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Abstract
One of the most important issues that often appears on the political agenda is the difference
between natives and the foreign born in labor market integration. A big difference between
these groups would imply worse chances for foreigners of getting work, which can then
create problems with implementing labor market policies. However, there is no simple
answer to what explains the low labor market integration. Previous research is partly agreed
that residential segregation is relevant. On the other hand, there is a disagreement about the
way in which it affects the labor market. Moreover, there is an uncertainty about the
relevance of socio-economic factors. This study therefore attempts to supplement previous
knowledge by studying the impact of residential segregation, but also the effect of the
welfare dependency that may have a greater impact on the labor market, as this may mean a
habit of not working. This is studied by examining the 100 largest municipalities in Sweden
through multiple regressions. The result showed that both residential segregation and welfare
dependency has a connection with low labor market integration. Welfare dependency also
showed the connection between residential segregation and labor market integration became
less strong. Further studies therefore need to examine this variable more thoroughly to
determine if this variable causes higher unemployment rates in the labor market. In
conclusion, the results of this study can be referred to policies that focus on improving the
structural conditions in the municipality by distributing and disposing of social / economic
resources in society more fairly among the citizens.
Nyckelord: Boendesegregation, bidragsberoende, arbetsmarknadsintegration
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1. Inledning
I och med att den svenska invandringen har ökat under de senaste 50 åren har det uppstått
utmaningar med att bedriva en politik som främjar arbetsmarknadsintegrationen, det vill
säga ”nivån av socialt deltagande på arbetsmarknaden” (jmfr Musterd 2011: 363). Det finns
frågor kring vad som hindrar vissa grupper från att komma i arbete då den svenska
arbetslösheten är lägre för inrikes födda jämfört med utrikes födda vilket är bland de största
skillnaderna jämfört med de Europeiska länderna (Beijron 2016). En högre skillnad i
arbetslöshet mellan inrikes och utrikes födda kan på så sätt vara ett resultat av en sämre
integration på arbetsmarknaden (jmfr Musterd 2011: 363).

För att hantera orsaken till arbetslösheten har många arbetsmarknadspolitiska åtgärder
förknippats med boendesegregationen, vilket i den här uppsatsen definieras som ”nivån av
rumslig ojämlikhet mellan inrikes och utrikes födda” (Graninger och Knuthammar 2009).
Detta förutsätter en geografisk separation ifall den ena gruppen måste förflytta sig för att öka
en jämlik representation mellan inrikes och utrikes födda (jmfr Musterd 2011: 362). I och
med detta kan det tänkas uppstå svårigheter med att få arbete då bostadssegregerade områden
består av en hög andel utrikesfödda som är arbetslösa. Under sådana omständigheter är det
därför viktigt att undersöka ifall boendesegregationen har en negativ inverkan på
arbetsmarknadsintegrationen (Graninger och Knuthammar 2009, Andersson m.fl. 2014).
Att integrera utrikes födda på arbetsmarknaden är även viktigt utifrån svensk
integrationspolicys med tanke på att det handlar om en jämlik representation mellan inrikes
och utrikes födda i arbetslivet (Andersson, Hogdal och Bråmå 2009: 5). I längden skulle en
ökad skillnad i sysselsättning mellan inrikes och utrikes födda bidra till en känsla av att vara
exkluderad från samhället vilket i så fall föder mer segregation snarare än integration på
arbetsmarknaden (jmfr Musterd 2003; Graninger och Knuthammar 2009; Sjögren och Zenou
2007).

Utifrån tidigare forskning har det visats att det finns en osäkerhet ifall boendesegregationen i
sig hindrar arbetsmarknadsintegrationen då det finns forskning som visar att utrikes födda
även kan gynnas av att bo grannar med sina landsmän som möjligtvis tillsammans kan skapa
arbetsmöjligheter (Hensvik, Nordström och Åhlund 2009). Med andra ord ökar sannolikheten
för utrikes födda att få en anställning via utrikesfödda egenföretagare. Men detta leder inte
till en integration utan snarare en etnisk segregation på arbetsmarknaden (Bevelander och
Lundh 2006). Vidare är det samtidigt för tidigt att dra starka slutsatser om orsaken till sämre
arbetsmarknadsintegration då det behövs många observationer under flera tidsperioder
(Schönwälder 2007: 3; Musterd m.fl. 2008). Slutligen finns det även en osäkerhet ifall
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socioekonomiska förutsättningar förstärker boendesegregationen (Musterd m.fl. 2015,
Tammaru m.fl. 2016). Studier har exempelvis visat att utbildning och inkomst har en låg
inverkan på arbetsmarknadsintegrationen och samtidigt är det svårt att fastställa huruvida
detta relateras till etnisk boendesegregation eller om det endast avser en socioekonomisk
segregation (jmfr Musterd 2003). Vad som däremot inte har forskats mycket om är huruvida
beroendet av försörjningsstöd kan påverka sambandet mellan boendesegregation och
arbetsmarknadsintegration. Med tanke på att Sverige har en generös välfärd kan det vara
viktigt att kontrollera för bidragsberoendets inverkan då studier har visat att utrikes födda
består av den högsta andelen som lever på socialbidrag (Hansen och Lofstrom 2003). Andra
studier visar även att utrikes födda tenderar att vänja sig med att leva på försörjningsstöd
snarare än att arbeta (Borjas och Trejo 1991). I och med detta kan det tänkas att
bidragsberoendet har en högre inverkan på arbetsmarknadsintegrationen. Detta eftersom
bidragsberoende till skillnad från boendesegregationen kan innebära att man inte arbetar och
istället förlitar sig på socialbidragets fördelar (Jmfr Åslund och Fredriksson 2009). Av den
anledningen undersöker denna studie först ifall boendesegregationen påverkar
arbetsmarknaden negativt och om detta har en mindre påverkan när det kontrolleras för
bidragsberoende.

Ovan anförda argument kan bidra till en kunskap om faktorer som förklarar variationerna hos
arbetsmarknadsintegrationen vilket är relevant för att driva integrationspolicys inom en viss
riktning. Det kan exempelvis uppstå svårigheter med att förstå huruvida man ska fokusera på
att reducera bostadssegregationen eller socioekonomiska skillnader som kan minska utrikes
föddas chanser till att få arbete, såsom utbildning eller beroendet av bidrag (Andersson,
Bråmå och Hogdal 2009: 41). Denna uppsats fokuserar på sambandet mellan
boendesegregation, bidragsberoende och arbetsmarknadsintegration. Om dessa faktorer inte
förklarar variationer hos arbetsmarknadsintegration kan mervärdet av resultatet vägleda
policys att fokusera på ifall problemet ligger hos arbetsmarknadens utformning och struktur.
Ett annat väletablerat faktum är att boendesegregation och arbetsmarknadsintegration varierar
betydligt mer mellan kommuner snarare än individuella bostadsområden (Jmfr Sundling och
Halth 2016). På detta sätt är det mer intressant i denna studie att belysa detta fenomen ur den
regionala nivån då faktorer som boendesegregation oftast har ansetts vara ett
storstadsfenomen vilket inte längre är fallet.
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1.2 Syfte och hypoteser
Syftet är att undersöka om boendesegregationens och bidragsberoendets betydelse för
arbetsmarknadsintegrationen. Detta görs genom att dels undersöka boendesegregationens
inverkan och dels kontrollera för bidragsberoendets betydelse1. På detta sätt kompletteras
tidigare kunskaper om boendesegregationen med andra faktorer som kan tänkas påverka
utrikes föddas chanser med att integreras på arbetsmarknaden vilket i det här fallet är
bidragsberoende. Mot bakgrund av inledningen var tidigare forskning inte överens om
bostadssegregationen påverkar arbetsmarknadsintegrationen negativt och samtidigt är det
oklart ifall socioekonomiska faktorer förstärker boendesegregationen (Jmfr Musterd 2003,
Andersson m.fl. 2014). I denna studie förväntas därför att boendesegregationen har en
negativ inverkan på arbetsmarknaden och detta samband blir mindre starkt när det
kontrolleras för bidragsberoendet. Dessa förväntningar har formulerats till två hypoteser som
presenteras och motiveras senare i uppsatsen (se avsnitt 2.5).

