteterna.

Den kvantitativa utvecklingen i Haninge enligt Integrationsver-
kets beräkningar 
I Haninges berörda områden har i likhet med i i jämföreleom-
rådena minskningen av andelen arbetslösa och i program varit 
nästan lika stor som i kommunen i övrigt. Se diagram 1 och 4.

Stockholm
Stockholm lägger enligt Storstadsdelegationens årsredovisning 
en större del av storstadssatsningens pengar (ca 30 procent) på 
målområdet sysselsättning/socialbidragsberoende än övriga 
kommuner i satsningen.
 Enligt Stockholm stads rapport om storstadssatsningen från 
oktober 2001 har tyngdpunkten i arbetet med sysselsättning/
tillväxt/minskat bidragsberoende sett något olika ut i de 
berörda stadsdelarna. Husby och Tensta, som båda gränsar till 
företagsområden, lägger särskilt stor vikt vid tillväxtskapande 
åtgärder, samverkan med det lokala näringslivet och med olika 
utbildningsanordnare.
 Skärholmen, Rågsved och Rinkeby har tyngdpunkt framfö-
rallt på att genom individuella åtgärder riktade till arbetslösa, 
öka sysselsättningen och minska socialbidragsberoendet.
 Stadsdelarna Husby, Tensta och Rinkeby utvecklar samver-
kan med kommuner som Järfälla och Sollentuna. Skärholmen 
och Rågsved samarbetar med Huddinge och Botkyrka.
 Staden har, vid sidan av storstadsarbetet, tagit fram ett 
utvecklingsprogram för Kistaområdet, innefattande Husby, 
Tensta och Rinkeby. I de södra stadsdelarna pågår ett liknande 
arbete under namnet »Söderortsprojektet«. I båda dessa pro-
gram står tillväxtmöjligheterna i fokus.

Den kvantitativa utvecklingen i Stockholm enligt Integrations-
verkets beräkningar
I Stockholm har andelen arbetslösa/i program av befolkningen 
i berörda områden nästan halverats mellan mars 1999 och 
mars 2002. I jämförelseområdena var minskningen endast en 
fjärdedel. I den del av Stockholms stad som inte ingår i stor-
stadssatsningen har andelen arbetslösa/i program ökat mellan 
mars 2001 och mars 2002. I storstadssatsningens områden har 
det under denna period skett en minskning. Se diagram 1 och 5.
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 Minskningen av antalet arbetslösa/i program 1999–2002 har 
varit större i berörda områden på Järvafältet (Husby, Rinkeby 
och Tensta), över 50 procent, än i övriga berörda områden 
(Rågsved, Skärholmen), under 40 procent.

Södertälje
I Södertäljes rapport om storstadssatsningen från oktober 
2001nämns att ett 15-tal områdesövergripande verksamheter 
och projekt bedrivs för att förstärka arbetskraften och inrikt-
ningen mot arbete och tillväxt. Kommunen nämner att det 
förbättrade konjunkturläget, resursbrist inom socialtjänsten 
samt otydlighet i samarbetet mellan arbetsförmedlingen och 
kommunens ordinarie arbetsmarknads- och vuxenutbild-
ningsresurser skapade initiala svårigheter att rekrytera delta-
gare till de föreslagna aktiviteterna. Denna situation har suc-
cessivt eliminerats.

Den kvantitativa utvecklingen i Södertälje enligt Integrationsver-
kets beräkningar 
Mellan mars 1999 och mars 2002 har minskningen av andelen 
arbetslösa/i program varit betydligt svagare i berörda områ-
den i Södertälje jämfört med i övriga kommunen. I jämförel-
seområdena har utvecklingen varit mer likartad utvecklingen i 
övriga kommunen. Se diagram 1 och 6.
 Sedan 1999 har minskningen av antalet arbetslösa/i pro-
gram varit svagare i Ronna (-6 procent) än i övriga beörda 
områden i Södertälje (-32 procent).

Malmö
I Malmös rapport om storstadssatsningen från oktober 2001 
framhålls att en stor del av arbetet med försörjningsfrågorna 
sker inom ramen för arbets- och utvecklingscenter (AUC) i de 
olika berörda stadsdelarna. AUC är ett samverkansprojekt mel-
lan kommunen, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. I 
stora drag innebär satsningarna fokus på grupper som står lite 
längre från arbetsmarknaden. 
 Under år 2000 och första halvan av 2001 har i Fosie 1888 per-
soner skrivits in på AUC, varav  309 personer har erhållit arbete 
längre än 6 mån. I Hyllie har 1 456 skrivits in, varav  373 erhållit 
arbete. AUC Rosengård har tagit emot och kartlagt 1 465 perso-
ner, varav 209 har erhållit arbete på reguljär arbetsmarknad.

Den kvantitativa utvecklingen i Malmö enligt Integrationsverkets 
beräkningar 
Mellan mars 1999 och mars 2002 har minskningen av ande-
len arbetslösa/i program berörda områden i Malmö liknat 
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minskningen i jämförelseområdena. Se diagram 1 och 7. Även 
utvecklingen i Malmö utanför storstadssatsningen liknar 
utvecklingen i kommunerna utanför jämförelseområdena. 
 Minskningen 1999–2002 av antalet arbetslösa/i program i 
olika berörda områden i Malmö har varit relativt likartad.

Göteborg
Göteborg lägger enligt Storstadsdelegationens årsredovisning 
en mindre del av storstadssatsningens pengar (ca 7 procent) 
på målområdet sysselsättning/socialbidragsberoende än övriga 
kommuner i satsningen. Eftersom avtalet mellan staten och 
Göteborg slöts först i början av 2001 har arbetet inom stor-
stadssatsningen inte kommit lika långt som i övriga kommu-
ner. Bergsjön och Norra Biskopsgården har inte tidigare tagit 
del av satsningar mot segregation som »Blommansatsningen« 
och »Nationella exempel«. Arbetet i dessa båda stadsdelar kom 
därför igång först under andra halvan av 2001.
 I Göteborgs rapport om storstadssatsningen från oktober 
2001 nämns att i Gårdsten samverkar kommunen, arbetsför-
medlingen och försäkringskassan för insatser inom sysselsätt-
ningsområdet. Gårdstenbostäder verkar för att öka sysselsätt-
ningen i området.

Den kvantitativa utvecklingen i Göteborg enligt Integrationsver-
kets beräkningar 
Mellan mars 1999 och mars 2002 har minskningen av andelen 
arbetslösa/i program varit betydligt svagare i berörda områ-
den i Göteborg e jämfört med i övriga kommunen. I jämförel-
seområdena har utvecklingen varit mer likartad utvecklingen i 
jämförelsekommunerna i övrigt. Se diagram 1 och 8.
 Minskningen 1999–2002 av antalet arbetslösa/i program i 
olika berörda områden i Göteborg har varit relativt likartad.
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2. HUDDINGE TOTALT

Diagram 1–8
Andel arbetslösa /i program av 20–64-åringar i mars 1999–2002. Index 199=100. Ålders-
standardiserat.

1. JÄMFÖRELSEOMRÅDEN 
TOTALT 3 BOTKYRKA TOTALT

4. HANINGE TOTALT 5. STOCKHOLM TOTALT 6. SÖDERTÄLJE TOTALT

7. MALMÖ TOTALT 8. GÖTEBORG TOTALT

Källa:  AMS
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Mått med anknytning till målet att minska 
socialbidragsberoendet.  
Utvecklingen på kommunnivå

Förutom utvecklingen särredovisad för olika kommuner redo-
visas här en i förhållande till avsnittet om ekonomiskt bistånd/
socialbidrag fördjupad analys av förändringarna mellan 1999 
och 2000 i beroendet av bistånd/socialbidrag i berörda områden 
och i andra områden.

»Socialbidragsberoendet bör minskas« 
Bakgrund
Andelen som någon del av året uppbär ekonomiskt bistånd/
socialbidrag utgör en stor del av befolkningen i de områden 
som berörs av storstadssatsningen. De utgjorde 1998 20,9 pro-
cent av befolkningen i de berörda områdena jämfört med 5,4 
procent i de områden i storstadskommunerna som inte berörs 
av satsningen. Redan under 1980-talet har andelen av invånarna 
med socialbidrag i fattiga och segregerade områden varit hög. I 
tabell 1 redovisas för några områden (ej helt överensstämmande 
med storstadssatsningens områden) hur hög andelen social-
bidragstagare var längre tillbaka i tiden. Man kan lägga märke 
till att andelen socialbidragstagare var hög både under 80-talets 
högkonjunktur (1985 25 procent och 1990 23 procent, se tabel-
len) och under 90-talets lågkonjunktur (1993 30 procent).

Orsaker till socialbidragsberoende
Många i de »utsatta« områdena har gått länge utan arbete. 
Människor som aldrig haft ett förvärvsarbete har ingen till-
gång till socialförsäkringssystemet, eftersom detta är kopplat 
till inträde på arbetsmarknaden i Sverige. De är därmed i stor 
utsträckning hänvisade till ekonomiskt bistånd/socialbidrag för 
sin försörjning. Rätt till ersättning vid arbetslöshet har t.ex. bara 
sökande på Arbetsförmedlingen som under en tid av tolv måna-
der omedelbart före arbetslöshetens inträde haft sysselsättning i 
minst 6 månader. Verksamhet inom ett arbetsmarknadspolitiskt 
program räknas inte som arbete i detta sammanhang. 

Bilaga 3
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 De utrikes födda utgör en majoritet av den arbetsföra befolk-
ningen i de utsatta områdena. Skälen till den låga sysselsätt-
ningen bland utrikes födda är många. Många nyinvandrade 
utrikes födda i arbetsför ålder, framförallt de som kom under 
1990-talet med dess hårda arbetsmarknad, har inte fått fäste på 
arbetsmarknaden och har därför inte kunnat uppfylla villkoren 
för ersättning vid arbetslöshet. 
 I storstadssatsningens områden finns också relativt många 
långtidssjukskrivna personer som under långa perioder har 
befunnit sig i en rundgång mellan olika rehabiliterande åtgär-
der. Slutligen finns en relativt stor grupp ensamstående kvinnor 
med barn. 
 Den låga sysselsättningsgraden inom ovannämnda grupper, 
kopplat till att många saknar rätt till arbetslöshetsersättning, 
medverkar till att graden av försörjning via ekonomiskt bistånd/
socialbidrag är hög i storstadssatsningens områden. 

Insatser från Arbetsförmedlingen
Ett viktigt arbete i arbetet inom storstadssatsningens områden 
görs på Arbetsförmedlingarna. Fr.o.m. år 2000 används vid 
sidan av de medel som tilldelats storstadssatsningen 100 miljo-
ner kronor till en personalförstärkning på Arbetsförmedling-
arna i storstadsregionerna för att därigenom stärka ställningen 
på arbetsmarknaden för personer med utländsk bakgrund. De 
100 miljoner kronorna motsvarar en personalförstärkning på ca 
500 personer. En mycket stor del av denna tillfälliga förstärkning 
kommer personer i storstadssatsningens områden tillgodo. För-

Tabell 1
Andel (%) med socialbidrag någon månad under året 
av hela befolkningen i bostadsområden med extremt låg 
inkomst.

  85 90 93

Vårby (Huddinge) 25 18 23
Fittja (Botkyrka) 19 14 21
Rinkeby (Stockholm) 32 27 36
Tensta (Stockholm) 27 28 32
Hovsjö (Södertälje) 34 23 18
Ö Bergsjön (Göteborg) 24 20 33
Gårdstensberget (Göteborg) 23 26 32
Hjällbo (Göteborg) 28 27 44
Norra Biskopsgården (Göteborg) 13 24 35

Medelvärde 25 23 30

Källa: SOU 1997:118 Delade städer
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stärkningen har sannolikt påverkat storstadssatsningens resultat 
inte minst vad gäller sysselsättningsmålet, men även målet om 
minskat socialbidragsberoende.

Några slutsatser
Antalet långvariga biståndsmottagare/socialbidragstagare har 
totalt sett minskat ungefär lika mycket i de berörda områdena 
som i omgivande kommuner. Mellan olika berörda områden 
och kommuner är dock skillnaden stor. 
 För utrikes födda har antalet långvariga biståndsmottagare/
socialbidragstagare varit minskat kraftigare i de berörda områ-
dena än i omgivande kommuner. För inrikes födda finns ingen 
sådan skillnad.
 Skillnader mellan berörda områden i inflyttning av flyktingar 
och personer som redan tidigare är socialbidragsberoende har 
haft en betydelse för skillnader i förändringen av socialbidrags-
beroendet

Utvecklingen i berörda områden jämfört 
med övriga områden i kommunen
Mätmetod
Här mäts den procentuella förändringen mellan 1999 och 2000, 
storstadssatsningens första år i större omfattning.
 Flyktingar och vissa andra nyinvandrade kan beviljas intro-
duktionsersättning. Ett villkor för att introduktionsersättning 
skall beviljas är att bidragsmottagaren följer en introduktions-
plan som fastställts av kommunen efter samråd med flyktingen. 
Ekonomiskt bistånd/socialbidrag är avsett att ge hjälp åt 
personer som tillfälligt har ekonomiska problem. Introduk-
tionsersättningen är av en annan karaktär bl.a. eftersom den är 
planerad och inte ett symtom på att personen har ekonomiska 
problem på annat sätt än att han/hon under sin första tid i 
Sverige behöver introduktion och undervisning i bl.a. svenska 
innan han/hon kan bli självförsörjande. Personer som enbart 
haft introduktionsstöd, och inte något ekonomiskt bistånd/
socialbidrag, i tio månader eller mer räknas därför inte in bland 
långvariga biståndsmottagare.

Utvecklingen
Totalt sett har antalet långvariga socialbidragstagare mellan 
1999 och 2000 minskat ungefär lika mycket (14 procent) i 
berörda områden i storstadssatsningen som i övriga områden 
storstadssatsningens kommuner (13 procent). Se diagram 1.
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 I storstadssatsningens kommuner i Stockholms län har 
minskningen i de berörda områdena varit större än i kommu-
nen i övrigt i alla kommuner utom Södertälje. Störst har minsk-
ningen varit i Huddinge, Botkyrka och Haninge. Minskningen 
av långvariga biståndsmottagare i det berörda området Jordbro 
i Haninge var liten i absoluta tal (47) eftersom antalet är lågt 
där, 143 år 2000. I Huddinge och Botkyrka var antalet långva-
riga biståndsmottagare 654 respektive 795. Se tabellen i diagram 
1. Vad gäller enskilda berörda områden har minskningen varit 
stor i alla områdena i Botkyrka, Haninge och Huddinge. Se dia-
gram 2.
 I Malmö liksom i Södertälje har minskningen av antalet lång-
variga socialbidragstagare varit mindre i de berörda områdena 
än i kommunerna i övrigt. I Göteborg har den genomsnittliga 
minskningen i de berörda områdena varit ungefär lika stor som 
i övriga kommunen. 
 I Södertälje har det endast varit en liten minskning av antalet 
långvariga socialbidragstagare i stadsdelen Ronna. Se diagram 2. 
I Göteborgstadsdelarna Norra Biskopsgården och Gårdsten har 
minskningen varit stor, i Bergsjön har den varit liten.