1.3 Boendesegregationens historiska kontext
Nedan redogörs den historiska bakgrunden när det kommer till relationen mellan
bostadssegregation och arbetsmarknadsintegration i Sverige. Dynamiken mellan dessa
faktorer började uppstå efter att staten decentraliserade ansvaret för bostads- och
arbetsmarknadsfrågorna till kommunerna vilket har bland annat bidragit till svårigheter med
att skapa en jämlik representation på arbetsmarknaden för inrikes och utrikes födda.

1.4 Boendesegregation och arbetsmarknadsintegration
Politiska debatter kring bostadssegregationen kan spåras tillbaka till mitten av 1960-talet då
regeringen beslutade om att genomföra ”miljonprogrammet” som innebar byggandet av en
miljon bostäder runt om i Sveriges kommuner för att åtgärda bostadsbristen (Andersson,
Bråmå och Hogdal 2009: 4). Med tiden har dessa bostadsbestånd som byggdes under det så
kallade miljonprogrammet kritiserats för att vara homogena då de flesta kommuners bostäder
har fått ett fysiskt obehagligt utseende. Dock ska inte bostadssegregation förstås som icke
attraktiva boenden utan det handlar om en geografisk koncentration av utrikes födda grupper

Denna uppsats är inspirerad av andra uppsatser som också har gjort liknande studier. En av dem är
bland annat Josefsson (2016) som studerar det kausala sambandet mellan boendesegregation och
arbetsmarknadsintegration. Studien hade även som mål att undersöka ifall fattigdom förvärrar
boendesegregationens effekt på arbetsmarknaden vilket inte hade någon betydelse. I en annan uppsats
hade Johansson (2016) skrivit en snarlik uppsats om boendesegregation och integration vilket mäts
genom fyra olika dimensioner. Studien visade att det inte fanns något samband mellan
boendesegregation och integration. Vad denna uppsats har som gemensamt med dessa två uppsatser är
att det finns en oenighet bland tidigare forskning när det kommer till socioekonomiska faktorers
betydelse vilket har studerats på olika sätt. Av den anledningen försöker denna uppsats till skillnad från
de andra bidra med en kunskap om boendesegregationens och bidragsberoendets betydelse genom att se
ifall dessa variabler är relevanta för att förstå variationerna hos arbetsmarknadsintegration.
1
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som särskiljer dem från inrikes födda (Anderson m.fl. 2014). På så sätt började allt fler
nysvenskar flytta in i miljonprogramsområden med tanke på att det var billigare att bo där
samtidigt som denna trend växte under och efter den ekonomiska krisen på 1990-talet.
(Andersson och Hedman 2016).

Efter slutet på 1970-talet decentraliserades ansvaret för bostads- och arbetsmarknadsfrågorna
till kommunerna vilket innebar att det numera finns en begränsad möjlighet att påverka
segregationen på den statliga nivån (Andersson, Bråmå och Hogdal 2009: 4).
Bostadsmarknadens tillstånd har på så sätt istället blivit beroende av bland annat
kommunernas politiska och demografiska förutsättningar eftersom befolkningen ökades med
tiden och samtidigt fanns det inte plats att bygga ut fler bostäder vilket resulterade i mindre
effektiva policyåtgärder för att lösa bostadsbristen (Musterd och Andersson 2005: 765f).
Denna brist var även dramatisk för utrikes födda som lever i fattiga bostadssegregerade
områden eftersom nya boenden som byggdes ut blev mest avsett för resursstarka individer. I
och med detta flyttade allt fler rikare människor från utsatta områden till de mer attraktiva.
De boendeplatser som sedan blev lediga i de utsatta områdena började sedan användas av
kommunerna för att placera in bland annat flyktingar som lever på försörjningsstöd vilket
blev en trend med tanke på det växande flyktingmottagandet (Andersson, Bråmå och Hogdal
2009).

Vad som oftast ansågs vara det bakomliggande problemet till ovan situationer var den
svenska integrationspolitiken (Andersson, Bråmå och Hogdal 2009: 6). Oftast har svensk
integrationspolitik syftats till att endast främja invandrares jämlika villkor i arbetslivet och
valfrihet när det kommer till boende (Ibid). På detta sätt var målet att försöka utöka
representationen i såväl bostads- och arbetsmarknaden. Integration på detta sätt handlade om
frånvaron av ojämlikhet vilket exempelvis skulle förutsätta en likvärdig representation i
arbetslivet (Andersson, Bråmå och Hogdal 2009: 5). Trots att detta synsätt var rimlig har
fokus varit mindre på utrikes föddas mellanmänskliga relationer vilket kan vara viktigt för att
få arbete. Utrikes födda som bor i bostadssegregerade områden har exempelvis svårare att få
arbeten när det kommer till rekrytering via kontakter (jmfr Andersson och Molina 2003: 276).
Av den anledningen bör bostadssegregation och arbetsmarknadsintegration inte heller förstås
som två sidor av samma mynt vilket kan illustreras nedan
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Tabell 1. Relationen mellan bostadssegregation och arbetsmarknadsintegration
Bostadssegregation

arbetsmarknadsintegration
Låg

Hög

Låg

1

2

Hög

3

4

(Källa: Andersson, Bråmå och Hogdal 2009: 5)

Tabellen ovan visar 4 situationer när det kommer till antingen låg eller hög
bostadssegregation och arbetsmarknadsintegration. Det finns exempelvis en del fall där det
finns en låg bostadssegregation och samtidigt en hög arbetsmarknadsintegration vilket utgör
situation 2 i tabellen. Andersson, Bråmå och Hogdal (2009) visar i sin studie att om den
svenska integrationspolitiken bygger på jämlika villkor och representation på
arbetsmarknaden kan detta även uppfyllas när det kommer till en hög grad av
bostadssegregation vilket illustreras av nr 4 i tabellen. Dock är det mest intressant att belysa
den tredje situationen (3), det vill säga hög boendesegregation och låg integration vilket även
är fokus i denna studie. Vidare har forskare även kritiserat politiker för att ha en annorlunda
syn på segregation såväl integration (jmfr Schönwälder 2007: 67). Då forskning tenderar att
belysa städerna eller kommunerna som segregerade d.v.s. utsatta kontra icke utsatta områden
tenderar den politiska sidan endast observera ”bostadssegregerade områden” vilket endast
hänvisar till de mest drabbade trakterna (Andersson, Bråmå och Hogdal 2009: 5). Av den
anledningen har policys endast fokuserat på utrikes födda i specifikt utsatta områden med
avsikt att etablera arbets- och utbildningsåtgärder (Ibid). Dock bör detta inte reduceras till
sådana omständigheter. Boendesegregation och arbetsmarknadsintegration utgörs av större
processer som överlappar varandra vilket involverar våra mänskliga relationer. Det har bland
annat ansetts vara viktigt att utrikes födda ska få kunna interagera med inrikes födda för att
skapa kontakter. Men det är även viktigt att utrikes födda inte blir drabbade på grund av
diskriminering vilket kan tänkas hämma arbetsmarknadsintegrationen (Graninger och
Knuthammar 2009: 48). I nästa del om teorin kommer dessa faktorer förklaras mer utförligt.

2. Teorier och tidigare forskning
När det kommer till bostadssegregation finns det beteendemönster som förklarar varför
boendesegregationen leder till högre arbetslöshet. Sådana processer brukar kopplas till teorier
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som förknippas med kollektiv socialisation, nätverk och territoriell stigmatisering vilket är
bland de mest viktigaste teorierna för att förklara dynamiken mellan boendesegregation och
arbetsmarknadsintegration (jmfr Graninger och Knuthammar 2009). Litteraturen som
behandlar sådana teorier går under begreppet ”grannskapsstudier” d.v.s. studier om boendets
effekt och detta är ett mångfacetterat fält vilket innebär att den även är relevant när det
kommer till statsvetenskapliga forskningsfrågor (Gartzke 2003). Studier av dessa slag
fokuserar på effekten av att leva i utsatta områden (jmfr Andersson, Bråmå och Hogdal 2009:
34, Musterd 2003).

2.1 Kollektiv socialisation
Platsen där man bor på har betydelse för människors olika levnadsvillkor och chanser i livet
(Graninger och Knuthammar 2009: 48). Trots att den fysiska utformningen av en plats kan
upplevas på olika sätt av olika individer kan sådant ha en varierande betydelse. Det finns
exempelvis utrikes födda som bor i ett oattraktivt område men samtidigt känner sig trygga i
dessa områden. Detta sker mot bakgrund av det sociala samspelet mellan människor inom ett
område vilket Wilson kallar för kollektiv socialisation (Wilson 1996). Wilson menar att den
sociala sammansättningen av grupper kan påverka ett helt område genom att man blir
inspirerad av sina förebilder i sitt grannskap (Wilson 1996: 52; se även Musterd 2011: 365f).
Detta kan tolkas som att områden med högre andelar utrikes födda som är arbetslösa, fattiga
eller outbildade främjar ett beteende som kan smitta av sig till andra individer i omgivningen
(Schönwälder 2007: 58). I kontrast till detta kan områden med fler människor som är
anställda och högre utbildade fostra ett beteende som gynnar individens framgångar i livet
genom att värdera normen om utbildning och ha höga karriärsambitioner (Wilson 1996: 53).
Av den anledningen kan de val som man gör i livet vara beroende på vilka strukturerade
normer som finns i omgivningen. En individ kan tänkas inte arbeta på grund av att ”andra”
runt om i omgivning inte gör det. I och med detta kan långsiktiga processer fostra specifika
kulturer och ideologier i vissa områden som uppmuntrar individer till att inte jobba.
Konsekvensen av detta kan leda till att allt fler utrikes födda väljer att stanna kvar i sådana
områden då det ger en känsla av tillhörighet. Man delar en gemenskap och därför söker
människor efter områden där de liknar varandra. (Wilson 1996, Zenou och Sjögren 2007: 17).

Av ovan anförda argument kan det finnas problem med att främja integration genom
arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Det handlar om att människor kan ha olika preferenser i
livet. En avhandling av Sundlöf (2008) visar exempelvis att utrikes födda som tillbringar
större delen av sina liv i segregerade bostadsområden har en inverkan på deras arbetskarriär.
Det visades exempelvis att de flesta utrikes födda väljer arbeten som är av enkel karaktär och
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därmed har de inte ambitionen av att arbeta mot eftertraktade arbeten. Sådant kan förknippas
med boendets effekt där många landsmän blir likasinnade i deras möjligheter till karriär
(Sundlöf 2008). Detta går hand i hand med Ainsworth (2010) som visar att individer som bor
och interagerar med sina signifikanta andra i utsatta områden presterar sämre i skolan. Detta
eftersom individerna runt deras omgivning också hade sämre skolprestation vilket med andra
ord handlade om en smittoeffekt. Dock finns det andra forskare som argumenterar mot att
utrikes födda endast socialiserar med sina landsmän. Søholt och Lynnebakke (2015) visar ur
en norsk kontext att somalier, turkar och polacker föredrog att bo med inrikes födda snarare
än sina landsmän. Författarna menade att det fanns en rädsla för mindre integritet, social
kontroll, skvaller och en förväntan om att man ska ha en öppen dörr för varandra. Samtidigt
gör även författarna en poäng med att de flesta norska städer är relativt små vilket förutsätter
att platsen är obetydlig när det kommer till social interaktion. Dessa resultat stämmer även
delvis överens med andra studier som hävdar att grannskapsområden inte är mer än endast en
plats för social interaktion mellan majoriteten och minoriteten av befolkningen (Brown 2013,
Bolt, Özuekren och Phillips 2010). Däremot har det visats ur en svensk kontext att platsen
har en betydelse. Nordström-Skans och Åslund (2010) visar att de största kommunerna i
Sverige har en stor andel utrikes födda i segregerade områden vilket förutsätter en
socialisation med landsmän både på skolor och arbetsplatser. Detta innebär att det finns
mindre möjligheter för en kontakt med inrikes födda och därför kan platsen vara viktigt för
att förstå hur det påverkar människors chanser till integration (s. 77).