Möjliga förklaringar till skillnader mellan kommunerna 
i förändringen i biståndsberoendet generellt sett
Insatser mot beroendet av ekonomiskt bistånd/socialbidrag
Södertälje har till skillnad mot de flesta andra kommuner i 
storstadssatsningen, en i förhållande till kommunen i övrigt, 
sämre utveckling av andelen personer utan rätt till arbetslös-
hetsersättning som från Arbetsförmedlingen placeras i aktiva 
insatser, som arbete, utbildning i reguljära skolväsendet eller 
konjunkturberoende program. Detta kan vara en bidragande 
orsak till att Södertälje avviker från övriga av storstadssatsning-
ens kommuner vad gäller förändring av andelen långvariga 
biståndsmottagare/socialbidragstagare. 

Förtidspensioneringar
Det verkar som om en ökande försörjning genom förtidspen-
sion inte påverkar de tendenser för utvecklingen av antalet 
långvariga biståndsmottagare som redovisats ovan. En beräk-
ning av hur förtidspensioneringar påverkade förändringen av 
antalet långvariga biståndsmottagare mellan 1998 och 1999 
har gjorts. Skillnaden mellan berörda områden och omgivande 
kommun i förändring av antal långvariga biståndsmottagare/
socialbidragstagare kvarstår även om man tar hänsyn till att en 
viss minskning av dem skett genom förtidspensionering. 
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Diagram 1
Procentuell förändring mellan 1999 och 2000 av långvariga biståndsmottagare/
socialbidragstagare. Personer med enbart introduktionsersättning ingår inte.

Källa: Socialstyrelsen & STATIV, Integrationsverket.
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 1999 2000
 Antal långvariga  Antal långvariga  Förändring 
 biståndsmottagare biståndsmottagare antal långv. 
   biståndsmot. 
   99–00 (%)

Huddinge Berörda områden 819 654 -20,1
 Övriga områden 271 237 -12,5
Botkyrka Berörda områden 1 063 795 -25,2
 Övriga områden 162 137 -15,4
Haninge Berörda områden 190 143 -24,7
 Övriga områden 264 242 -8,3
Stockholm Berörda områden 6 307 5 315 -15,7
 Övriga områden 8 709 7 627 -12,4
Södertälje Berörda områden 856 772 -9,8
 Övriga områden 401 323 -19,5
Malmö Berörda områden 7 125 6 364 -10,7
 Övriga områden 2 286 1 893 -17,2
Göteborg Berörda områden 3 800 3 350 -11,8
 Övriga områden 7 689 6 815 -11,4
Totalt Berörda områden 20 160 17 393 -13,7
 Övriga områden 19 782 17 274 -12,7
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Diagram 2
Minskning i procent mellan 1999 och 2000 av antalet långvariga biståndsmottagare/soci-
albidragstagare i storstadssatsningens områden. Personer med enbart introduktionsersätt-
ning ej medräknade.
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Källa: Socialstyrelsen & STATIV, Integrationsverket.

Utrikes födda 
Det har mellan 1999 och 2000 skett en stor generell minskning 
av antalet långvariga biståndsmottagare/socialbidragstagare i 
storstadssatsningens kommuner. Bland inrikes födda var minsk-
ningen 14 procent jämfört med 12 procent bland utrikes födda. 
 Det är intressant att konstatera den positiva tendensen att 
antalet långvariga biståndsmottagare/socialbidragstagare bland 
utrikes födda har minskat mer i de berörda områdena (13 pro-
cent) än i omgivande kommuner (10 procent). Se diagram 3. 
För inrikes födda har minskningen varit omkring 14 procent i 
båda typerna av områden.
 Minskningen av långvariga biståndsmottagare/social-bidrags-
tagare har för utrikes födda i Stockholms län varit mycket större 
i de berörda områdena än i övriga kommunen. Detta gäller 
dock inte för Södertälje. I Huddinge, Botkyrka och Haninge har 
minskningen av utrikes födda långvariga biståndsmottagare/
socialbidragstagare varit speciellt stor. Man bör lägga märke till 
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att de  i Jordbro i  endast utgör ett 100-tal personer år 2000. Se 
diagram 3.
 I Södertälje och Malmö har, liksom för samtliga invånare, 
minskningen för utrikes födda långvariga biståndsmottagare/
socialbidragstagare i berörda områden varit mindre än i övriga 
kommunen. I Göteborg har minskningen varit ungefär lika stor 
som i den omgivande kommunen. Se diagram 3.
 
Män och kvinnor
Det är vanligare med socialbidragsberoende bland kvinnor än 
bland män. Andelen kvinnliga långvariga biståndsmottagare/
socialbidragstagare i berörda områden i storstadssatsningen är 
sju gånger högre än i övrigt i kommunerna. För män är andelen 
sex gånger högre. Speciellt stor är könsskillnaden i antal långva-
riga socialbidragstagare i Stockholms stad med 3 001 kvinnor år 
2000 och 2 314 män samt i Botkyrka med 504 kvinnor och 373 
män. 

Sifferunderlag till diagram 2
 1999 2000
 Antal långvariga  Antal långvariga  Förändring 
 biståndsmottagare biståndsmottagare antal långv. 
   biståndsmot. 
   99–00 (%)

Huddinge Flemingsberg 367 307 -16,3
 Vårby 273 218 -20,1
 V. Skogås 179 129 -27,9
Botkyrka Alby 318 229 -28,0
 Fittja 363 265 -27,0
 Hall-Norsb 382 301 -21,2
Haninge Jordbro 190 143 -24,7
Stockholm Husby 1 095 897 -18,1
 Rågsved 772 673 -12,8
 Rinkeby 1 930 1 684 -12,7
 Skärholmen 479 396 -17,3
 Tensta 2 031 1 665 -18,0
Södertälje Fornhöjden 115 95 -17,4%
 Geneta 200 179 -10,5%
 Hovsjö 219 185 -15,5%
 Ronna 322 313 -2,8%
Malmö Fosie 1 735 1 556 -10,3%
 Hyllie 766 666 -13,1%
 Rosengård 2 985 2 687 -10,0%
 S. Innerstaden 1 639 1 455 -11,2%
Göteborg Bergsjön 1 455 1 371 -5,8%
 Gårdsten 718 610 -15,0%
 Hjällbo 1 018 893 -12,3%
 N. Biskopsgården 609 476 -21,8%
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Källa: Socialstyrelsen & STATIV, Integrationsverket.

Diagram  3
Procentuell förändring mellan 1999 och 2000 av antalet långvariga biståndsmottagare/
socialbidragstagare. Personer med enbart introduktionsersättning ej medräknade. Utrikes 
födda.
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 1999 2000
 Antal långvariga  Antal långvariga  Förändring 
 biståndsmottagare biståndsmottagare antal långv. 
   biståndsmot. 
   99–00 (%)

Huddinge Berörda områden 653 530 -18,8
 Övriga områden 148 131 -11,5
Botkyrka Berörda områden 954 719 -24,6
 Övriga områden 84 80 -4,8
Haninge Berörda områden 143 108 -24,5
 Övriga områden 160 139 -13,1
Stockholm Berörda områden 5 758 4 895 -15,0
 Övriga områden 5 210 4 819 -7,5
Södertälje Berörda områden 706 623 -11,8
 Övriga områden 259 205 -20,8
Malmö Berörda områden 6 076 5 542 -8,8
 Övriga områden 1 198 1 042 -13,0
Göteborg Berörda områden 3 390 2 986 -11,9
 Övriga områden 4 842 4 299 -11,2
Totalt Berörda områden 17 680 15 403 -12,9
 Övriga områden 11 901 10 715 -10,0
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 För både män och kvinnor gäller att skillnaden i minskningen 
av antalet långvariga biståndsmottagare/socialbidragstagare, 
mellan berörda områden och övriga kommunen, visar samma 
tendens som för samtliga invånare. Detta gäller totalt sett och 
för nästan alla kommuner.

Utvecklingen i berörda områden jämfört utvecklingen i 
jämförelseområdena
Några slutsatser i avsnittet:
Beroendet av ekonomiskt bistånd/socialbidrag i de berörda 
områdena har minskat betydligt mer än i jämförelseområdena. 
Detta gäller de utrikes födda men inte alls de inrikes födda. 
 Det verkar som om minskningen av biståndsberoendet för 
familjer, men inte för ensamstående, lyckats bättre i storstads-
satsningens områden jämfört med i andra utsatta områden.
 I detta avsnitt redovisas en jämförelse av indikatorns utveck-
ling även för ett antal utsatta bostadsområden utanför stor-
stadssatsningen. För sistnämnda områden har alltså inte lokala 
utvecklingsavtal slutits med staten, vilket innebär att områdena 
inte får del av storstadssatsningens pengar. Dessa kommun-
/stadsdelar benämns jämförelseområden. I bilaga 7 visas hur 
jämförelseområdena är utvalda. 

Effekten av att inte räkna med dem med enbart introduktionser-
sättning
Vissa kommuner särskiljer inte introduktionsersättning och 
ekonomiskt bistånd/socialbidrag. Det kan leda till en överskatt-
ning av antalet långvariga biståndsmottagare i dessa kommuner. 
De allra flesta kommuner inom storstadssatsningen verkar skilja 
på dem som får ekonomiskt bistånd/socialbidrag och dem som 
får introduktionsersättning eftersom en mycket stor del av de 
nya flyktingarna registreras som mottagare av introduktionser-
sättning. Se tabell 2 nedan. Endast Eskilstuna, Helsingborg och 
Halmstad av jämförelsekommunerna redovisar nästan enbart 
ekonomiskt bistånd/socialbidrag för nya flyktingar. Även om 
dessa kommuner och deras jämförelseområden tas bort ur 
beräkningarna i detta avsnitt kvarstår slutsatserna i avsnittet.

Gynnsam utveckling i storstadssatsningens bostadsområden
I diagram 4 redovisas förändringen mellan 1999 och 2000 av 
antalet långvariga biståndsmottagare/socialbidragstagare i stor-
stadssatsningens kommuner mätt i procent dels för de berörda 
områdena sammantagna, dels för övriga kommunen samman-
taget. Samma båda mått redovisas också för jämförelseområ-
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dena sammantagna. Utrikes födda och inrikes födda samt män 
och kvinnor redovisas separat.
 I de berörda områdena är minskningen av antalet långvariga 
socialbidragstagare mellan 1999 och 2000 mycket större (-13,7 
procent) än i jämförelseområdena (-7,4 procent). Dessutom 
har minskningen i storstadssatsningens områden varit något 
större (-13,7 procent) än minskningen i övrigt i de kommuner 
de ligger i (-12,7 procent). Detta har inte varit fallet för jämfö-
relseområdena. Mellan 1999 och 2000 har antalet långvariga 
biståndsmottagare/socialbidragstagare i jämförelseområdena 
minskat med endast -7,4 procent medan minskningen i kom-
munen där de ligger var -12,2 procent. Se diagram 4. 
 Också för män och kvinnor var för sig gäller denna slutsats. 

Tabell 2
Flyktingar som kommit  till Sverige 1997–2000. Andel av biståndstagarna som erhållit 
introduktionsersättning. Särredovisning på berörda områden och jämförelseområden.

 Enbart  Introduktions- Introduktions 
 ekonomiskt ersättning ersättning m.m.
 bistånd/ i vissa fall  av samtliga med 
 socialbidrag kompletterat bidrag/bistånd
  med socialbidrag

Kommuner i storstadssatsningen  
Botkyrka 55 215 80
Göteborg 808 962 54
Huddinge 111 98 47
Haninge 81 3 4
Stockholm 904 1442 61
Södertälje 105 340 76
Malmö 347 1167 77
S:a berörda kommuner 2411 4227 64
   
Kommuner med jämförelseområden   
Sollentuna 17 41 71
Uppsala 106 277 72
Eskilstuna 311 6 2
Norrköping 96 141 59
Jönköping 140 68 33
Helsingborg 293 2 1
Kristianstad 121 27 18
Halmstad 187 1 1
Trollhättan 26 72 73
Örebro 227 230 50
Västerås 209 242 54
S.a komm. med jämförelseområden 1733 1107 39

Källa: Socialstyrelsen & STATIV, Integrationsverket.
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Diagram  5
Procentuell förändring mellan 1999 och 2000 av antalet 20–64-åringar som haft ekono-
miskt bistånd/socialbidrag i minst tio månader, dels i storstadssatsnignens områden, dels i 
jämförelseområdena. personer med enbart introduktionsersättning ej medräknade.

Källa: Socialstyrelsen & STATIV, Integrationsverket.

Tabell 3
Förändring mellan 1999 och 2000 av antalet långvariga 
biståndsmottagare/socialbidragstagare 20–64 år i olika 
typer av familjer.  
 Jämförelse- Berörda 
 områden områden 
 % %

Ensamstående m. barn <18år -11 -10
Övr ensamstående -12 -13
Gifta och sambo m. barn <18år -5 -15
Övr. gifta och sambo -4 -12

Totalt -7 -14
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 För utrikes födda gäller ovanstående slutsats i ännu högre 
grad än för de berörda områdena generellt.
 För inrikes födda är det ingen större skillnad mellan stor-
stadssatsningens områden och jämförelseområdena. Föränd-
ringen inom storstadssatsningens bostadsområden på lång-
varigt biståndsmottagande/socialbidragstagande verkar alltså 
framförallt ha gällt de utrikesfödda.

Ensamstående och familjer
Som framgår av tabell 3 är det framförallt för personer som är 
gifta eller samboende som skillnaden ligger mellan de berörda 
områdena och jämförelseområdena. För dessa har minskningen 
av antalet långvariga socialbidragstagare i storstadssatsningens 
områden varit betydligt kraftigare än i jämförelseområdena.
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Mått med anknytning till målen för 
grundskolan. Utvecklingen på kommunnivå
 

Indikatorer för utbildningsområdet
Följande två indikatorer har valts för storstadssatsningens mål 
för grundskolan (se kapitlet »Mål och resultat«).

Utvecklingen för andelen elever i storstadssatsningens områden 
som lämnat årskurs 9 med godkända betyg i ämnena svenska, 
engelska och matematik. Utvecklingen 1998–2001 i berörda 
områden jämförs med övriga delar av respektive kommun.  
Diagram 1–7.
 En alternativ indikator för resultatet av grundskolan är 
utvecklingen av andelen som direkt från årskurs 9 i grundskolan 
går till ett nationellt program inom gymnasieskolan. Diagram 
8–14.

I diagrammen som redovisas kommunvis är endast elever födda 
i Sverige med. Att enbart jämföra resultaten för inrikes födda 
elever är viktigt för att få jämförbarhet mellan kommuner. En 
stor nyinvandring i en kommun av personer i grundskoleåldern 
försämrar förmodligen resultaten även om utbildningen och 
undervisningen är bra i kommunen. 
 I redogörelsen nedan för utvecklingen i storstadssatsningens 
kommuner redovisas för varje kommun ett antal större pro-
jekt för att ge en bakgrund till den kvantitativa utvecklingen 
av måttet enligt Integrationsverkets beräkningar. Detta görs för 
att ge konkretion åt arbetet inom målområdet i kommunerna. 
Avsikten är inte att ange att den kvantitativa utvecklingen är en 
effekt av de redovisade projekten.

Huddinge
Kommunen framhåller i oktoberrapporten 2001 att ett stort 
projekt i Huddinge har varit att profilera skolorna i Flemings-
berg (budget ca 2,5 mkr). Målet är att öka attraktionskraften 
hos skolorna i Flemingsberg för att behålla familjer boende i 
området och även dra till sig elever från andra områden. Avsik-
ten är att öka studiemotivationen hos eleverna och på så sätt 
höja elevernas skolresultat. Man skall också utveckla samarbete 

Bilaga 4
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med Södertörns Högskola för att lyfta fram högskolestudier 
som ett realistiskt framtidsalternativ för Flemingsbergs barn.
 En stor IT-satsning på Vårbyskolan kom i gång på allvar 
under senare delen av år 2000 (budget 4 mkr). Målet är att 
utbilda eleverna så att de sedan kan fungera som handledare. På 
Vårbyskolan har man organiserat en grupp bestående av lärare 
och elever med särskilt intresse för datorer. Under våren 2001 
bestod gruppen av 4 lärare och 50 elever. Förhoppningen är att 
en högre datortäthet på Vårbyskolan, som är en högstadieskola, 
kan bidra till att ge skolan den IT-profil som kan göra den till en 
magnetskola. Datorer ska användas som en del i den ordinarie 
verksamheten för att ge ett naturligt fäste för den nya tekniken. 
Målen för IT-satsningen är att alla elever i högstadiet skall få en 
grundläggande datakunskap som bygger på möjlighet till daglig 
datortillgänglighet och att andelen elever som går ut årskurs nio 
med godkänt i svenska, engelska och matematik ökar från 36 
procent till 50 procent. 

Den kvantitativa utvecklingen enligt Integrationsverkets beräk-
ningar
I de berörda områdena i Huddinge har ändringarna i ande-
len med fullständiga betyg mellan åren varit stora. I berörda 
områden i Huddinge gick för inrikes födda andelen med betyg i 
engelska/svenska/matematik ner från 77,2 procent 1998 till 66,7 
procent 2000. Mellan 2000 och 2001 ökade andelen kraftigt, 
från 66,7 procent till 81,2 procent. Se diagram 1. Bidraget till 
ökningen har kommit från Vårbyskolan men också från skolan 
i Flemingsberg. Enligt Integrationsverkets beräkningar ökade 
andelen av elever, oberoende av födelseland, bosatta i Vårby 
som lämnat årskurs 9 med betyg i engelska/svenska/matematik 
från 52 procent 2000 till 80 procent 2001.
 I Huddinge utanför de berörda områdena har andelen med 
fullständiga betyg från årskurs 9 varit relativt stabil på drygt 90 
procent hela perioden 1998–2001.
 Även andelen som direkt efter årskurs 9 börjat i gymnasiesko-
lan har ökat kraftigt mellan 2000 och 2001. Se diagram 8.

Botkyrka
Kommunen framhåller i oktoberrapporten 2001 att läxläsnings-
stöd (budget ca 1 mkr) för alla årskurser är igång i alla skolor 
i Alby med hjälp av några särskilt anställda, några lärare och 
frivilliga. 
 Vårterminen 2000 lämnade cirka 57 procent av Albyskolans 
elever skolan med godkänt betyg i de tre kärnämnena. Resulta-
ten var klart sämst för alla jämförbara skolor i kommunen och 
bland det sämsta i hela riket. Vårterminen 2001 lämnade 69 
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Diagram 1–7
Andel elever födda i Sverige som lämnat årskurs 9 i grundskolan med godkända betyg i 
ämnena svenska, engelska och matematik.
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procent av eleverna skolan utan godkänt betyg i de tre kärnäm-
nena
 Även i Hallunda-Norsborg finns läxhjälp två eftermiddagar 
per vecka till elever i årskurs 5–9 (kostnad år 2001: 250 tkr) 
Målet är att antalet elever i åk 6–9 som når målen ska öka i sko-
lorna i området för varje läsår. Antalet som når målen har ökat. 
Skolorna är år 2001 mer nöjda med verksamheten än 2000. Alla 
skolorna i området har läxhjälp under hösten 2001.
 Kommunen organiserar sommarskola med lokalisering i 
norra Botkyrka (budget ca 1 mkr). Det är en utveckling av tidi-
gare satsningar. Sammanlagt nära 500 elever får undervisning i 
svenska, samhällskunskap, matematik och engelska. Det ordnas 
även teknikskola för flickor, och preparandkurs för gymnasister. 
Utöver detta erbjuds även nyanlända invandrar- och flykting-
elever särskilda sommarkurser

Den kvantitativa utvecklingen enligt Integrationsverkets beräk-
ningar
I de berörda områdena i Botkyrka har ökningen av andelen 
inrikes födda elever med fullständiga betyg ökat långsamt men 
stadigt mellan 1998 till 2001, från 76,6 procent till 79,9 procent. 
Diagram 2. För övriga kommunen är andelen som har fullstän-
diga betyg lägre 2001 (88,9 procent) än 1998 (90,7 procent). 
Även andelen som börjar i gymnasieskolan har i de berörda 
områdena ökat stadigt. Diagram 9.
 Mellan 2000 och 2001 har det varit en likartad ökning av 
andelen elever, inrikes födda plus utrikes födda, med betyg i 
svenska, engelska och matematik i alla tre områden i Botkyrka.

Haninge
Kommunen framhåller i oktoberrapporten 2001 att en stor IT-
satsning har gjorts i Jordbro: Jordbro ITiden (budget 1,4 mkr). 
IT-satsningen i förskolorna och skolorna har visat sig vara bety-
delsefull för elevernas språkutveckling. Kort innebär satsningen 
ett gemensamt datanätverk, kompetensutveckling för barn, 
lärare och föräldrar, en IT-utvecklare, extra pedagogtid samt 
resurser till mer datorer och programvara.
 En kultursatsning, som anses som mycket lyckad, har genom-
förts fullt ut enligt planering (budget 1,2 mkr). Även den är en 
viktig del i den röda tråden som är språk- och kunskapsutveck-
ling. Barnens sociala utveckling får också starkt stöd av kultur-
arbetet. Satsningen har nått ett stort antal barn och ungdomar.

Den kvantitativa utvecklingen enligt Integrationsverkets beräk-
ningar
För de berörda områdena i Haninge har utvecklingen av ande-
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Diagram 8–14
Andelen inrikes födda elever som påbörjade ett nationellt program inom gymnasieskolan 
efter år 9, 1999–2001.
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len med fullständiga betyg varit ojämn: en uppgång mellan 
1999 och 2000 (från 73,4 procent till 79,5 procent) och däref-
ter en nedgång till 65,2 procent 2001. Se diagram 3. Att antalet 
årskurs 9 elever i det berörda området (Jordbro) bara är drygt 
100 kan ha bidragit till en viss slumpmässig variation. Det har i 
områdena som ej berörs av storstadssatsningen i Haninge varit 
en stadig nedgång i andelen med fullständiga betyg i årskurs 9: 
från 88,6 procent 1998 till 81,4 procent 2001. 

Stockholm
Kommunen framhåller i oktoberrapporten 2001 att huvuddelen 
av de åtgärder som pågår inom förskola/skola grovt kan indelas 
i följande kategorier:
• Kompetensutveckling för pedagoger
• Pröva nya pedagogiska arbetssätt och metoder
• Öka antalet vuxna i skolan/förskolan
• Stärka föräldrasamverkan
 Ett särskilt »språknätverk« har bildats med representanter för 
samtliga storstadsstadsdelar. Detta nätverk samverkar nära med 
Språkforskningsinstitutet i Rinkeby. Nätverket utbyter kunska-
per och erfarenheter och bedriver en del gemensamma utveck-
lingsinsatser. Bl.a. har man initierat en utbildning för arbetsle-
dare och chefer i syfte att sprida kunskap om och förankra den 
pedagogutbildning som samtliga stadsdelar bedriver. 

Den kvantitativa utvecklingen enligt Integrationsverkets beräk-
ningar
Andelen inrikes födda elever i åk 9, som har betyg i engelska/
svenska/matematik har i de områden i Stockholm som inte 
berörs av storstadssatsningen minskat stadigt mellan 1998 
och 2001: från 96,1 procent 1998 till 92,9 procent 2001. För de 
berörda områdena har nedgången brutits mellan 2000 och 2001 
då andelen med fullständiga betyg ökade från 76,4 procent till 
78,6 procent. Se diagram 4. 
 Även övergången till gymnasieskolan ökade mellan 2000 och 
2001 i berörda områden i Stockholm. Se diagram 11.
  I alla berörda områden i Stockholm utom Skärholmen har 
det varit en viss ökning mellan 2000 och 2001 av andelen elever, 
inrikes födda plus utrikes födda, med fullständiga betyg. 

Södertälje
Kommunen framhåller i oktoberrapporten 2001 att satsning-
arna på skolans områden omfattar flera verksamhetsfält: skol-
sociala, kunskapsförstärkande, kulturkodsövergripande, kultur/
skapande samt yttre och inre miljö.
 Exempel på kulturkodsövergripande insats är inrättandet 
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av en tjänst som kulturombudsman tillika biträdande rektor i 
Ronnaskolan. Verksamheten på skolan i Fornhöjden syftar till 
att öka läsandet bland barn och unga. Skolan i Geneta har foku-
serat sina utvecklingsresurser inom utbildning till språkområ-
det.
 Situationen på skolan i Hovsjö har varit synnerligen proble-
matisk och därför har storstadssatsningen i området till största 
delen handlat om språk- och skolutveckling. För att kunna 
utveckla skolan har man ingått i ett riksomfattande nätverk 
bestående av skolor med likartade problem och med samma 
profil.

Den kvantitativa utvecklingen enligt Integrationsverkets beräk-
ningar
Andelen av inrikes födda elever i åk 9, som har betyg i engelska/
svenska/matematik har i de områden i Södertälje som inte 
berörs av storstadssatsningen minskat stadigt mellan 1998 
och 2001: från 93,5 procent 1998 till 89,4 procent 2001. För de 
berörda områdena har nedgången brutits mellan 2000 och 2001 
då andelen med fullständiga betyg ökade från 75,0 procent till 
82,1 procent. Se diagram 5. För Hovsjö har andelen med betyg 
i svenska, engelska och matematik ökat från 56 procent år 2000 
till 87 procent 2001.
 För inrikes födda elever i Södertäljes berörda område ökade 
även övergången till gymnasieskolan kraftigt mellan 2000 och 
2001. Se diagram 12.

Malmö
Kommunen framhåller i oktoberrapporten 2001 att den oregel-
bundna inflyttningen från utlandet och övriga delar av Sverige 
till skolan i stadsdelen Rosengård innebär att periodvis många 
nya elever påbörjar sin skolgång i Rosengård, ofta under pågå-
ende läsår. En tredjedel av alla som lämnar årskurs 9 i storstads-
satsningens områden i Malmö kommer från Rosengård. Ande-
len med fullständiga betyg i årskurs 9 är lägst i Rosengård av alla 
berörda områden i Malmö. 
 Insatser och åtgärder har genomförts inom alla skolor i stads-
delen för att särskilt förstärka inlärningen av svenska språket. 
Extrainsatserna under språkvalet i engelska på en av skolorna 
har gett gott resultat och tilldelats Skolverkets kvalitetsutmär-
kelse för språkundervisning Skolorna i Rosengård erbjuder 
också särskild läxhjälpsverksamhet.

Den kvantitativa utvecklingen enligt Integrationsverkets beräk-
ningar
Andelen av inrikes födda elever i åk 9, som har betyg i engelska/
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svenska/matematik har i de områden i Malmö som inte berörs 
av storstadssatsningen minskat stadigt mellan 1998 och 2001: 
från 94,5 procent 1998 till 89,3 procent 2001. För de berörda 
områdena har nedgången också varit stadig: från 82,8 procent 
till 72,7 procent, alltså en snabbare nedgång än i de ej berörda 
områdena. Se diagram 6. Även vad gäller övergången till gym-
nasieskolan fortsätter nedgången i de berörda områdena. Se 
diagram 13.
 I Rosengård har räknat på alla elever, inrikes födda och utri-
kes födda, andelen med betyg i svenska, engelska och matematik 
legat på 55 procent hela perioden 1999–2001.

Göteborg
Kommunen framhåller i oktoberrapporten 2001 att 75–100 
barn per kväll, fyra dagar i veckan, deltar i öppen skolverksam-
het på Bergsjöskolan. Vid en av grundskolorna i Norra Biskops-
gården bedriver föräldraföreningen verksamhet i syfte att för-
bättra elevernas skolresultat. Pedagoger med utländsk bakgrund 
har anställts i grunskolan i Hyllie för att bl.a. stärka elevernas 
kunskaper i kärnämnena.
 I Gårdsten ges undervisning i kärnämnen på svenska och 
modersmålet (fyra språk) 5 timmar/vecka. Läxhjälp ges för 
somaliska, eritreanska och arabisktalande barn. 
 I Hjällbo pågår ett stort antal insatser som tidigare funnits 
inom Hjällbo som nationellt utvecklingsområde och som nu 
fortsätter inom storstadssatsningen. Insatserna omfattar bl.a. 
kamratstöd, läxhjälp, kärnämnesstöd.

Den kvantitativa utvecklingen enligt Integrationsverkets beräk-
ningar 
Andelen av inrikes födda elever i årskurs 9, som har betyg i 
engelska/svenska/matematik har i de områden i Göteborg som 
inte berörs av storstadssatsningen var lägre 2001 (90,8 procent) 
än 1998 (94,8 procent). För de berörda områdena var motsva-
rande nivåer 84,1 procent och 72,3 procent, alltså en snabbare 
nedgång än i övriga Göteborg. En uppgång i andelen med 
fullständiga betyg i de berörda områdena 2000 följdes av en 
nedgång 2001. Se diagram A7. Samma sak gäller övergången till 
gymnasieskolan, en uppgång 2000 följdes av en nedgång 2001. 
Se diagram 14.
 I Gårdsten har det räknat på alla elever, inrikes födda och 
utrikes födda, skett en minskning av andelen med fullständiga 
betyg. Möjligen beror detta på en inflyttning av utlandsfödda 
elever. I Bergsjön och Hjällbo har andelen med fullständiga 
betyg varit oförändrad mellan 2000 och 2001. 
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Mått med anknytning till målet för 
utbildningsnivån hos vuxna. Utvecklingen 
på kommunnivå
En följd av strävan att höja utbildningsnivån bland vuxna bör 
vara att antalet elever med bara grundskola som börjar kom-
munal vuxenutbildning på gymnasial nivå ökar mellan våren 
1999 och våren 2001. Om förändringen i det berörda området 
i positiv riktning är snabbare än i kommunen i övrigt är det en 
indikation på att kommunen prioriterat storstadssatsningens 
bostadsområden, med de medel som storstadssatsningen ger, 
vad gäller ökningen av antalet vuxna med gymnasiekompetens.
 Som i avsnittet om Utbildning sid. 48 ff. har den nedan 
redovisade indikatorn valts för att följa hur man i kommuner 
och stadsdelar strävar efter att uppnå utbildningsnivåmålet:

Förändring (procent) av antalet som påbörjat kommunal vux-
enutbildning på gymnasial nivå på vårterminen och inte under 
terminen avbrutit den. Endast personer med högst grundsko-
leutbildning i åldern 20–64 år studeras. Jämförelsen görs mel-
lan förändringen i storstadssatsningens berörda områden i en 
kommun och förändringen i övriga områden i kommunen. 
 