2.2 Informationsöverföring och sociala nätverk
Den kollektiva socialisationen och sammansättningen av människor i ett område är också
relevant utifrån kamratskap eller ett så kallat kontaktnätverk. Denna teori härstammar från
epidemin som betonar vikten av informationsöverföringen mellan individer för att få
nödvändiga resurser som kan vara gynnande för att få arbete (Sjögren och Zenou 2007: 25).
Vissa kontakter kan exempelvis vara bra för att få kunskaper om språk, erfarenhet och annat
dylikt som sedan i sin tur ökar möjligheten med att bli anställd (Bolt, Phillips och Van
Kempen 2010: 131). Detta är också ett sätt som kan innebära en normöverföring då det kan
ge ett starkt inflytande på individers ställning på arbetsmarknaden (jmfr Sundlöf 2008).
Genom att exempelvis ha tillgång till ett relevant nätverk kan individer få tillgång till
information om lediga arbetstjänster. Däremot kan bostadssegregationen anses vara styrande
för de nätverk som kan vara till individens förfogande. Detta eftersom grannskapet är oftast
platsen där enskilda kan få möjlighet till att främja ett bra nätverk (Sjögren och Zenou 2007:
25). I och med detta kan det konstateras att ett område som utgör större delen av arbetslöshet
kan inte tänkas vara mer gynnsamt när det kommer till möjligheten till att få arbete. Studier
visar just detta och menar att utrikes föddas avsaknad av relevanta kontakter har gjort så satt
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dessa istället blir mer beroende av formella kontakter så som arbetsförmedlingen (Segendorf
och Teljosuo 2011; Graninger och Knuthammar 2009: 13f). I kontrast till detta kan många
utrikes födda som arbetar anses vara gynnande när det kommer till arbetsmöjligheter. En del
forskare anser till exempel att ett högt antal utrikes födda i bostadsområdet kan ha fördel med
att även bestå av utländska arbetsgivare då det finns en sannolikhet att det finns en vana med
att anställa sina landsmän (Bevelander och Lundh 2006). Detta bekräftas även av andra
studier som menar att utrikes födda egenföretagare i ett bostadsområde är mer villiga att
anställa invandrare (Hensvik, Nordström och Ålund 2009: 10). Ur detta perspektiv kan det
dock anses vara ojämlikt i förhållande till en rekryteringsprocess då det leder till
grupperingar i arbetsmarknaden beroende på individers karaktärsdrag och kontaktnätverk.
Behtoui och Neergard (2012) nämner exempelvis i sina slutsatser att utrikes födda kan
förhindras av att införskaffa resurser som krävs för att komma igång i arbetslivet om de
endast ser till kontakten med sina landsmän. Med tanke på att många utrikes födda brister i
språkkunskaper, utbildning och erfarenhet blir det svårt för dessa att sedan få arbetsstatus
eller högre löner vilket kan dessutom resultera i en smittoeffekt på de personer som ingår i
det sociala nätverket. Av den anledningen betonas vikten av att ha heterogena nätverk för att
få relevant information om arbetsplatser som gynnar en arbetsmarknadsintegration.

2.3 Territoriell stigmatisering
När det kommer till längre erfarenheter av hög arbetslöshet i segregerade områden kan det
finnas tecken på att stigmatisering råder i bostadsområdet. Det innebär att utrikes födda kan
diskrimineras på grund av att man anses ha negativa egenskaper (jmfr Johansson och
Hammarén 2011). I detta fall handlar det mer om att ett helt område blir stigmatiserat vilket
kallas för territoriell stigmatisering (Schönwälder 2007: 82, 93). Ett bostadsområde kan
förknippas med negativa karaktärsdrag på grund av exempelvis utrikes födda grupper som
bosätter sig i området. För att nämna några få kan vissa områden till exempel förknippas med
våldsamhet, kriminalitet, fattigdom, bidragsberoende och bristande språkkunskaper vilket
Wacquant kallar för en demonisering av bostadsområden (Wacquant 1996). Författaren
menar att processen av att vissa områden blir stigmatiserade kan leda till en mental separation
där vissa sociala grupper känner sig mindre motiverade av att exempelvis arbeta på grund av
att det finns en avsaknad av etnisk tillhörighet vilket leder till diskriminering (Ibid). Detta
kan vara ett sätt för att förstå varför invandrare oftare hamnar i arbetslöshet eftersom
problemet förvärras ju högre arbetslöshet det finns i ett område (Jmfr Graninger och
knuthammar 2009: 76). Bostadsområden kan bli stigmatiserade när exempelvis välbärgade
invånare flyttar ut och bidrar till en negativ utveckling i området. Det som blir kvar är endast
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missgynnade personer och samtidigt flyttar andra människor in som möjligtvis inte har någon
sysselsättning (van der Laan Bouma-Doff 2007).

Johansson och Hammarén (2011) visar i sin studie att individer på grund av sin etnicitet och
bostadsadress blir stämplade som ”invandrare”. Det fanns en känsla av social exkludering
som hindrar de från att vilja gå till skolan eller arbetet. Detta kan tolkas som att det finns en
rädsla av att inte få vara en del av den svenska gemenskapen och därför tenderar man att
umgås med andra som delar liknande erfarenheter (s. 48). Trots dessa argument är det svårt
att peka ut exakt vilka områden som påverkas av stigmatisering. Däremot hävdar vissa
forskare att en del kommuner pekar ut sig själva som offer för utsatthet då de etablerar
områdesspecifika policyprogram för att motverka problemet (Graninger och Knuthammar
2009: 78). Vad som oftast har varit kännetecknet för stigmatisering har oftast förknippats
med hög andel utrikes födda, hushåll med lägre inkomster och arbetslöshet (Andersson och
Musterd 2010: 38; Graninger och Knuthammar 2009: 49). Dock kan det också vara viktigt att
stigmatisering av fattiga områden kan förklaras av skillnaden i boendesegregation och
trygghet mellan olika kommuner (Brännström m.fl. 2007: 167).
Sammanfattning
Ovan teorier kan förknippas med varandra. Kollektiv socialisation förutsätter att utrikes
födda föredrar att bo med varandra med tanke på att normer och värderingar smittar av sig i
området (Wilson 1996). På så sätt skapas lokala nätverk som sannolikt endast består av
arbetslösa landsmän vilket möjligtvis inte är gynnsamt för utrikes födda som bor i
bostadssegregerade områden då informationsöverföringen om lediga anställningar blir svag
(jmfr Bolt, Phillips och van Kempen 2010: 131). Vidare handlar teorin om territoriell
stigmatisering att de flesta utrikes födda oftare hamnar i arbetslöshet på grund av att man bor
i ett visst utsatt område. På detta sätt kan utrikes födda känna sig mindre motiverade av att
arbeta då det finns en känsla av att vara exkluderad från samhället (Johansson och Hammarén
2011, Wacquant 1996).

Vidare är skillnaderna mellan dessa teorier enligt följande: Kollektiv socialisation är en
endogen påverkan (ett inifrån system), det vill säga att ett visst beteende smittar av sig på
någon annan. Nätverksteorin handlar snarare om en exogen påverkan vilket skiljer sig från
det tidigare då det inte handlar om att en individ smittas av ett beteende utan snarare att man
anpassar sig efter beteenden vilket bildar sociala nätverk. Slutligen är territoriell
stigmatisering en korrelerad påverkan som inte har och göra med sociala eller
beteendemässiga faktorer utan det handlar mer om strukturella perspektiv som kan
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missgynna ett helt område genom att de får ett dåligt rykte (Graninger och Knuthammar 2009:
48-49). Det bör redan här påpekas att jag inte kommer att testa vilken teori som bäst förklarar
arbetslösheten i de svenska kommunerna utan dessa är endast ett sätt för att förstå
förhållandet mellan boendesegregation och arbetsmarknadsintegration. Detta diskuteras mer i
samband med presentationen av hypoteserna. Förutom vad som har nämnts hittills finns det
även socioekonomiska faktorer som kan tänkas påverka arbetsmarknaden. Dock finns det en
tvist om huruvida socioekonomiska faktorer förstärker etnisk boendesegregationen eller om
det enbart hänvisas till socioekonomisk segregation. Av den anledningen kommer nästa
avsnitt att handla om faktorer som förstärker eller dämpar boendesegregationen.