Integrationsverket har i en databas identifierat personer med 
högst grundskola som började i en gymnasiekurs första halv-
året 1999, 2000 och 2000. De som endast gått en kurs som de 
avbrutit under halvåret har rensats bort. 
 Det har varit en allmän minskning av antalet elever i kom-
munal vuxenutbildning på gymnasial nivå mellan 1999 och 
2001 i Sverige. Möjligen beror minskningen på att efterfrågan 
på arbetskraft ökade under denna period. I Malmö och Göte-
borg har oberoende av stadsdel minskningen varit 10 procent, 
i Stockholm 18 procent. I Malmö och Stockholm var det en 
minskning både 2000 och 2001, i Göteborg skedde en viss 
ökning mellan 2000 och 2001.
 I redogörelsen nedan för utvecklingen i storstadssatsningens 
kommuner redovisas för varje kommun ett antal större pro-
jekt för att ge en bakgrund till den kvantitativa utvecklingen av 
måttet enligt Integrationsverkets beräkningar. Detta görs för 
att ge konkretion åt arbetet inom målområdet i kommunerna. 

Bilaga 5
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Tabell 1
Antal som börjat kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå av 20–64-åringar med 
högst grundskoleutbildning.     
 Vårtermin Vårtermin Vårtermin 
  1999 2000 2001 

Huddinge Berörda områden 82 64 46 
  Övriga kommunen 146 143 88 
Botkyrka Berörda områden 152 172 162 
  Övriga kommunen 129 116 103 
Haninge Berörda områden 79 49 26 
  Övriga kommunen 360 225 159 
Stockholm Berörda områden 463 407 176 
  Övriga kommunen 1 970 1 837 1 132 
Södertälje Berörda områden 174 145 67 
  Övriga kommunen 326 231 148 
Malmö Berörda områden 563 543 562 
  Övriga kommunen 938 857 537 
Göteborg Berörda områden 287 215 353 
  Övriga kommunen 2 227 1 982 1 669 
Källa: Skolverket

Tabell 2
Andel med högst grundskoleutbildning år 2000 i storstadssatsningens kommuner.  
  
   Totalt Män Kvinnor Utrikes Inrikes
         födda födda

Huddinge Berörda områden 31 32 31 38 24
  Övriga områden 17 19 15 24 16
Botkyrka Berörda områden 37 37 38 44 26
  Övriga områden 21 23 19 31 18
Haninge Berörda områden 32 32 33 40 27
  Övriga områden 23 25 22 33 21
Stockholm Berörda områden 38 35 41 42 27
  Övriga områden 14 16 13 26 12
Södertälje Berörda områden 42 43 40 50 30
  Övriga områden 22 25 19 34 19
Malmö Berörda områden 33 30 36 40 26
  Övriga områden 19 19 18 27 16
Göteborg Berörda områden 40 37 45 44 32
  Övriga områden 18 18 17 30 15
Totalt Berörda områden 36 34 38 42 27
  Övriga områden 17 18 15 28 14

Källa: SCB
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Avsikten är inte att ange att den kvantitativa utvecklingen är 
en effekt av de redovisade projekten.

Huddinge
Centralt i kommunen ordnas en preparandkurs för arbete 
inom äldreomsorgen. Målet är att ge arbetslösa med olika 
kulturell bakgrund en introduktion i arbete inom äldre- och 
handikappomsorg och/eller intressera dem för utbildning 
inom vårdyrken.

Den kvantitativa utvecklingen enligt Integrationsverkets beräk-
ningar
Antalet med högst grundskolekompetens som påbörjat kom-
munal vuxenutbildning på gymnasial nivå i de berörda områ-
dena i Huddinge har liksom i kommunen i övrigt sjunkit med 
40 procent mellan vårterminen 1999 och vårterminen 2001. Se 
diagram 1.

Botkyrka
I stadsdelen Hallunda-Norsborg finns numera studievägledare 
med kulturkompetens. Kostnad för projektet år 2001 var 470 
tkr. Vägledarna skall syssla med:
•  Uppsökande verksamhet för att motivera studieovana till 

utbildning
•  Studie- och yrkesvägledning
•  Kontaktnät med näringsliv
 Verksamheten planeras bli permanentad inom kommunen.

Den kvantitativa utvecklingen enligt Integrationsverkets beräk-
ningar
Botkyrka är den enda kommunen inom storstadssatsningen 
där antalet med högst grundskola som börjat kommunal vux-
enutbildning på gymnasial nivå har ökat både 2000 och 2001. 
Se diagram 2. Det är för undergrupperna kvinnor och utrikes 
födda som ökningen skett i Botkyrka.

Haninge
Enligt Haninges oktoberrapport 2001 har 25 procent av stor-
stadsmedlen har under den första finansieringsperioden sat-
sats på arbete, utveckling och utbildning för vuxna. Genom-
förandeansvaret ligger huvudsakligen på Arbetscentrum, en 
avdelning inom socialförvaltningen, i mycket nära samarbete 
med Arbetsförmedlingen och med Komvux. Under ettårspe-
rioden juni 2000–juni 2001 har cirka 1 000 deltagare deltagit 
i aktiviteterna.
 Kommunen framhåller att resurserna till vuxenutbildningen 
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är för hårt knuten till arbetslöshetsstatistiken. Medlen till 
Kunskapslyftets sista år i Haninge har halverats. Detta mins-
kar möjligheterna att nå storstadssatsningens mål om vuxnas 
utbildning. 

Den kvantitativa utvecklingen enligt Integrationsverkets beräk-
ningar
Antalet lågutbildade i storstadssatsningens område i Haninge 
som påbörjat kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå 
har minskat med 65 procent mellan 1999 och 2001. Se dia-
gram 3. Antalet som började våren 2001 var endast ett trettio-
tal. Fortfarande år 2000 återstod i  området ca 2 000 personer i 
20–64-årsåldern som saknade gymnasial utbildning.

Stockholm
Enligt Stockholms oktoberrapport 2001 har i Husby ett lokalt 
lärocenter byggts upp där man bland annat kommer att ha 
studie- och yrkesvägledning för vuxna.

Den kvantitativa utvecklingen enligt Integrationsverkets beräk-
ningar
Antalet utan gymnasial utbildning i områdena utanför stor-
stadssatsningen som deltagit i kommunal vuxenutbildning har 
sjunkit med 40 procent mellan 1999 och 2001. I de berörda 
områdena i Stockholm har detta antal sjunkit ännu mer, med 
60 procent. Se diagram 4 Minskningen har framförallt skett i 
stadsdelarna på Järvafältet. Störst har minskningen i områ-
dena varit för män. Man kan lägga märke till att det först och 
främst varit en stor del av de tidigare arbetslösa männen som 
fått jobb. Förmodligen är dock inte detta hela förklaringen till 
minskningen för männen.

Södertälje
Enligt Södertäljes rapport om storstadssatsningen från oktober 
2001 nämns flera projekt inom vuxenutbildningens områden. 
Bl.a. bedrivs i samarbete med Kunskapslyftet och Komvux 
»Bryggan till arbetslivet« och »Lust att Lära« vilka omfattar 
olika nivågrupperingar beroende på förkunskaper i svenska 
som andraspråk. Tre grupper vänder sig enbart till kvinnor 
med ca 35 deltagare. En grupp har 12 manliga deltagare.

Den kvantitativa utvecklingen enligt Integrationsverkets beräk-
ningar
Södertälje är den kommun i storstadssatsningen som har störst 
andel med endast grundskolutbildning i de berörda områdena 
(42 procent). Bland utrikes födda i berörda områden i Söder-
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tälje är andelen 50 proeent. Antalet lågutbildade från berörda 
områden som påbörjat kommunal vuxenutbildning på gym-
nasial nivå har minskat kraftigt i Södertälje mellan 1999 och 
2001, ca 60 procent. Se diagram 5. Minskningen gäller såväl 
utrikesfödda som för inrikesfödda. Minskningen har varit stor 
i alla berörda stadsdelar i Södertälje.

Malmö
Av Malmös oktoberrapport 2001 framgår att det inom ramen 
för Arbets- och utvecklingscentra (AUC) i Malmö bedrivs 
arbete med att höja utbildningsnivån. Bl.a. kan nämnas  
Second-Chance-School-Fosie, ett projekt med inriktning på 
ungdomar som saknar gymnasiekompetens men som behöver 
mer stöd än vad undervisningen på Komvux kan ge.

Den kvantitativa utvecklingen enligt Integrationsverkets beräk-
ningar
En satsning på att höja utbildningsnivån i Malmös berörda 
områdena för utrikesfödda verkar ha kommit igång. I Malmö 
har antalet lågutbildade från berörda områden som börjat 
kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå ökat med 7 
procent mellan 1999 och 2001. Se diagram 6. Ökningen har 
framför allt skett i Rosengård. I ej berörda områden i Malmö 
var det en minskning med 34 procent
 Ökningen av deltagandet i kommunal vuxenutbildning på 
gymnasial nivå för boende i berörda områden i Malmö var för 
utrikes födda hela 39 procent. För inrikes födda har det varit 
en minskning på 47 procent.
 Räknat som andel av alla vuxna personer med enbart 
grundskola i berörda områden Malmö var det 5,1 procent som 
våren 2001 började i gymnasieutbildning. För utrikes födda 
var andelen 6,2 procent.

Göteborg
Enligt Göteborgs rapport om storstadssatsningen från oktober 
2001 bedrivs väglednings- och stödverksamhet för bergsjöbor 
som står långt ifrån arbetsmarknaden. Arbetet sker genom 
samverkan mellan arbetsförmedlingen, försäkringskassan, 
primärvården, vuxenutbildningsförvaltningen och stadsdels-
förvaltningen. Hjällboforum arbetar med rekryteringsbehov 
och yrkesrelaterade utbildningar. Etableringsarbete pågår för 
Biskopsgårdens Folkhögskola.

Den kvantitativa utvecklingen enligt Integrationsverkets beräk-
ningar
En satsning på att höja utbildningsnivån för utrikes födda 
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verkar också att i Göteborgs berörda områdena ha kommit 
igång. I Göteborg har antalet lågutbildade från berörda områ-
den som börjat kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå 
ökat med 21 procent mellan 1999 och 2001. Se diagram 7. En 
betydande ökning har skett i alla berörda stadsdelar i Göte-
borg. I ej berörda områden i Göteborg var det en minskning 
på 15 procent. 
 Ökningen av deltagandet i kommunal vuxenutbildning på 
gymnasial nivå för boende i berörda områden i Göteborg var 
för utrikes födda hela 43 procent. För inrikes födda har det 
varit en minskning på 32 procent
 Av personer med enbart grundskola i berörda områden i 
Göteborg började 6,1 procent våren 2001 i gymnasieutbild-
ning. För utrikes födda var andelen 7 procent.
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Diagram 1–7
Andel med högst grundskola som börjat gymnasial komvux.Index 1999=100. Åldersstandar-
diserat.
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Mått med anknytning till attraktivitets 
och trygghetsmålet. Utvecklingen på 
kommunnivå
Vad gäller brotten misshandel/olaga hot har antalet brott per 
1 000 invånare varit rätt stabilt de senaste åren både på läns 
och kommunnivå. I vissa kommuner är dock utvecklingen 
mer ojämn i de av storstadsarbetet berörda områdena. Nedan 
redovisas utvecklingen per kommun och för de berörda områ-
dena i respektive kommun.

Huddinge
Enligt Huddinges oktoberrapport 2001 förekommer i Vårby 
olika projekt såsom nattvandrarna, grannsamverkan, fysisk 
planering med mera knyts samman för att få en bättre effekt. 
Fyra »Lugna-Gatan-värdar« har arbetat i Flemingsberg sedan 
mars 2000. Två är rekryterade från Flemingsberg. Under 2001 
kommer tre Lugna Gatan-värdar fortsätta det påbörjade arbe-
tet. Lugna-Gatan-värdarna patrullerar i området fredag- och 
lördagkvällar och arbetar i skolan några dagar i veckan

Den kvantitativa utvecklingen enligt Integrationsverkets beräk-
ningar
Utvecklingen av antalet anmälda brott gällande misshandel 
och olaga hot har varit ojämn i de berörda områdena i Hud-
dinge. Se diagram 1. Mellan 1999 och 2000 ökade antalet med 
18 procent. Nästa år minskade det med 9 procent. Brottsut-
vecklingen för andra typer av brott har annars mellan 2000 
och 2001 varit ökande i Huddinge, kraftigast i de berörda 
områdena. Detta gäller både skadegörelse och inbrott.

Botkyrka
Enligt kommunens oktoberrapport 2001 är droghandel och 
drogmissbruk i Alby upphov till både störningar och krimina-
litet. Fältprojekt mot droger och kriminalitet (550 tkr) syftar 
till att minska drogmissbruk och kriminalitet bland ungdomar 
17–25 år med samordnade insatser från socialförvaltningen, 
polisen, projektet Nyckeln, träffpunkten Wayside och fören-
ingslivet.

Bilaga 6 
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 »Lugna Gatan« är verksam i Fittja med 3 ledare och 13 
juniorvärdar. En rehabiliteringsgrupp som består av represen-
tanter från ett boxningsprojekt,socialförvaltningen och kultur 
och fritidsförvaltningen arbetar med ett 15-tal unga män i 
åldern 19–28 år som har identifierats som aktivt kriminella.
 Ett program för bättre belysning av huvudstråk och av gång- 
och cykelvägar mellan stadsdelarna har pågått under 2001 i 
Hallunda-Norsborg. Kostnad 2001 2,4 mkr.

Den kvantitativa utvecklingen enligt Integrationsverkets beräk-
ningar
Antalet anmälda brott gällande misshandel och hot har sedan 
1999 legat stabilt i Botkyrkas berörda områden. I Botkyrka 
som helhet skedde en ökning på 8 procent mellan 2000 och 
2001. Se diagram 2.  I Alby har det varit en stabil minskning 
1999–2001 av antalet anmälda brott gällande misshandel och 
hot, från 326 till 248. I Fittja och Hallunda-Norsborg har det 
varit en viss ökning det senaste året. 
 Vad gäller brottstyperna skadegörelse och inbrott har det i 
berörda områden i Botkyrka skett en minskning mellan 2000 
och 2001. Detta gäller inte kommunen som helhet.

Haninge
Enligt kommunens oktoberrapport 2001 har för insatsområdet 
»Attraktiv och trygg boendemiljö« lokala mål ännu inte utarbe-
tats eftersom det gångna året präglats av turbulens när det gäller 
fastighetsägandet. I samarbete med polisen och lokala hyres-
gästföreningar planeras grannsamverkan- och föräldrasamver-
kanprojekt. En hemsäkerhetsdag har genomförts i ett kvarter 
tillsammans med bostadsbolag och boendeorganisation.

Den kvantitativa utvecklingen enligt Integrationsverkets beräk-
ningar
I Jordbro har det skett en minskning av antalet anmälda brott 
gällande misshandel och olaga hot mellan 2000 och 2001. I 
kommunen som helhet har det varit en ökning. Se diagram 3. 
Vad gäller skadegörelse och inbrott har utvecklingen varit lik-
artad i de berörda områdena och i kommunen som helhet.