2.4 Tidigare forskning om faktorer som främjar och
dämpar boendesegregation
Till skillnad från de tidigare avsnitten som beskrev förhållandet mellan boendesegregationen
och arbetsmarknadsintegration kommer jag diskutera faktorer som är relevanta för att studera
boendesegregation. Socioekonomiska faktorer har exempelvis varit föremål för att studera
boendesegregation och dessa är bland annat utbildning och inkomst m.m. Sådana faktorer har
däremot kontrasterats mellan olika forskare eftersom det finns en osäkerhet ifall dessa är
kopplade till den etniska bostadssegregationen i sig eller om det endast avser socioekonomisk
segregation (jmfr Musterd 2003). Av den anledningen diskuteras denna problematik först för
att sedan argumentera för alternativa faktorer. Slutligen presenteras den tredje oberoende
variabel bidragsberoende som potentiellt kan ha en stor betydelse för uppsatsen som helhet.
Inkomst- och utbildningsvariabler
En anledning till att etnisk boendesegregation kan bidra till arbetslöshet är ifall det kan bero
på socioekonomiska resurser som skiljer sig åt mellan grupper i samhället (jmfr Schönwälder
2007: 69). Sådant har länge ansetts bidra till ett förstärkt samband mellan bostadssegregation
och arbetsmarknadsintegration. Forskare visar exempelvis att individer i Sverige
kategoriseras in efter etnicitet, inkomst och utbildning i specifika områden vilket försämrar
sannolikheten att få ett jobb för de mest utsatta grupperna (Nordström-skans och Åslund
2010: 80). De flesta utrikes födda saknar även en högre utbildning och samtidigt har de en
inkomst som understiger 60 % av medianen vilket även minskar möjligheten med att
investera sin tid till att hitta arbetstillfällen (Bevelander och Lundh 2007; Kölegård Stjärne
m.fl. 2007: 161). Vidare har socioekonomiska faktorer studerats under olika kontexter. En del
betonar vikten av barnfamiljers ekonomiska ställning vilket har bland annat resulterat i mer
synligare invandrarkluster bland de svenska bostadsbestånden med tanke på att vissa familjer
har sämre lön och utbildning (Biterman, Gustafsson, Österberg 2008: 20). Andra betonar
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vikten av skolelevers betydelse eftersom dessa är mer påverkade av socioekonomiska
utmaningar (Schönwälder 2007: 76). Vad som dock har blivit viktigt till skillnad från de
tidigare faktorerna är att kontrollera för språkutbildning då en del utrikes födda är mindre
motiverade av att lära sig det inhemska språket vilket påverkar deras livschanser och förmåga
att införskaffa arbetslivserfarenhet (Musterd 2011: 366). Utifrån ett integrationsperspektiv är
det mer relevant att undersöka utrikes föddas språkkunskaper snarare än ordinarie
utbildningsnivåer då sådant har visats vara mindre relevant i samband med
bostadssegregation (Musterd 2003: 635). Sålunda kan språkutbildning även förknippas med
andra forskningar som är eniga om att utrikes födda i boendesegregerade områden är mer
arbetslösa om man också bor med många som är mindre motiverade av att lära sig språket
(Musterd och Andersson 2006, Galster och Killen 1995).

Till skillnad mot ovan anförda argument finns det forskning som pekar på att
socioekonomiska faktorer egentligen inte har en stor inverkan. Detta motiveras bland annat
av att vissa forskare inte gör en fördjupad analys för att förstå effekten av socioekonomiska
faktorer (Musterd 2003). Andersson m.fl. (2014) hävdar exempelvis att utrikes föddas svaga
socioekonomiska ställning inte behöver reduceras till etniska områdesmönster utan istället
kan skillnader mellan olika bostadsområden vara beroende av att individer med olika
förutsättningar samlar sig på olika miljöer vilket innebär att den sociala sammansättningen i
ett område blir mindre relevant (s. 739). Dessa argument kan tolkas som att utrikes föddas
inkomst och utbildning är mer förknippade med den socioekonomiska segregationen och inte
etnisk boendesegregation (Musterd 2003). Det har exempelvis visats att utrikes föddas
kontaktnätverk är mer beroende av en stark socioekonomisk miljö för att kunna hitta arbeten
(Musterd 2011: 377). Dessa resultat pekar på att det inte är etnisk boendesegregation som är
problemet utan det är resurssvaga omgivningar som begränsar individers möjligheter till att
få arbete (jmfr Musterd 2003). Detta går delvis hand i hand med andra studier som hävdar att
utrikes föddas anställningsbarhet ökas med hjälp av utrikes födda företagare som anställer
sina landsmän (Bevelander och Lundh 2007). Dock hävdar Andersson-Joona och Wadensjö
(2012) att sådant sker under förutsättningen att lönerna är låga för arbetstagarna vilket i så
fall kan förklara skillnader i sysselsättningsnivå. Av den anledningen är ”låg inkomst” viktigt
när det kommer till utrikes föddas situation. Låga inkomster är också förknippat med mindre
motivation av att lära sig det svenska språket och därför kan mindre avlönat arbete bli
dramatiskt för utrikes födda som behöver integreras på arbetsmarknaden (s. 102, 115).
Sammanfattningsvis pekar tidigare studier i olika riktningar. Detta framhävs bland annat av
Musterds studie som visar att utbildning och inkomst inte korrelerar med graden av
bostadssegregation (Musterd 2003). Musterd hävdar även i en annan studie att dessa faktorer
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har en mindre inverkan på arbetsmarknaden för de länder som använder egalitär
välfärdspolicys vilket riktar sig mot de mest utsatta områdena (Musterd 2011: 377). Dock har
forskare betonat vikten av låga inkomster och språkutbildning som väsentliga för att specifikt
förstå utrikes föddas situation. De flesta utrikes födda är exempelvis mindre motiverade av att
lära sig språket och samtidigt har de lägre inkomst jämfört med medianinkomsten i Sverige
(Jmfr Kölegård Stjärne m.fl. 2007: 161; Andersson-Joona och Wadensjö 2012: 102). Av den
anledningen används dessa faktorer istället för ordinarie inkomst och utbildning.
Bidragsberoende och försörjningsstöd
Till skillnad från ovan problematik finns det andra faktorer som har blivit relevanta att
använda för att studera boendesegregation och arbetsmarknad. Bidragsberoende
eller ”försörjningsstödtagare” är ett exempel då det handlar om människor som lever på
socialbidrag vilket hindrar de från att vara aktiva på arbetsmarknaden (Borjas och Trejo
1991). Detta bygger på uppfattningen att individer förlitar sig och vänjer sig med att leva på
socialbidrag snarare än att arbeta eftersom det ger en känsla av ekonomisk trygghet (Borjas
1999). På så sätt kan förekomsten av bidragsberoende vara till arbetsmarknadsintegrationens
nackdel då ett sådant beroende kan innebära ett lågt deltagande i arbetslivet (Ibid). Utifrån ett
politiskt synsätt på välfärden är sådant viktigt med tanke på att målet med försörjningsstöd är
att ge individer resurser som behövs för att sedan bli produktiva på arbetsmarknaden vilket i
litteraturen benämns som ”welfare-to-work” (Schneider och Jakoby 2003).