Stockholm
Enligt kommunens oktoberrapport 2001 har arbetet inom 
området trygghet och trivsel har alltmer kommit att inriktas 
på brottsförebyggande arbete och på trygghetsskapande åtgär-
der i form av medborgarvärdar, centrumvärdar, Lugna-Gatan-
verksamhet och liknande. Fyra stadsdelar av fem har t.ex. 
inrättat lokala brottsförebyggande råd.
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Den kvantitativa utvecklingen enligt Integrationsverkets beräk-
ningar
I Stockholms berörda områden har det varit en minskning 
på 12 procent mellan 2000 och 2001 av antalet anmälda brott 
för misshandel och hot. En minskning har skett i alla enskilda 
berörda områden utom i Husby. I Stockholm som helhet har 
det inte skett någon förändring av antalet brott av denna typ. 
Se diagram 4. Vad gäller skadegörelse och inbrott har utveck-
lingen varit likartad i de berörda områdena summerade och i 
kommunen som helhet.

Södertälje
Enligt kommunens oktoberrapport 2001 har insatser med syfte 
till trygghet och trivsel genomförts med fokus på flera komple-
terande områden – kultur, fritid, föreningsliv, fysisk miljö samt 
brottsförebyggande. Samverkan sker med polis, bostadsföretag, 
föreningar och kyrkosamfund i alla bostadsområden. Brottsfö-
rebyggande rådet i Södertälje stödjer arbetet. 

Den kvantitativa utvecklingen enligt Integrationsverkets beräk-
ningar
I Södertäljes berörda områden liksom i kommunen som 
helhet har det skett en viss ökning mellan 2000 och 2001 av 
anmälda brott gällande misshandel och olaga hot. Se diagram 
5. Även vad gäller skadegörelse och inbrott har utvecklingen 
varit likartad i de berörda områdena summerade och i kom-
munen som helhet.

Malmö
Enligt kommunens oktoberrapport 2001 har i januari 2001 
i Hyllie bildats en fältgrupp bestående av tre fritidsledare. 
»Lokala brottsförebyggare« med utländsk bakgrund och en 
projektledare ska möta upp ungdomar bosatta i området. Den 
utökade fältgruppen har möjligheter att större delen av dygnet 
alla veckans dagar ha kontakt med stadsdelens ungdomar, för-
äldrar, föreningsliv och övriga medaktörer
 Nattvandringar har påbörjats i Rosengård med upp emot 
30 föräldrar för att tillsammans finnas till hands och stödja 
ungdomarna på kvällar och nätter. I samverkan mellan olika 
aktörer inom Rosengård, kommunen, andra myndigheter, 
fastighetsägare och andra företag genomförs ett bevaknings-
projekt. De företag som utför bevakningen anställer ett antal 
rosengårdsbor, som känner stadsdelen och ungdomarna väl 
och talar olika språk. Uppgiften är att patrullera inom Rosen-
gård, bidra till att hålla skadegörelsen nere och medverka till 
en ökad trygghet i området.
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Den kvantitativa utvecklingen enligt Integrationsverkets beräk-
ningar
I Malmös berörda områden det varit en fördubbling av antalet 
anmälda misshandels- och olaga hot brott mellan 1997 och 
2000. Även i kommunen som helhet har det varit en kraftig 
ökning. Se diagram 6. Trots denna ökning låg Malmös berörda 
områden år 2000, för denna typ av brott, under riksnivån och 
under övriga kommuner i storstadssatsningen räknat i antalet 
brott per 1 000 invånare. Mellan 2000 och 2001 skedde en 
minskning av anmälda misshandelsbrott i Malmös berörda 
områden på 15 procent, samtidigt som ökningen fortsatte i 
kommunen som helhet. Minskningen har främst skett i Fosie 
och Rosengård. År 2001 var Malmö den enda kommun i stor-
stadssatsningen där antalet brott av denna typ per invånare var 
lägre i berörda områden än i kommunen som helhet. 
 Även för brottstyperna skadegörelse och inbrott har det, till 
skillnad mot i kommunen som helhet, skett en minskning i 
berörda områden mellan 2000 och 2001.

Göteborg
Enligt kommunens oktoberrapport 2001 bidrar ca 30 natt-
vandrare till att göra stadsdelen tryggare i Bergsjön. Brotts-
förebyggarna i Gårdsten möter 200–300 elever dagligen. 
Alla invånare i Hjällbo får del av Trygghetsgruppens arbete. 
Bostadsbolaget, som är den största fastighetsägaren i Norra 
Biskopsgården arbetar med att stärka tryggheten och trivseln 
i området. 

Den kvantitativa utvecklingen enligt Integrationsverkets beräk-
ningar
I Bergsjön och Gårdsten har det mellan 2000 och 2001 skett 
en viss minskning av anmälda brott gällande misshandel och 
olaga hot. Detta har gjort att antalet brott av denna typ har 
minskat mer i de berörda områdena som helhet (-6 procent) 
än i kommunen som helhet (-2 procent). Se diagram 7. För 
brottstyperna inbrott och skadegörelse har det varit en minsk-
ning i berörda områden och en ökning i kommunen som hel-
het. 
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Diagram 1–7
Misshandel och olaga hot. Antal anmälda brott per 1 000 invånare 1997–2001. 

1. HUDDINGE

0

5

10

15

20

25

30

Botkyrka

Berörda  i Botkyrka

20012000199919981997

2. BOTKYRKA 3. HANINGE/JORDBRO

0

5

10

15

20

25

30

Stockholm

Berörda  i Stockholm

20012000199919981997

4. STOCKHOLM

0

5

10

15

20

25

30

Södertälje

Berörda  i Södertälje

20012000199919981997

5. SÖDERTÄLJE

0

5

10

15

20

25

30

Malmö

Berörda  i Malmö

20012000199919981997

6. MALMÖ

0

5

10

15

20

25

30

Göteborg

Berörda  i Göteborg

20012000199919981997

7. GÖTEBORG

Källa Polismyndigheterna i Stockholms, Skåne och Västra Götalands län.

0

5

10

15

20

25

30

1997 1998 1999 2000 2001

 Haninge

 Jordbro



 201



 201

1 SAMS (Small Area Market Statistics) är en indelning som bygger på 
kommunernas delområden (NYKO) i de större kommunerna och på 
valdistrikt i de mindre. 

2 För en förteckning över SAMS områdena som ingår i storstadssats-
ningen se sid. 96 i Utvecklingen i storstadssatsningens områden (Inte-
grationsverket 2001:09).

Jämförelseområden
Beräkningsmetod
Här används tre variabler för att karakterisera storstadssats-
ningens områden och jämförelseområdena: inkomstnivån, 
ekonomiskt bistånd/socialbidragsnivån och andelen som är 
utrikes födda. Jämförelseområdena till storstadssatsningen bör 
vara så lika de berörda områdena i storstadssatsningen som 
möjligt vad gäller dessa tre variabler. Då har man fått fram ett 
antal områden som har likartade problem som områdena i stor-
stadssatsningen. Om man jämför utvecklingen av indikatorerna 
i jämförelseområdena med utvecklingen i storstadssatsningens 
områden kan man alltså få en uppfattning om resultatet av stor-
stadssatsningen.  
 Jämförelseområdena har i ett första steg sållats fram bland de 
ca 9 000 s.k. SAMS-områden1 som riket är indelat i och som är 
den minsta geografiska enheten i Integrationsverkets databas 
STATIV. De SAMS-områden som sållats fram är de som ej ingår 
i storstadssatsningen och har en inkomst per invånare under en 
viss nivå, utbetalt ekonomiskt bistånd/socialbidrag per invånare 
över en viss nivå samt en andel utrikes födda över en viss nivå. 
Här inräknas i inkomsten, liksom i Storstadsutredningens rap-
porter, beskattade bidrag och kapitalinkomster. Utgångspunkten 
för att bestämma nivån för inkomst m.m. har varit de SAMS-
områden som utgör områdena i storstadssatsningen2. Det lägsta 
värdet på inkomsten per invånare för den tredjedel av SAMS-
områdena (dvs. de 33 percentiler) i storstadssatsningen som har 
högst medelinkomst är den inkomstnivå som ska understigas i 
jämförelseområdena. På samma sätt har nivån för ekonomiskt 
bistånd/socialbidrag och andelen utrikes födda bestämts. 
 Ett villkor för att ett SAMS-område ska komma med i beräk-
ningarna är att antalet invånare i området är högre än 1 000.

Bilaga 7
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Utvidgning av jämförelseområdena till stadsdelar
De  enligt ovan beräknade enstaka SAMS-områdena har utvid-
gats till naturliga stadsdelar.
 Resultatet som redovisas i tabell 2 baseras på studier av kartor 
från kommunerna och på samtal med personal på kommunför-
valtningarna. Jämförelseområdenas utsträckning och gränser 
har godkänts av berörda kommuner. 
 Inga av jämförelseområdena i tabell 2 har en medelinkomst 
som är högre än de områden i storstadssatsningen som har 
högst medelinkomst. Högst medelinkomst i storstadssatsningen 

Tabell 1

  Antal invån Inkomst/ Soc-bidr/ Andel %
  boende person person utrikes födda
  alla åldrar 20–64 år 20–64 år av 20–64 år
  1998 1998 1998 1998

Medelvärde samtliga jämförelseområden 5 218 122 067 10 767 47,6
Medelvärde Storstadssatsningens områden 9 891 117 862 11 773 57,6
Medelvärde riket - 186 110 1 950 13,2

Källa:STATIV, Integrationsverket

Tabell 2 
Jämförelseområden

  Antal invån Inkomst/ Soc-bidr/ Andel  %
  boende person person utrikes födda
  alla åldrar 20–64 år 20–64 år av 20–64 år
  1998 1998 1998 1998

Botkyrka Storvreten    5 549 151 872 3 717 38,5
Sollentuna C Bagarby   4 439 137 259 5 973 57,1
Uppsala Gottsunda    12 776 138 898 9 774 37,7
Eskilstuna Årby    2 385 109 265 10 934 55,2
Norrköping Tingstad församling   3 144 110 689 14 742 46,9
Jönköping Råslätt    4 156 94 695 12 162 61,2
Helsingborg Högaborg    3 749 124 909 9 028 37,0
Kristianstad Gamlegården    3 587 111 644 9 274 40,7
Halmstad Andersberg    3 441 86 954 15 906 54,9
Göteborg Lövgärdet    5 970 116 005 14 243 54,7
Göteborg Hammarkullen    7 023 99 546 19 172 70,8
Trollhättan Kronogården    4 694 133 954 7 814 46,7
Örebro Markbacken-Varberga-Tornfalkgatan 6 467 102 019 12 878 46,7
Västerås Södra o norra Råby 5 674 143 511 6 222 34,0

Källa:STATIV, Integrationsverket
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har Jordbro (157 000) och Västra Skogås (155 000). Av tabell B1 
framgår också att medelinkomsten för jämförelsestadsdelarna 
blir 122 000. Av tabell 1 framgår att medelinkomst och eko-
nomiskt bistånd/socialbidrag per person blir ungefär lika med 
motsvarande värden för områdena i Storstadssatsningen. Ande-
len utrikes födda blir något lägre i jämförelseområdena eftersom 
de områden i Sverige som har högst andel utrikes födda redan 
är med i storstadssatsningen. Andelen utrikesfödda i jämförelse-
områdena är dock betydligt högre än i genomsnitt för riket.





Personer som är offentligförsörjda genom 
olika myndigheter
Utgångspunkter
En betydande grupp i storstadssatsningens områden är personer 
som får stöd av flera myndigheter separat utan att dessa myn-
digheter samarbetar. De befinner sig i en s.k. systemrundgång. 
Ett viktigt problem att lösa, om man ska uppnå storstadspoliti-
kens mål, är att öka sysselsättningen och minska bidragsberoen-
det för dessa särskilt utsatta grupper.

Frivillig samverkan
Utvärderingen av försöksverksamheten med frivillig samverkan 
mellan myndigheter för särskilt utsatta (Frisam) har varit en 
utgångspunkt för denna bilaga. Propositionen 1996/97:63 Sam-
verkan, socialförsäkringens ersättningsnivåer och administration, 
m.m. har bl.a. resulterat i riktlinjer för frivilliga samverkansfor-
mer inom rehabiliteringsområdet. Utvärderingen innebär en 
uppföljning av utfallet av dessa riktlinjer. Inom Frisam-utvärde-
ringen har man gjort en grundlig genomgång av problematiken 
med s.k. systemrungdgång och offentligförsörjning under längre 
tid. Vår genomgång av Frisam - utvärderingen utmynnar i en 
bedömning av hur man genom kvantitativa mått kan beskriva 
utvecklingen av antalet offentligtförsörjda personer i storstads-
satsningens berörda områden.
  Propositionen 1996/97:63 poängterar att risken för att hamna 
i en rundgång och offentlig försörjning är större vid långvarig 
arbetslöshet och då individerna har långvariga psykosociala eller 
hälsomässiga problem. Ett viktigt syfte med myndighetssamver-
kan är att de gemensamma insatserna ska öka den enskildes 
möjligheter på arbetsmarknaden och därmed eliminera beroen-
det av offentlig försörjning.
 Rehabiliteringen är ingen entydig verksamhet utan det finns 
en mängd olika stödformer, ekonomiska såväl som icke-ekono-
miska. Rehabiliteringen bedrivs inom flera områden och av flera 
myndigheter, såsom socialtjänst, arbetsförmedling, arbetsmark-
nadsinstitut, försäkringskassa, hälso- och sjukvård, företagshäl-
sovård samt hos arbetsgivaren och arbetsmiljöinspektionen. 
Frisam-utvärderingen använder rehabilitering som ett sam-

Bilaga 8
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lingsbegrepp för alla åtgärder av medicinsk, social, psykologisk 
och arbetslivsinriktad art med målet att hjälpa arbetslösa, sjuka, 
och skadade personer att återvinna bästa möjliga funktions- och 
arbetsförmåga. Frisam-utvärderingen avser alltså inte enbart 
arbetslivsinriktad rehabilitering.
 Forskningen visar att en effektiv rehabilitering ofta inte når 
de särskilt utsatta, t.ex. långtidsarbetslösa, människor med 
funktionshinder, långtidssjukskrivna eller förtidspensionärer. I 
det svenska välfärdssystemet med ökad specialisering och sekto-
risering har det blivit svårare att hjälpa personer med samman-
satta behov. Sektoriseringen har också inneburit att offentliga 
organisationer i flera fall har motstridiga mål, instruktioner och 
handlingsplaner. Sektoriseringen för med sig ett effektivitetspro-
blem i form av långa köer, väntetider, dubbelarbete, oklarheter i 
ansvar m.m.
 Tiden som ägnas åt samlade insatser från olika myndigheters 
sida för särskilt utsatta tenderar att minska. Myndigheternas 
mål och lagstiftningen gör det inte möjligt för lokala aktörer att 
prioritera gemensamma insatser för dem. Gruppen prioriteras 
inom varje sektor för sig, men deras behov kräver ofta ett samlat 
stöd. Det samarbete som sker kommer ofta in för sent. Samar-
betet kommer ofta in som en sista åtgärd när andra insatser har 
misslyckats. Resultatet kan också bli att individen inte får någon 
hjälp. Flera erhåller förtidspension efter en längre tids sjukskriv-
ning. Ofta upphör då det offentliga med kontakt med individen.
 Bidragssystemens kortsiktighet, ersättningsnivåernas varie-
rande storlek och dålig synkronisering mellan olika ersättnings-
system motverkar individens rehabilitering.