Studier som har lyckats visa bidragsberoendets betydelse för arbetsmarknaden har för det
mesta studerats ur en amerikansk kontext. Det finns ett stort antal människor som lever på
bidrag I USA vilket har utvecklats till en bidragskultur där immigranter lever på varandras
bidrag för att tillfredsställa sin tillvaro (Bolt, Phillips och van Kempen 2010). Vad som dock
är känt bland forskarna är att majoriteten som lever på bidrag är immigranter och därmed
finns det även slutsatser som pekar på att det finns ett samband mellan bidragsberoende, låg
arbetserfarenhet och lägre arbetsmöjligheter, vilket även var fallet ju längre tid
immigranterna befann sig i landet (Borjas och Trejo 1991: 21-22). Förutom den amerikanska
kontexten har svenska studier uppmärksammat bidragsberoendet betydelse. Hansen och
Lofstrom visar också att utrikes födda i Sverige har en tendens av att vara mer beroende av
bidrag jämfört med inrikes födda (Hansen och Lofstrom 2003). Dock skiljer sig användandet
av bidrag då andelen utrikes födda med tiden tar avstamp från socialbidrag för att istället att
arbeta vilket är resultatet av att de assimileras i samhället. Dock visade det sig att flyktingar
är mer behov av socialbidrag (Hansen och Lofstrom 2003). Vidare har andra forskare även
uppmärksammat första generationens invandrare när det kommer till bidragsberoendet
(Åslund och Fredriksson 2009, Edmark och Hanspers 2011). Sådana studier visar att första

15

generationens invandrare som lever på socialbidrag tenderar att smitta av sig på andra
landsmän inom samma bostadsområden. Med andra ord ökar sannolikheten att vara
bidragsberoende om man även bor med andra bidragstagare eftersom första generationens
invandrare oftast interagerar med varandra och utbyter information om socialbidragets
fördelar (Åslund och Fredriksson 2009: 798). Samma studie visade även att kontroll för
demografiska och socioekonomiska variabler så som inkomst och utbildning inte hade något
samband när det samtidigt kontrollerades med bidragsberoendets effekt. Men detta har
genomförts genom kvasiexperimentella undersökningar och därför behövs observationsstudier för att säkerställa ett sådant resultat (Åslund och Fredriksson 2009: 829). Förutom
detta har studier av Edmark och Hanspers undersökt ifall yngre utrikes födda blir påverkade
av sina föräldrar genom att leva på försörjningsstöd vilket endast hade en låg inverkan
(Edmark och Hanspers 2011: 23).

Sammanfattningsvis finns det studier som är överens om att bidragsberoendet har en negativ
inverkan på arbetsmarknaden. Få studier har undersökt detta fenomen och dessutom finns det
mindre studier som har förknippat bidragsberoendet med bostadssegregationen och
arbetsmarknadsintegrationen, vilket är relevant med tanke på att de flesta utrikes födda
bidragstagare bor i invandrartäta områden (jmfr Åslund och Fredriksson 2009). Denna studie
kommer även till skillnad från tidigare forskning inkludera samtliga utrikes födda och inte
endast ”första generationens invandrare”. Vad som dock kan förväntas är att bidragsberoende
har en högre inverkan på arbetsmarknaden jämfört med boendesegregationen. Detta eftersom
studier ur en svensk kontext har visat att boendesegregationen har en liten betydelse eftersom
segregationens inverkan varierar beroende på hur stor arbetslöshet det råder i ett specifikt
område (Andersson m.fl. 2014). Däremot är fler överens om att vänja sig på bidrag kan bero
på att man inte arbetar vilket i så fall bör ha en högre inverkan jämfört med
boendesegregationen (jmfr Borjas och Trejo 1991; Åslund och Fredriksson 2009).

2.5 Hypoteser
Denna uppsats har redogjort för tre huvudsakliga teorier om hur boendesegregation kan
påverka arbetsmarknaden negativt vilket förknippas med teorierna om kollektiv socialisation,
sociala nätverk och stigmatisering. Dessa är ett sätt för att förstå förhållandet mellan
bostadssegregation och arbetsmarknadsintegration (Graninger och Knuthammar 2009: 48).
Trots att det finns delade meningar om bostadssegregationens betydelse fokuserar jag endast
på det negativa sambandet. Då denna studie även kommer ägna sig åt aggregerad data på
kommunal nivå, är målet med studien inte ett sätt för att testa vilken av teorierna som bäst
förklarar sambandet mellan bostadssegregationen och arbetsmarknadsintegrationen.
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Teorierna överlappar varandra då de bygger på smittoeffekter, anpassningar efter ett
grannskaps karaktärsdrag och strukturella faktorer vilket är ett sätt för att förklara hur
bostadssegregationen uppstår (jmfr Musterd 2003, Andersson m.fl. 2014). Av den
anledningen är det svårt att formulera hypoteser som baseras på det teoretiska ramverket då
frågor kring teorierna är metodiskt besvärliga att besvara (Andersson, Bråmå och Hogdal
2009: 37). Endera använder även många forskare olika mått och forskningsfrågor för att mäta
integration (Schönwälder 2007). Det finns många sätt att mäta integration och
arbetsmarknadsdimensionen är potentiellt sett en av de viktigaste faktorerna vilket även har
studerats av Josefsson (2016). Om etniska grupper har en fysisk närvaro på arbetsmarknaden
är det mer troligt att chanserna för integration ökar snarare än minskar. Vidare är forskarna
framförallt överens om att bostadssegregationen ”finns” och den separerar inrikes- och
utrikes födda grupper från varandra. Dessa grupper skiljer sig även åt när det kommer till
tillgångar av resurser vilket innebär att chanserna för att få delta i yrkeslivet är mindre
sannolika för utrikes födda jämfört med inrikes födda. Av den anledningen finns det goda
skäl till att förstå förhållandet mellan bostadssegregation och arbetsmarknadsintegration som
negativ d.v.s. ju mer bostadssegregerade kommunerna är desto större sannolikhet finns det att
utrikes föddas chanser att integreras på arbetsmarknaden försämras. Utrikes födda är allmänt
mer koncentrerade på områden där det råder högre arbetslöshet vilket förknippas med
exkludering från arbetsmarknaden. Följande hypotes formuleras därför på följande sätt:

Hypotes 1: En högre nivå av bostadssegregation innebär en lägre nivå av
arbetsmarknadsintegration.

Även om ovan hypotes bekräftas finns det en sannolikhet att det inte är endast
boendesegregationen som har en hög inverkan på arbetsmarknadsintegrationen. Det finns en
tendens att andra faktorer kan ha en större inverkan på arbetsmarknaden. Bidragsberoende är
ett exempel då det kan tänkas att personer som lever på försörjningsstöd blir mer drabbande
för arbetslöshetsnivån jämfört med boendesegregationen. Detta eftersom boendesegregationen oftast kan bero på hur stor arbetslösheten är i vissa områden ifall det ska bidra
till en stor inverkan. Studier visar exempelvis att det är få utrikes födda grupper som drabbas
av boendesegregationen i Sverige när arbetslösheten varierar i en mindre utsträckning
(Andersson m.fl. 2014). Däremot kan bidragsberoendets betydelse vara större då forskning är
överens om att bidragstagande kan leda till en vana med att inte arbeta och därmed kan
sådant i längden bidra till sämre arbetsmöjligheter (Borjas och Trejo 1991).

Tidigare studier har även visat att utrikes födda utgör majoriteten av andelen som endast
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lever på bidrag i Sverige (Hansen och lofstrom 2003). Det har även tidigare konstaterats att
utrikes födda bidragstagare lever i invandrartäta områden där sannolikheten ökar att fler
utrikes födda också lever på bidrag istället för att arbeta. På så sätt kan bidragsberoendet
smitta av sig genom informationsöverföringen mellan individer inom samma områden
(Åslund och Fredriksson 2009). Av den anledningen kan boendesegregationen vara ett sätt
som möjliggör för utrikes födda att leva på bidrag då de utbyter information mellan varandra
om försörjningsstödets fördelar (Ibid). Bidragsberoendet kan på så sätt innebära ett mindre
starkt samband mellan boendesegregationen och arbetsmarknadsintegrationen. Följande
hypotes kan därför formuleras enligt nedanstående sätt:

Hypotes 2: Under kontroll för bidragsberoende blir sambandet mellan
bostadssegregationen och arbetsmarknadsintegrationen mindre stark.

För att testa robustheten i dessa undersökningar används flera kontrollvariabler. De
socioekonomiska variablerna låg inkomst och utbildning är ett av dessa vilket diskuteras
tidigare. Men det finns även studier som fokuserar på demografiska faktorer. Bland dessa är
folkmängd, befolkningstäthet och andel utrikes födda exempel som kan påverka
arbetsmarknadsintegrationen (Jmfr Kölegård Stjärne m.fl. 2007, Musterd 2011). Folkmängd
förutsätter exempelvis att större kommuner karaktäriseras av en stark arbetsmarknad (jmfr
Andersson, Bråmå och Hogdal 2009: 23, Tammaru m.fl. 2016). Befolkningstäthet däremot
kan antas påverka större kommuners arbetsmarknad negativt genom att det finns
underliggande koncentrationer av arbetslösa då de flyttar in folktäta områden som består av
hög arbetslöshet (Schönwälder 2007: 24). Dock kan demografiska faktorers inverkan på
arbetslösheten minskas i och med att kommunerna implementerar urban policy program som
syftar till att förbättra områden som består av fattigdom och arbetslöshet. Detta görs genom
att få människor och bli aktiva både inom en politisk och i en social mening vilket förbättrar
deras chanser till att få arbeten (jmfr Schönwälder 2007: 79).

Andelen utrikes födda är också viktigt då det kan påverka relationen mellan
boendesegregation och arbetsmarknadsintegration (jmfr South, Crowder och Pais 2012).
Dock är inte många överens om hur det påverkar arbetsmarknaden. En del hävdar att en lägre
andel utrikes födda ger positiv inverkan då det ökar sannolikheten att skapa nätverk med
inrikesfödda vilket potentiellt sätt kan leda till arbete (Musterd 2003). I kontrast till detta
associeras högre andel utrikes födda med högre grad av boendesegregation såväl en mindre
interaktion mellan olika grupper i samhället. Dock behöver inte en kommun vara
bostadssegregerad bara för att det finns ett stort antal utrikes födda. Men däremot kan man
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tänka sig att ju fler immigranter en kommun har desto större utmaningar blir det bland annat
för socialtjänsten och arbetsmarknaden genom att tillfredsställa deras behov. Flera studier har
hänvisat till denna variabels betydelse för arbetsmarknaden (Se Musterd 2003: 629;
Andersson m.fl. 2014: 731). Nedan illustreras en modell för hur samtliga förklarande
variabler förknippas med en låg arbetsmarknadsintegration:

Figurförteckning 1. Förklaringsmodell mellan boendesegregation och
arbetsmarknadsintegration.

demografiska variabler
Folkmängd
Befolkningstäthet
Andel utrikes födda
Låg
Arbetsmarknads

Boendesegregation
Bidragsberoende

integration

Socioekonomiska variabler
Språkutbildning
inkomst

Figuren ovan förklarar det teoretiska förhållningssättet. Den mellersta pilen hänvisar till
processen av att arbetsmarknadsintegrationen försämras vilket förknippas med teorierna om
kollektiv socialisation, nätverk och territoriell stigmatisering d.v.s. att utrikes födda som bor i
segregerade områden blir påverkade av normer och värderingar som gör att man föredrar att
bo med sina landsmän (Wilson 1996). I och med detta bildar utrikes födda kontakter med
sina landsmän som möjligtvis också är arbetslösa (jmfr Bolt, Phillips och Van Kempen 2010).
Vidare kan sådant innebära en längre erfarenhet av arbetslöshet bland utrikes födda genom
att områden stigmatiseras vilket leder till svårigheter för de flesta att få arbete (Wacquant
1996). På samma sätt kan bidragsberoende leda till att fler människor blir beroende av
försörjningsstöd genom att det smittar av sig på utrikes födda i segregerade områden (Åslund
och Fredriksson 2009). I och med detta ökar sannolikheten mer för utrikes födda att hamna i
arbetslöshet då det finns en vana med att leva på bidrag istället (jmfr Borjas och Trejo 1991)
Vidare finns det även socioekonomiska faktorer som kan tänkas ha en inverkan. Ett område
som består av lägre utbildade inom det svenska språket och samtidigt har en låg inkomst kan
bidra till sämre chanser till att få arbete om man jämför med inrikes födda (jmfr Musterd

19

2011; Andersson-Joona och Wadensjö 2012). Demografiska variabler kan också vara viktigt
då det kan framstå som problematiskt om det finns en stor andel utrikes födda som bor i
större kommuner med invandrartäta segregerade områden. Detta eftersom det finns en större
sannolikhet att bostads- och arbetsmarknaden varierar beroende på kommunens demografiska
tillstånd vilket påverkar möjlighet till att få ett arbete (jmfr South, Crowder och Pais 2012;
Andersson m.fl. 2014).

Sammantaget kan samtliga faktorer anses påverka arbetsmarknadsintegrationen. Hittills har
jag endast illustrerat hur samtliga faktorer hänger ihop men inte förklarat vilka problem som
uppstår när det kommer till genomförandet av analysen. Det finns exempelvis begränsningar
som uppstår med olika operationaliseringar men även när det kommer till tillgängligheten av
datamaterial. I nästa avsnitt diskuteras därför hur och på vilket sätt variablerna
operationaliseras.

3. Metod
I denna del presenteras det metodologiska tillvägagångssättet som används i studien. Först
redogörs en kort introduktion av motiveringarna till de olika vägval som har gjorts följt av
materialinsamlingen och upplägget av det analytiska arbetet.