Gruppen särskilt utsatta
I utvärderingen av Frisam definieras gruppen särskilt utsatta 
som personer i yrkesverksam ålder som är i behov av samlade 
insatser i syfte att förhindra att de hamnar i en gråzon mellan 
myndigheter och rundgång mellan verksamheter samt i lång-
varig offentlig försörjning. De särskilt utsatta har under mycket 
lång tid haft passiv försörjning i form av A-kassa, sjukpenning 
eller socialbidrag. I utvärderingen uppskattas gruppen särskilt 
utsatta till fem procent av befolkningen i arbetsför ålder, dvs. 
ca 280 000 personer. Gemensamt för dessa är att de har kontakt 
med minst tre myndigheter och har offentlig försörjning mer 
än 12 månader genom bl.a. sjukpenning/sjukbidrag, A-kassa 
och socialbidrag. Definitionen av särskilt utsatta inkluderar inte 
förtidspensionärer
 Frisam har identifierat följande orsaker till att man kommit 
att inräknas bland de särskilt utsatta: psykiska besvär, fysiska 
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besvär, arbetsmässiga behov såsom att återfå arbetsförmågan, 
behov av utbildning/omskolning, behov av stöd i att hitta ett 
arbete samt sociala behov såsom personlig kris, missbruk, behov 
av stöd till familjen samt behov av känslomässigt stöd. 
 Ett passivt bidragsmottagande är förödande. Utvärderingen 
visar att långvarig arbetslöshet eller sjukdom skapar passivitet 
om det pågår för länge blir »ett sätt att leva« vilket ökar svårig-
heterna att återkomma till arbetslivet och en aktiv tillvaro.
 I utvärderingen konstateras att den samverkan som skett 
främst sker kring personer med psykiska, psykosociala problem 
och personer med smärtproblematik. 
 Breddas perspektivet till personer med offentlig försörjning 
som har kontakt med minst två av verksamheterna försäkrings-
kassa, arbetsförmedling och socialtjänst utgör gruppen enligt 
Frisams beräkningar över 10 procent av befolkningen i arbetsför 
ålder. Ett motiv till denna bredare definition är att kunna identi-
fiera personer i fara att bli särskilt utsatta och att sätta in insatser 
för dessa.

Att förhindra offentligförsörjning i 
rehabiliteringsarbetet
I propositionen 1996/97:63 är arbetslinjen mycket tydlig, och 
innebörden av begreppet arbetsförmåga är viktig för synen på 
rehabilitering. För att de med arbetsförmåga ska kunna få arbete 
krävs det att det finns arbeten och att personen är anställnings-
bar, dvs. har tillräcklig kompetens i förhållande till arbetsuppgif-
terna inom tillgängliga arbeten. 

Förebyggande arbete
Ett viktigt steg i att förhindra behov av insatser från flera myn-
digheter är att förebygga att behov av rehabilitering uppstår. 
Uppdraget att arbeta förebyggande finns beskrivet i socialtjänst-
lagen, hälso- och sjukvårdslagen, regeringens regleringsbrev 
för Riksförsäkringsverket och Arbetsmiljöverket samt i förord-
ningen med instruktion för Arbetsmarknadsverket. Arbetsgiva-
ren har enligt arbetsmiljölagen ett ansvar för att arbeta förebyg-
gande. 
 Fyra femtedelar av arbetsgivarna anger att de har anställda 
som under det senaste året varit sjukskrivna i mer än två måna-
der. Orsakerna till sjukskrivningen anges vara smärta och värk 
samt psykosociala problem. Även kroniska medicinska besvär 
och psykiska funktionshinder är vanliga orsaker. Frisam-utvär-
deringen betonar att som en förebyggande åtgärd stimulera 
arbetsgivarna till att arbeta mer aktivt med rehabilitering av 
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långtidssjukskrivna så att inte fler hamnar i gruppen särskilt 
utsatta.
 Aktivitet ska stimuleras. Individen ska inte förlora ekono-
miskt under rehabiliteringen.

Insatser för dem som saknar arbete
En samhällsekonomisk studie av Frisam-utvärderingen visar att 
det är samhällsekonomiskt lönsamt och lönsamt för individen 
att satsa flera myndigheters samlade resurser på rehabilitering av 
särskilt utsatta. Dessa har studerats fram till 1,5–2 år efter avslu-
tad rehabiliteringsinsats. Inkomstutvecklingen har studerats. 
 För gruppen särskilt utsatta är det väsentligt att komma ifrån 
det kortsiktiga agerandet om ett år i taget. Grundläggande i 
rehabiliteringsarbetet är enligt Frisamuppföljningen att försörj-
ningen är tryggad under hela rehabiliteringstiden.
 Grupper som står långt från arbetsmarknaden bör enligt 
Frisam-utvärderingen aktiveras t.ex. genom arbete, utbildning, 
arbetsträning och arbetsmarknadspolitiska program. Ett sådant 
stöd behövs framförallt för dem som inte har tillgång till det 
generella välfärdssystemet och till dem med mycket låga inkom-
ster. Målet är ökad hälsa och egenförsörjning. 
 Det offentliga måste, bl.a. genom att erbjuda lönebidrag, 
handledning, kompetensutveckling, stödja det intresse som 
arbetsgivare visar för att ta emot personer med begränsad 
arbetsförmåga. Anställning med lönebidrag är en speciellt vik-
tig förutsättning för den samhällsekonomiska förbättringen 
noterar Frisam-utvärderingen. AMV:s står generellt sett för en 
stor insats när det gäller att hjälpa individer som är långt från 
arbetsmarknaden. Till två tredjedelar sker anställningar av sär-
skilt utsatta på förslag av Arbetsförmedlingen.
 Utvärderingen visar att vissa individer »faller tillbaka« efter 
avslutad rehabilitering. Därför finns ett behov av fortsatt upp-
följning. Förtidspensionering skall undvikas.
 

Särskilda möjligheter inom 
storstadssatsningens ram
Frisam-utvärderingen betonar att det måste finnas ekonomiska 
resurser som aktörerna kan använda fritt i syfte att samverka 
och underlätta aktiva insatser för de särskilt utsatta. Inom 
ramen för storstadssatsningen bör det vara möjligt att frigöra 
sådana resurser. Frisam-utvärderingen framhåller också att 
de personella resurserna för de särskilt utsatta bör öka för att 
bättre och snabbare insatser ska kunna göras så att kostnader 
för åtgärder och försörjning minskar. Inom ramen för storstads-
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satsningens medel samt Arbetsmarknadsverkets anslag på 100 
miljoner kronor för att stärka ställningen på arbetsmarknaden 
för personer med utländsk bakgrund bör det finnas möjligheter 
att få fram den ökning av de personella resurserna som Frisam-
utvärderingen efterlyser. 

Kommentarer från kommunsamordnare m.fl. inom 
storstadssatsningen
Detta avsnitt baseras på intervjuer med kommunsamordnare 
och andra verksamma inom storstadssatsningen.

Offentligförsörjning
Det är fortfarande svårt att lösa problemen kring offentligför-
sörjning menar man bland de intervjuade. Landstinget orkar 
inte vara kontrollanter. Länsarbetsnämnderna är inte mycket 
inlemmade i det lokala arbetet. 
 De långtidsjukskrivna är ofta inte så sjuka – de har andra pro-
blem, problem som Försäkringskassan menar att de inte kan ta 
hand om. De ligger under Försäkringskassans ansvar men kas-
san tar inte hand om problemen. Försäkringskassan vill dock 
ofta styra själva utifrån sina egna förutsättningar – inte i samar-
bete.
 Uppfattningen bland de intervjuade är dock är att det skett en 
viss förbättring i förhållande till tidigare. Samordningen har för-
bättrats bl.a. genom att individuella handlingsplaner upprättats 
för de offentligförsörjda. Samverkan inom storstadssatsningens 
ram har lett till att de olika berörda verksamheterna finns nära 
varandra i vardagen och har en gemensam planering som gör 
det svårare att »glida runt«. 
 De intervjuade undrar om bekymret med offentligförsörjning 
i kombination med rundgång mellan olika myndigheter verkli-
gen är så stort i storstadssatsningens stadsdelar. Det finns andra 
problem – speciellt för dem som står utanför arbetskraften.

Samverkansfrågor med anknytning till de offentligförsörjda
Landstingen är viktiga med sin primärvård men bökiga att sam-
arbeta med. Det hänger ofta på eldsjälar som är intresserade av 
frågorna, som t.ex. i Hallunda. 
 Samarbetet mellan storstadssatsningen och Länsarbetsnämn-
derna vad gäller utbildning och arbete har fungerat bra, men 
det finns inte så mycket direkta samverkansprojekt där stor-
stadssatsningen och Arbetsförmedlingen arbetar tillsammans 
samlokaliserat. Samarbetet med Länsarbetsnämnden har varit 
en parallellprocess eftersom Arbetsförmedlingen har svårt med 
fokusering på de speciella stadsdelar som storstadssatsningen 
arbetar inom. I arbetet med att bygga upp medborgarkontor 
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har storstadssatsningen fått med en mängd externa aktörer i 
samarbetet, t.ex. Försäkringskassan, polisen, skattemyndighe-
terna, men ej Arbetsförmedlingen. 

Haninge
Storstadssatsningen i Haninge har ett samverkansavtal med 
Försäkringskassan och Länsarbetsnämnden. Samverkan är bra 
med Arbetsförmedlingen men sämre med Försäkringskassan. 
Försäkringskassan är frånvarande trots att de skrivit på avtalet. 
Att Försäkringskassan inte är med är ett stort problem eftersom 
en stor del av de som är i behov av vägledning och samordning 
är deras klienter. Länsarbetsnämnden är också hårt styrda cen-
tralt och med regler. Landstinget har bidragit till att bygga upp 
familjecentralen med sina reguljära medel. Egna medel skjuts 
till från landstinget. »De är en väldigt bra samarbetspartner 
– den bästa samverkansparten!«, är ett omdöme. Bland annat 
drar man igång en hälsosatsning med en hälsoförmedling som 
skall lägga grunden för samverkan med näringslivet. 

Huddinge
Landstinget är inte med i det centrala samverkansavtalet för 
storstadssatsningen i Huddinge. 

Malmö
Det finns konfliktmål som försvårar arbetet. Målet om 4-pro-
cents arbetslöshet under 2000 gjorde att stadsdelarna inte kunde 
arbeta på ett sådant sätt – individualiserat – som de ursprung-
ligen skulle gjort. Arbets- och utvecklingscenter-samarbetet 
(AUC) har fungerat bra i det stora hela. Arbetsförmedlingen 
och Försäkringskassan har satt in ordinarie personal som 
resurspersoner. 

Göteborg
Försäkringskassan finns med i den kommuncentrala arbets-
gruppen och i några av de berörda områdena.
 Det finns olika bilder hos stadsdelarna om samarbetet med 
Arbetsförmedlingen. Det finns lokala arbetsmarknadskontor, 
men ur det kommunala perspektivet är man inte helt nöjd med 
samarbetet. Dock är cheferna från Arbetsförmedlingskontoren 
med i planeringen av satsningen. Storstadssatsningen är inte i 
fas med Arbetsförmedlingen. Kanske beror det på att storstads-
satsningen fokuserar på sina fyra områden medan Arbetsför-
medlingen har ett bredare perspektiv vilket är en stötesten. Sats-
ningen och Arbetsförmedlingen har också olika målgrupper. 
Lokalt har samarbetet med Arbetsförmedlingen fungerat bättre, 
men i det stora hela är det ett område där samsyn måste utveck-
las. Regelverken är ett hinder plus den kommunikationsbrist 
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som finns på de olika nivåerna som försvårar det lokala arbetet. 
Det är svårt att bedöma varför samverkan är så svår att nå. Kan-
ske behövs det en större tydlighet från regeringens sida om AMS 
medverkan. 
 Landstinget och primärvården finns ej med som samverkans-
partner.
 Det finns inga speciella resurser avsatta för samverkan. Men 
storstadssatsningen har bidragit till att träffar och samverkan 
kommit till stånd inom vissa stadsdelar mellan sakområden 
p.g.a. att resurser finns för planering, projektering och för att 
inleda processer. 

Södertälje
I stort fungerar samarbetet med Länsarbetsnämnden mycket 
bra. Det är sämre med Försäkringskassan eftersom de har 
mycket stora svårigheter med samverkan, statistikförsörjning, 
organisation. Det går inte i dagsläget att samarbeta med dem. 
Praktikerna inom Försäkringskassan är bakbundna. På länskon-
toret har de inte fått del av de pengar för samverkan som delats 
ut inom Frisam. Försäkringskassan kan aldrig erbjuda någon-
ting. De är med på nåder och har inte resurser eller mandat för 
att komma med i samarbetet.
 Landstinget är också med i samarbetet på två plan – i stor-
stadssatsningen och i det generella folkhälsoarbetet där de spe-
ciellt fokuserar på de fyra områdena genom familjecentralerna. 
Försäkringskassan är mer avskärmad från den faktiska situatio-
nen. De saknar analyser av sitt grundmaterial och arbetar rent 
tekniskt. 

Stockholm
När det gäller Försäkringskassan menar samordnarna i Stock-
holm att signalerna inte är tydliga inom deras organisation. De 
finns inte alls med på den strategiska nivån. Ingen följer upp 
deras arbete och därför är de inte aktiva. Dessutom har Försäk-
ringskassan omorganiserats. 
 Samarbetet med Arbetsförmedlingen försvåras genom att 
de har ettårs-budget och därför arbetar på kort sikt. Vad gäller 
den storstadspott Arbetsförmedlingen är tilldelade förs det bra 
diskussioner med storstadssatsningen. Arbetsförmedlingen har 
»fredat« storstadssatsningens områden i länet. Men centrala 
direktiv stoppar ofta lokala initiativ på Arbetsförmedlingen.

Allmänna synpunkter på storstadssatsningen
Det är svårt för storstadssatsningen inom kommunerna att 
påverka de statliga verksamheterna. Den främsta påverkan på 
de statliga verksamheterna kommer antagligen från deras egna 
erfarenheter som deltagare i satsningen.
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 Det som är bra med storstadssatsningen är att kommunen 
ges incitament att ta upp de utsatta områdenas problem efter ett 
fruktansvärt 1990-tal menar de intervjuade. När staten tar tag i 
frågan tvingas kommunerna lyfta frågor som man underlåtit att 
hantera. Det är bra att storstadssatsningen formulerats i målom-
råden och direktiv, vilket gett ett strukturerat arbete. 
 Tanken med de lokala utvecklingsavtalen är bra menar de 
intervjuade. De är långsiktiga, tidigare sade staten dock att de 
skulle bli 10 år men så blev det inte. De har heller inte karak-
tären av reguljära avtal. Men de skapar dock en samsyn mellan 
kommun och stat om en politisk målsättning. 
 Kommuner med kommundelsnämnder haft det enklare att 
komma igång med samverkan inom storstadssatsningen då de 
haft en färdig organisation och en starkare lokal anknytning. 
Samverkan bör dock ske på olika nivåer inom kommunen och 
det räcker ej med lokal samverkan eftersom de lokala nämn-
derna inte har instrument för att lösa alla frågor kring samver-
kan med andra myndigheter. 
 

Att mäta utvecklingen av offentligförsörjning i de 
berörda områdena 
Varför studera gruppen särskilt utsatta?
Det är gruppen särskilt utsatta enligt Frisam-utvärderingens 
definition som har det socialt svårast eftersom de under långa 
tider är beroende av försörjning och andra stödinsatser från 
samhället. Det är också denna grupp som har svårast att få sam-
hällets fulla stöd eftersom detta kräver samarbete mellan olika 
myndigheter inom kommun, landstingskommun och stat. Det 
är viktigt att man inom storstadssatsningens ram uppmärksam-
mar de särskild utsatta. 

Hela gruppen i arbetsför ålder som har offentlig försörjning 
I storstadssatsningens berörda områden hade 1998 30 procent 
av befolkningen i arbetsför ålder (20–64 år) i huvudsak offentlig 
försörjning genom pension, socialbidrag, arbetsmarknadsstöd1 
eller sjukpenning. Motsvarande andel i storstadssatsningens 
kommuner som helhet är 16 procent. En större del av befolk-
ningen har annan försörjning än helpension i berörda områden 
(22 procent) jämfört med kommunerna i storstadssatsningen 
som helhet (10 procent). Se tabell 1.

1 Arbetsmarknadsstöd är ett samlingsbegrepp för arbetslöshetsersättning, 
aktivitetsstöd för personer som deltar i ett arbetsmarknadspolitskt pro-
gram samt anställningsstöd som en arbetsgivare kan få om de anstäl-
ler en person som enligt Arbetsförmedlingens bedömning inte annars 
skulle kunna få anställning på den öppna arbetsmarknaden. 
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 För utrikes födda skiljer sig andelen med hel pension inte så 
mycket mellan berörda områden och landet som helhet. Skill-
naden mellan berörda områden och övriga kommunen i ande-
len hel pensionerade beror helt på att inrikes födda i berörda 
områden är pensionerade i hög utsträckning. Av inrikes födda 
i arbetsför ålder i berörda områden har 9 procent hel pension. 
Detta skall jämföras med 5 procent av inrikes födda i storstads-
satsningens kommuner. Detta stärker hypotesen, som framförts 
bl.a. i Storstadsutredningen, att bland personer med svensk här-
komst i berörda områden är personer med hög sjuklighet och 
handikapp överrepresenterade.
 Personer med hel pension lämnas härefter, liksom i Frisam-
utvärderingen, utanför resonemanget om offentligförsörjda.

Avgränsning av gruppen »offentligförsörjda«
För att lokalisera de offentligförsörjda (exklusive dem med hel 
förtidspension) i storstadssatsningens områden används här 
Integrationsverkets databas STATIV. Nackdelen med STATIV 
är att det inte går att identifiera personer som varit offentligför-
sörjda under en sammanhängande tid på många år. 
 Här räknas som offentligförsörjda de personer som under ett 

Tabell 1
Andel med  hel pension eller annan offentligförsörjning av 
befolkningen 20–64 år i storstadssatsningens kommuner 
1998.  

 % av befolkning 
 Hel  Övriga Totalt
 pension offentlig- offentlig-
  försörjning försörjning

Totalt   
Berörda Totalt 8 22 30
Komm. i storstads- 
satsningen Totalt 6 10 16

Utrikes födda  
Berörda Totalt 8 29 37
Komm i storstads- 
satsningen Totalt 9 20 29

Inrikes födda  
Berörda Totalt 9 12 21
Komm i storstads- 
satsningen Totalt 5 6 11

Källa: STATIV, Integrationsverket.
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år har minst 50 000 kr i ekonomiskt bistånd/socialbidrag, sjuk-
penning eller arbetsmarknadsstöd samtidigt som dessa bidrag 
summerade överstiger sammanlagda övriga inkomster, inklu-
sive kapitalinkomst och eventuell delpension. Att bidragen är så 
pass stora bland dem som här definieras som offentligförsörjda 
i jämförelse med en eventuell inkomst visar att de är beroende 
av de offentliga bidragen för sin försörjning. Om inte villkoret 
var att bidragen skulle vara större än inkomsten är det en risk 
att personer med betydande inkomster från lön och kapital som 
fått höga inkomstberoende bidrag som arbetsmarknadsstöd och 
sjukpenning hade kommit med.
 STATIV har utnyttjats för att försöka lokalisera »särskilt 
utsatta« i Frisam-utvärderingens mening, dvs. de som har 
offentlig försörjning annan än pension och har kontakt med 
flera av verksamheterna försäkringskassa, arbetsförmedling och 
socialtjänst. De uppgifter i STATIV som närmast har anknyt-
ning till dessa verksamheter är uppgifterna om utbetalda medel 
i form av socialbidrag, sjukpenning eller arbetsmarknadsstöd. 
 Endast 4 procent av gruppen offentligförsörjda i riket som 
helhet hade 1998 bidrag från alla tre bidragstyper (ekonomiskt 
bistånd/socialbidrag, sjukpenning, arbetsmarknadsstöd). Se 
tabell 2. Andelen som fått två av de tre typerna av stöd är 33 
procent. Andelen som haft kontakt med försäkringskassa, 
arbetsförmedling och socialtjänst är förmodligen betydligt 
större än andelen som fått bidrag från de myndigheter som 
handlägger bidragen. Exempelvis har många utan arbete som är 
i kontakt med Arbetsförmedlingen inte rätt till arbetsmarknads-
stöd.
 Antalsmässigt överensstämmer den här avgränsade gruppen 
offentligförsörjda med Frisam-utvärderingens högre skattning 
av antal i rundgång med kontakt med minst två myndigheter 
(10 procent av dem i arbetsför ålder i riket). Enligt Frisam-
utvärderingen är det viktigt ha kontakt med alla dessa personer 
i åtminstona i förebyggande syfte.

Beskrivning av gruppen offentligförsörjda 
Gruppen som här definieras som offentligförsörjda (exklusive 
dem med hel förtidspension) har mycket som kännetecknar 
personer i rundgång. Få i gruppen har 1998 haft annan inkomst 
än bidrag. Räknat över hela Sverige hade endast 2 procent kapi-
talinkomst och endast 4 procent lön. (I lön ingår här inga soci-
ala ersättningar som t.ex. sjukpenning eller föräldrapenning). 
Bara en liten del av den studerade gruppen har delpension (0,5 
procent). Bland offentligförsörjda hade i riket som helhet 75 
procent haft någon form av arbetsmarknadsstöd under 1998. 
Socialbidrag hade utgått för 31 procent i gruppen. Sjukbidrag 
30 procent hade fått, se tabell 2. 



214     215

 Enligt Frisam-utvärderingen kännetecknas de offentligför-
sörjda av att de till stor del utgörs av långtidsarbetslösa, funk-
tionshindrade, långtidssjukskrivna och av personer som har 
behov av utbildning/omskolning. De som varit länge inskrivna 
på Arbetsförmedlingen (Af) är, som framgår av tabell 3, över-
representerade i den grupp offentligförsörjda som avgränsats 
här. Även andelen handikappade, långtidssjukskrivna och 
lågutbildade är också överrepresenterade i den här avgränsade 
gruppen. Detta tyder på att den här avgränsade gruppen i stor 
utsträckning liknar gruppen som Frisam definierar som »sär-
skilt utsatta«.
 
Skillnader mellan berörda bostadsområden och övriga kommunen
Det finns många offentligförsörjda i storstadssatsningens 
bostadsområden. Av samtliga i arbetsför ålder i dessa områden 
räknas 22 procent till gruppen offentligförsörjda. Se tabell 4. I 
storstadssatsningens kommuner som helhet är andelen 10 pro-
cent. En speciellt stor del av de berörda områdenas befolkning 
utgörs av offentligförsörjda i Göteborg (32 procent), Malmö (27 
procent) och Stockholm (23 procent). Andelen i kommunerna 
som helhet ligger ungefär på riksnivån 9 procent. 

 Tabell 3
 Andel % Andel % Andel %  Andel %
  som varit med handi- långtids- med högst
   inskrivna  kapp av alla  sjukskrivna grundskol-
   på Af som varit på   utbildn
   > 1år Af 1998   

Hela Sverige Offentligförsörjda 55,1 20,0 15,2 33,0

Hela Sverige Samtliga 11,3 12,3 2,3 22,8

Källa: STATIV, Integrationsverket.

Tabell 2      
Offentligförsörjda 20–64 år i storstadssatsningens kommuner 1998. Andel med olika typer 
av bidrag.

  Offentligförsörjda exklusive hel förtidspension

  Andel som 1998 haft

  Totalt Social- Arbets- Sjuk-  Alla tre  Två av
  antal bidrag mark- bidrag stöden de tre
  1998   nads-     stöden
     stöd      

Hela Sverige  441 728 31 75 30 4 33

Källa: STATIV, Integrationsverket.
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 I de berörda områdena är andelen offentligförsörjda bland de 
utrikes födda speciellt hög (29 procent). I Göteborg och Malmö 
är andelen 39 procent respektive 36 procent. Se tabell 3. 
 Storstadssatsningens bostadsområden skiljer sig från Sverige 
som helhet genom att en mindre del av de offentligförsörjda 
haft arbetsmarknadsstöd där (53 procent jämfört med 75 pro-
centi Sverige som helhet) och sjukbidrag (19 procent jämfört 
med 30 procent). En högre del än i riket som helhet har haft 
ekonomiskt bistånd/socialbidrag (66 procent jämfört med 31 
procent). Detta har förmodligen samband med att färre i de 
berörda områdena än i riket har rätt till arbetsmarknadsstöd 
och sjukbidrag eftersom många inte kommit in på den svenska 
arbetsmarknaden.

Förändringar mellan åren för gruppen 
offentligförsörjda i storstadssatsningens kommuner
Metod
Först beräknas hur många som tillhörde gruppen offentligför-
sörjda i ett berört område eller en kommun 1998 som bodde 

Tabell 4 
Andel offentligförsörjda (exkl hel pension) av befolkningen 
20–64 år.

  Antal därav
  1998 offentlig-
    försörjda
    %

Berörda Huddinge 1 578 13
Huddinge 3 051 7
Berörda Botkyrka 2 709 14
Botkyrka 3 897 10
Jordbro 640 12
Haninge 2 779 7
Berörda Stockholm 7 286 23
Stockholm 33 601 8
Berörda Södertälje 1 612 17
Södertälje 3 806 9
Berörda Malmö 9 599 27
Malmö 20 666 15
Berörda Göteborg 4 584 32
Göteborg 30 230 11
Berörda Totalt 28 008 22
Samtliga Komm Totalt 98 030 10
Totalt Sverige 441 728 9

Källa: STATIV, Integrationsverket.
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Tabell 5
Procentuell förändring av antalet offentligförsörjda 1998–99.

  Totalt Utlands- Svensk-
    födda födda
 % % %

Berörda Hudd -40 -39 -41
Huddinge -42 -40 -44
Berörda Botk -38 -37 -41
Botkyrka -40 -37 -45
Jordbro -44 -42 -46
Haninge -45 -40 -49
Berörda Sth -33 -32 -39
Stockholm -39 -34 -45
Berörda S-Tälje -38 -37 -41
Södertälje -41 -39 -44
Berörda Malmö -31 -30 -34
Malmö -34 -31 -37
Berörda Gbg -24 -23 -31
Göteborg -33 -27 -38

Berörda Totalt -32 -31 -37
Komm. i storstads- 
satsningen Totalt -38 -33 -41
Sverige totalt -37 -34 -40

Källa: STATIV, Integrationsverket.

i området/kommunen både 1998 och 1999. Därefter beräknas 
hur många av dessa som 1999 antingen fortfarande var offent-
ligförsörjda eller som lämnat gruppen. Avsikten är att man 
genom dessa beräkningar ska kunna få en uppfattning av hur 
kommunala och statliga myndigheter, året innan storstads-
satsningen kom i gång med full kraft, lyckats i arbetet med de 
offentligförsörjda inom respektive berört område.
 Uppgifter om inkomster och bidrag räknat i kronor finns för 
närvarande i STATIV endast fram t.o.m. 1999. Uppgifter om 
vilka som är långvariga biståndsmottagare/socialbidragstagare 
finns dock redan nu fram t.o.m. 2000. Genom att se hur det-
antalet förändrats mellan 1999 och 2000 kan man även få en 
uppfattning om hur kommun/stat lyckats i arbetet med de 
offentligförsörjda fram till och med år 2000.

Utvecklingen totalt sett
Av dem inom berörda områden som var offentligförsörjda 1998 
och som bodde kvar 1999 var 68 procent även offentligförsörjda 
1999. Minskningen i antalet offentligförsörjda var svagare i de 
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berörda områdena (-32 procent) än i storstadssatsningens kom-
muner som helhet (-38 procent). Se tabell 5. Skillnaden beror 
mycket på att antalet offentligförsörjda som är utrikesfödda 
minskat svagare i berörda områden än i kommunen i övrigt. 
 Antalet offentligförsörjda har mellan 1998 och 1999 mins-
kat långsammare i berörda områden än i kommunen totalt i 
samtliga storstadssatsningens kommuner. I Göteborg var som 
nämnts 1998 andelen offentligförsörjda i berörda område speci-
ellt hög. I Göteborgs, och även i Stockholms, berörda områden 
har minskningen av antalet särskilt utsatta varit speciellt svag 
jämfört med hela kommunen.

Långvariga biståndsmottagare/socialbidragstagare
Även för antalet långvariga socialbidragstagare bland offentlig-
försörjda har minskningen mellan 1998 och 1999 varit mindre 
i berörda områden (-23 procent) än i kommunen totalt (-32 

Tabell 6 
Procentuell förändring av antalet långvariga socialbidrags-
tagare bland offentligtförsörjda (dvs. bland särskilt utsatta)  

    Totalt  
  Minskning Minskning
  av antal av antal
  1998–99 1999–00
  % %

Berörda Huddinge -30 -35
Huddinge -33 -36
Berörda Botkyrka -38 -41
Botkyrka -39 -41
Jordbro -55 -55
Haninge -52 -51
Berörda Stockholm -22 -24
Stockholm -28 -29
Berörda Södertälje -28 -32
Södertälje -32 -34
Berörda Malmö -20 -21
Malmö -23 -26
Berörda Göteborg -22 -29
Göteborg -29 -32

Berörda Totalt -23 -26
Komm. i storstads- 
satsningen Totalt -32 -33
Sverige totalt -28 -30

Källa: STATIV, Integrationsverket.
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procent). Också mellan 1999 och 2000 har minskningen för 
denna grupp varit mindre i berörda områden (-26 procent) än 
i kommunerna som helhet (-33 procent). Detta kan tyda på att 
minskningen av antalet offentligförsörjda utsatta även under 
storstadssatsningens andra år varit svagare i berörda områden 
än i övriga kommunen. 
 I alla storstadssatsningens kommuner (utom Haninge) 
har minskningen av antalet långvariga biståndsmottagare/
socialbidragstagare bland offentligförsörjda (liksom för de 
offentligförsörja totalt) varit svagare i de berörda områdena än 
i hela kommunen både mellan 1998–99 och mellan 1999–2000. 
Mellan 1999–2000 var dock minskningen av antal socialbidrags-
beroende offentligförsörjda något större än 1998–99, vilket kan 
tyda på att minskningen av antalet offentligförsörjda i berörda 
områden tilltagit.
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Bilaga 9

-1-

Familj och arbete 

1.   Är du � 
Man
Kvinna

2.   Vilket år är du född? 
 Födelseår: 19-  

3.   Vilket är ditt civilstånd? 
Gift
Sambo
Ensamstående

4.   Har du några barn som bor tillsammans med dig?  
Nej fortsätt till fråga 5.
Ja, i åldrarna  

0-6 år, antal ���. 
7-15 år, antal ���. 
16-19 år, antal ���. 
20 år och äldre, antal ���. 

5a.   I vilket land är du född?  
Sverige 
Annat land, ange vilket ���������.���  

5b.  I vilket land är din mor född? 
Sverige 
Annat land, ange vilket ���������.��� 

5c.  I vilket land är din far född? 
Sverige 
Annat land, ange vilket ���������.��� 

6.   Om du inte är född i Sverige, hur länge har du bott i Sverige?  
Ange sammanlagd tid i Sverige om du har bott i Sverige mer än en period.

Har bott i Sverige hela livet 
0-2 år 
3-5 år 
6-9 år 
10 år eller längre 



220     221

-2-

7.   Vilken är din högsta genomförda skolutbildning (räkna ej enstaka kurser)? 
Om du har din utbildning utomlands kryssa för det alternativ som bäst motsvarar.

Folkskola/grundskola eller motsvarande (realskola, flickskola, grundvux, komvux) 
Gymnasium eller motsvarande på komvux 
Universitet/högskola kortare än 3 år 
Universitet/högskola 3 år eller längre 

8.   Vilken är din sysselsättning just nu? 
Om du har mer än en sysselsättning så kryssar du för flera alternativ (t ex anställd 75% och 
arbetslös 25%).

Fast anställd på heltid 

Fast anställd på deltid ���%  

Tidsbegränsad anställning (t ex timanställd, projektanställd eller vikarie) 

Pensionär ���.% 

Arbetslös på heltid 

Arbetslös på deltid ���% 

Om du är arbetslös, hur länge har du varit arbetslös? 

Mindre än 6 månader
6 �24 månader 
Mer än 2 år 

I arbetsmarknadsåtgärder 

Studerande ���.% 

Annat, nämligen 

�������������������������������

9.  Har du mottagit socialbidrag eller introduktionsersättning under de senaste 12 
månaderna?  

Ja, 
Nej  fortsätt till fråga 10.

Vilket har du mottagit? 

Socialbidrag 
Introduktionsersättning 
Både socialbidrag och introduktionsersättning  

Hur många månader av året? 

Mindre än 10 månader 
10-12 månader 
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Boende, bostadsområde och trygghet 

10.  Hur många rum finns det i din bostad? Räkna inte med köket.  
1 rum 
2 rum 
3 rum 
4 rum 
5 rum eller fler 

11a.  Hur många vuxna (18 år eller äldre) bor i bostaden? 
1 vuxen 
2 vuxna 
3 vuxna 
4 vuxna eller fler 

11b.  Hur många barn (17 år eller yngre) bor i bostaden? 
Inga barn 
1 barn 
2 barn 
3 barn 
4 barn eller fler 

12.  Hur länge har du bott i bostadsområdet där du bor nu? 
Mindre än 1 år 
1-2 år 
3-5 år 
Längre än 5 år 

13.  Hur trivs du i ditt bostadsområde?  
Mycket bra 
Ganska bra 
Någorlunda 
Inte så bra 
Dåligt 

14.  Vill du flytta från ditt bostadsområde?  
Ja 
Nej fortsätt till fråga 15.

Kryssa för det påstående som stämmer bäst överens med varför du vill flytta 
För att komma närmare människor jag känner  
Jag känner mig inte trygg i bostadsområdet 
För att komma närmare mitt arbete 
Jag är missnöjd med servicen i bostadsområdet (t ex skola, vårdcentral, affärsutbudet, 
närpolis etc.)
Annan orsak, ange vad  
���������������������������
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15.  Hur känner du dig om du går ut ensam en sen kväll i ditt bostadsområde? 
Jag känner mig trygg om jag går ut ensam en sen kväll 
Jag känner mig otrygg om jag går ut ensam en sen kväll 
Jag går aldrig ut ensam därför att jag känner mig otrygg 
Jag går aldrig ut ensam av andra orsaker 

16.  Har det under de senaste tolv månaderna hänt att du avstått från att ge dig ut på  
kvällen av oro för att bli överfallen, rånad eller på annat sätt hotad?  

Ja, ofta 
Ja, någon gång 
Nej

17.  Har du under de senaste tolv månaderna känt dig orolig för  
att bli utsatt för följande i ditt bostadsområde? 

 Ja, ofta Ja, någon gång Nej, Aldrig 

 � våldsbrott 
 � bli rånad/bestulen 
 � inbrott eller skadegörelse 

Deltagande och delaktighet 

18.  Röstade du i följande val? 
 Ja Nej, Nej, var inte 
  ville inte röstberättigad 

Kommunalvalet 1998 
Riksdagsvalet 1998  

19.  Tror du att du kommer att rösta i nästa val? 
 Ja Nej 

Kommunalvalet 2002 
Riksdagsvalet 2002 
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20.  Har du under de senaste 12 månaderna varit på något möte för någon förening  
eller organisation eller på en offentlig demonstration på din fritid (till exempel,  
föreningsmöte, torgmöte, första maj-tåg, skrivit under en protestlista eller  
demonstration via internet)?  

Ja, 
Nej  fortsätt till fråga 21.

Hur ofta har du varit på dessa möten eller demonstrationer de senaste 12 månaderna? 

1-9 gånger 
10-19 gånger 
20 gånger eller fler 

21.  Är du medlem i något politiskt parti eller politisk sammanslutning?  
Ja 
Nej fortsätt till fråga 22.

Deltar du aktivt i partiets eller sammanslutningens verksamhet?  

Ja 
Nej

22.  Är du medlem i någon annan förening eller organisation än ett politiskt parti? 
Ja 
Nej fortsätt till fråga 23.

Deltar du aktivt i föreningens eller organisationens (någon av  
föreningarnas/organisationernas) verksamhet?  

Ja 
Nej

23.  Har du eller har du haft någon förtroendepost (t ex ordförande, sekreterare
eller medlem i styrelsen) i följande alternativ? 

 Ja Nej Om ja, när (år/åren)? 

Politiskt parti  ������.. 
Annan förening eller organisation  ������.. 
Kommun, landsting eller riksdag  ������.. 

24.  Har du (privat eller genom ditt arbete) haft kontakt med någon politiker i Sverige?  
Ja, flera gånger 
Någon enstaka gång 
Nej, aldrig 
Vet ej 
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Myndigheter och service 

25.  Finns följande i eller i närheten av ditt bostadsområde? 
 I bostadsområdet I närheten av Finns varken  Känner inte till 
  bostadsområdet i eller i närheten 
   av bostadsområdet 

Vårdcentral 
Arbetsförmedling 
Socialtjänst 
Försäkringskassa 
Närpolis 
Grundskola 
Gymnasieskola 
Bibliotek 
Mataffär 
Post 
Bank 
Kollektivtrafik (buss, 
tunnelbana, spårvagn)    

26.  Har du haft kontakt med eller besökt följande under de senaste 12 månader?  
Hur ofta? 
Om du är studerande eller arbetar på någon av följande ställen räkna bara med
kontakter/besök som har skett utanför studierna eller yrkesverksamheten.

 Ofta Ibland Sällan Aldrig 

Vårdcentral    
Arbetsförmedling    
Socialtjänst    
Försäkringskassa    
Närpolis    
Grundskola 
Gymnasieskola    
Bibliotek    
Mataffär    
Post    
Bank    
Kollektivtrafik (buss,  
tunnelbana, spårvagn)      
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27.  I allmänhet hur tycker du att servicen har varit på de ställen som du har haft  
kontakt med/besökt (om du har haft kontakt/besökt)? 

 Bra Någorlunda Dålig Ingen åsikt 

Vårdcentral 
Arbetsförmedling 
Socialtjänsten 
Försäkringskassan 
Närpolis 
Grundskola 
Gymnasieskola 
Bibliotek 
Mataffär 
Post 
Bank 
Kollektivtrafik (buss,  
tunnelbana, spårvagn)      

28.  Vad tycker du är viktigt att ha i eller i närheten av ditt bostadsområde? Vad kan  
finnas längre bort? 

 I bostadsområdet I närheten av Kan vara Ingen åsikt 
  bostadsområdet längre bort 

Vårdcentral 
Arbetsförmedling 
Socialtjänsten 
Försäkringskassan 
Närpolis 
Grundskola 
Gymnasieskola 
Bibliotek 
Mataffär 
Post 
Bank 
Kollektivtrafik (buss,  
tunnelbana, spårvagn)      
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29a.  Har du någon gång tagit kontakt med någon inom följande institutioner  
för att påverka ett beslut?  
 Ja Nej 

Vårdcentral 
Arbetsförmedling 
Socialtjänst 
Försäkringskassa 
Närpolis 
Skola
Om du har svarat nej på samtliga alternativ fortsätt till fråga 30.

29b.  Om du har försökt påverka besluten vid dessa institutioner, tycker du att  
du har lyckats? 
 Ja, helt Ja, delvis Nej Vet inte än 

Vårdcentral 
Arbetsförmedling 
Socialtjänst 
Försäkringskassa 
Närpolis 
Skola

30.  Skulle du kunna åta dig att själv författa en skrivelse och överklaga ett beslut av en 
myndighet?  

Ja fortsätt till fråga 31a.
Nej

Känner du någon person som du vet skulle kunna hjälpa dig i ett sådant fall?  

Ja 
Nej
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31a. Vilket är ditt modersmål? 
Svenska fortsätt till fråga 32.
Annat, ange vilket språk ���������������.. 

31b. Vilket språk använder du mest hemma? 
Svenska  
Modersmål 

31c. Hur bra tycker du att du kan svenska när det gäller att � 
 Mycket 

bra
Ganska

bra
Ganska
dåligt 

Mycket 
dåligt 

Ingen  
uppfattning

Förstå nyheter eller  
debatter i TV och radio? 

Föra fram dina synpunkter på möten 
eller sammanträden? 

Förklara ditt ärende vid 
telefonkontakter med myndigheter  
(t ex lokala skattekontoret)? 

Läsa skönlitteratur? 

Svara skriftligt på en platsannons? 

Storstadssatsningen 

32.  Har du tidigare (innan du läste denna enkät) hört namnet Storstadssatsningen?  
Ja 
Nej fortsätt till fråga 37.
Vet ej 

33.  Har du varit på något möte som anordnats inom ramen för Storstadssatsningen? 
Ja 
Nej
Vet ej 

34.  Har du påverkat planering av aktiviteter i ditt bostadsområde inom ramen för 
Storstadssatsningen? 

Ja 
Nej
Vet ej 
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35.  Skulle du kunna påverka planeringen av aktiviteter inom ramen för  
Storstadssatsningen i ditt bostadsområde om du skulle vilja?  

Ja, i hög grad 
Ja, i någon mån 
Nej, tveksam 
Nej, inte alls 
Vet ej 

36.  Tror du att Storstadssatsningen kommer att leda till förbättringar i ditt  
bostadsområde?  

Ja 
Nej
Vet ej 

Hälsa

37.  Har du under de senaste 3 månaderna (på grund av egna besvär eller sjukdom)  
haft kontakt med en läkare?  

Ja 
Nej  fortsätt till fråga 38a.

Hur många gånger har du haft kontakt med läkare?  
1-2 gånger  
3-4 gånger  
5 gånger eller fler 

38a.  Har du under de senaste 3 månaderna (på grund av egna besvär eller sjukdom)  
haft kontakt med annan vårdpersonal än läkare?  

Ja 
Nej fortsätt till fråga 39a.

38b.  Vem eller vilka har du haft kontakt med? 
Sjuksköterska
Barnmorska 
Sjukgymnast 
Annan

38c.  Hur många gånger sammanlagt?  
1-2 gånger  
3-4 gånger  
5 gånger eller fler 
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39a.  Har du de senaste 3 månaderna någon gång ansett dig vara i behov av läkarvård
(på grund av egna besvär eller sjukdom) men inte sökt vård?  

Ja, flera gånger 
Ja, en gång 
Nej, jag har inte varit i behov av läkarvård fortsätt till fråga 40.

39b.  Vilken är den främsta orsaken till att du inte sökte vård? 
Jag hade inte tid 
Jag hade inte råd 
Jag kände inte till någon bra läkare 
Jag ville vänta ett tag 
Språksvårigheter 
Jag visste inte vart man vänder sig 
Annan orsak, ange vad ������������..�����. 

40.  Här är en figur som skall föreställa livets stege. Det översta steget representerar bästa 
tänkbara liv för dig, det nedersta innebär sämsta tänkbara liv. 

Bästa tänkbara liv 
10På vilket steg tycker du att du står just nu?    
9
8
7
6På vilket steg stod du för ett år sedan? 
5
4
3
2Om du tänker på framtiden, vilket steg tror 

du att du kommer att stå på om ett år? 1
Sämsta tänkbara liv

41.  Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd?  
mycket gott 
gott 
någorlunda 
dåligt 
mycket dåligt 
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42.  Markera genom att kryssa i en ruta i varje nedanstående grupp, vilket påstående  
som bäst beskriver ditt hälsotillstånd idag. 
Rörlighet 

Jag går utan svårigheter 
Jag kan gå men med viss svårighet 
Jag är sängliggande 

Hygien
Jag behöver ingen hjälp med min dagliga hygien, mat eller påklädning 
Jag har vissa problem att tvätta eller klä mig själv 
Jag kan inte tvätta eller klä mig själv 

Huvudsakliga aktiviteter (t ex arbete, studier, hushållssysslor, familje- och fritidsaktiviteter) 
Jag klarar av min huvudsakliga sysselsättning 
Jag har vissa problem med att klara av min huvudsakliga sysselsättning 
Jag klarar inte av min huvudsakliga sysselsättning 

Smärtor/besvär
Jag har varken smärtor eller besvär  
Jag har måttliga smärtor eller besvär 
Jag har svåra smärtor eller besvär 

Rädsla/nedstämdhet
Jag är inte orolig eller nedstämd 
Jag är orolig eller nedstämd i viss utsträckning 
Jag är i högsta grad orolig eller nedstämd 

Jämfört med mitt allmänna hälsotillstånd de senaste tolv månaderna är mitt hälsotillstånd idag 
Bättre 
Oförändrat
Sämre  

EUROQOL INSTRUMENT
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För att avgöra hur bra eller dåligt ett hälsotillstånd är,  
finns den termometer-liknande skalan till hjälp.  
På denna har ditt bästa tänkbara hälsotillstånd markerats
med 100 och ditt sämsta tänkbara hälsotillstånd med 0. 

Vi vill att du på denna skala markera hur bra eller dåligt  
ditt hälsotillstånd är, som du bedömer det.  

Dra en linje från den svarta rutan med texten  
�ditt nuvarande hälsotillstånd�  
till den punkt på skalan som markerar  
hur bra eller dåligt ditt nuvarande hälsotillstånd är. 

EUROQOL INSTRUMENT

Stort tack för din medverkan! 

Ditt
nuvarande 

hälsotillstånd

Bästa 
tänkbara 

hälsotillstånd

Sämsta 
tänkbara 

hälsotillstånd
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