3.1 Avvägningar och tillvägagångssätt
Mot bakgrund av uppsatsens syfte är målet med studien att försöka undersöka
boendesegregationens och bidragsberoendets påverkan på arbetsmarknadsintegrationen. Det
finns många faktorer som spelar roll när det kommer till sådana analyser och därför finns det
en god anledning till att använda en kvantitativ metod med hjälp av multipla
regressionsanalyser för att undersöka denna problematik. I och med detta använder jag ett
deduktivt angreppssätt där hypoteserna testas på kommunal nivå för att sedan verifiera eller
falsifiera boendesegregationens och bidragsberoendets teoretiska utgångspunkter. Det bör
påpekas att tidigare studier oftast har analyserat boendesegregationen på individnivå för att
undersöka mer specifikt vilka områden som är segregerade (jmfr Graninger och knuthammar
2009, Musterd 2003, Bolt, Phillips och van Kempen 2010). Dock kan det på ett sätt vara mer
relevant utifrån ett statsvetenskapligt perspektiv att belysa boendesegregationen ur kommunal
nivå eftersom den politik som omfattar faktorer som boendesegregation bör beröra
populationer i sin helhet inom respektive kommun snarare än att endast fokusera på vissa
bostadssegregerade områden (jmfr Andersson, Bråmå och Hogdal 2009: 5) Denna analysnivå
motiveras även av att boendesegregationen har ökat bland de flesta kommuner i Sverige och
samtidigt finns det en relativt stor variation på segregation såväl arbetslöshet mellan de flesta
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kommuner vilket är ännu en anledning till varför man bör belysa det ur ett regionalt
perspektiv (jmfr Sundling och Halth 2016).
Av ovan anförda argument finns det flera begränsningar när det kommer till att dra slutsatser
utifrån analysen. Oftast har studier undersökt boendesegregationens inverkan genom
longitudinella studier (Schönwälder 2007). Detta eftersom sådant exempelvis kontrollerar för
problemet med självselektion. Det innebär helt enkelt att individer oftast flyttar till olika
områden (även runt landet) och som inte nödvändigtvis kan förklaras av socioekonomiska
skäl då många väljer exempelvis att flytta på grund av personliga preferenser vilket är svårt
att observera utan registerdata (jmfr Graninger och Knuthammar 2009: 56). För att motverka
detta problem så mycket som möjligt har jag genomfört en multivariat analys genom att
beräkna förändringen över tid vilket presenteras i slutet av resultatavsnittet (se avsnitt 4.3).
Resultatet från denna analys jämförts sedan med ett annat resultat från en annan multivariat
analys som endast analyserar samtliga variabler under en tidpunkt. På så sätt kan vi öka
trovärdigheten ifall de oberoende variablernas inverkan stämmer oavsett om man analyserar
under en tidpunkt eller förändringen över tid (för mer information se avsnitt 3.3). Dock bör
det inte uppfattas som att en longitudinell studie genomförs då jag endast räknar ut
differensen mellan två olika tidpunkter. Det krävs egentligen många fler årtal för att göra
longitudinella studier vilket inte kommer att utföras med tanke på att det saknas tidsserie data
för ett fåtal variabler som används. Däremot är fokus på att tolka och förklara resultatet i
analysen med avsikt att vägleda riktningen för framtida forskning och eventuellt policys inom
integration. För att göra detta används därför mulitvariata regressioner i samband med
variabler som inte har använts frekvent i de tidigare studierna. I och med dessa
förhållningssätt kommer jag endast att dra slutsatser med försiktighet då det inte går att
fastställa boendesegregationens inverkan på kommunal nivå. I nästa avsnitt diskuteras vilket
material som har samlats och sedan förklara hur de används i genomförandet av analysen.

3.2 Materialinsamling
I denna uppsats har officiell statistik samlats in från den statistiska centralbyrån (SCB) vilket
är en av de största institutionerna som förvaltar svensk statistik. Det bör hävdas att all data
baseras på den aggregerade nivån och därför presenteras inte individuella egenskaper utan
snarare en sammanslagning av observationer, det vill säga i procentform (jmfr Djurfeldt m.fl.
2010: 166). Detta kan bli problematiskt med att dra starka slutsatser om segregationens
inverkan. Dock ska det konstateras att boendesegregation är ett aggregerat fenomen vilket
innebär att det bör belysas ur ett regionalt perspektiv. Det är städerna i sin helhet som är
segregerade och inte individuella grannskapsområden. Även om en del specifika
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grannskapsområden har lyfts upp som problematiska är de samtidigt per definition en
reflektion av problemen som uppstår i samhället (Bråmå 2006: 22). Vidare mäts all data
under årtalet 2012 då tidigare studier hävdar att man bör studera boendesegregationen ur ett
tidigt skede (Andersson och Hedman 2016). Detta förklaras genom att Sverige efter den
ekonomiska krisen 1990 hade expanderat segregationsmönstren vilket även synliggjorde de
socioekonomiska klyftorna i landet (Ibid). Anledningen till varför jag inte valde tidigare årtal
var på grund av att det finns en brist på sådant datamaterial för samtliga variabler. Jag
kommer även att använda data för årtalet 2015 för att beräkna förändringen över tid för
samtliga variabler. Detta material presenteras som en bilaga (se bilaga 2) medan materialet
för 2012 redovisas nedan. Vidare undersöker jag endast de 100 största kommunerna med
utgångspunkt för den totala folkmängden per kommun. En anledning till detta är på grund av
att större kommuner har fler förutsättningar för arbetsmöjligheter. Å andra sidan finns det
även forskare som hävdar att kommuner med en mindre folkmängd (mellan 5-10 000
invånare) har knappast problem med bostadssegregation då de oftast utgörs av enstaka
områden (Sundell 2013). Av den anledningen inkluderades endast de kommuner som har en
folkmängd över 24 000 – 25 000 invånare vilket även har gjorts av andra uppsatser som har
gjort liknande avgränsningar (Johansson 2016; Josefsson 2016).

3.2.1 Den beroende variabeln
Den beroende variabeln arbetsmarknadsintegration kommer att mätas på två olika sätt för att
testa robustheten i studien (se avsnitt 4.3). Fördelen med detta är att se ifall man får liknande
resultat oavsett hur den beroende variabeln operationaliseras (Kellstedt och Whitten 2013).
Det första är att undersöka arbetslösheten mellan inrikes och utrikes födda medan den andra
variabeln behandlar sysselsättningsgraden vilket i detta fall handlar om andelen
förvärvsarbetare (SCB 2012: A). För att samtidigt ta hänsyn till definitionen om integration
görs detta genom att endast ange skillnaden i arbetslöshet (och sysselsättningsgrad) mellan
inrikes och utrikes födda. En operationalisering på detta sätt förutsätter att högre skillnader i
arbetslöshet innebär sämre arbetsmarknadsintegration inom kommunen. Detta beräknades
manuellt genom att subtrahera värdena mellan båda grupperna för att ta reda på differensen.
Nedan redovisas den deskriptiva statistiken för att visa resultatet av en sådan
operationalisering.
Tabell 3.1 Deskriptiv statistik över beroende variabler
Variabelnamn
Arbetslöshet – skillnad mellan inrikes och

N

Medelvärde

Standardavvikelse

Min.

Max.

100

6,14

2,255

15

2

100

23,50

5,401

14

38

utrikes födda
Sysselsättning – skillnad i sysselsättning mellan
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inrikes och utrikes födda

Av ovan tabell kan det noteras att medelvärdet för arbetslöshet och sysselsättningsgrad skiljer
sig åt i en stor utsträckning. Vidare visar tabellen en högre skillnad mellan inrikes och utrikes
födda när det kommer till sysselsättningsgraden jämfört med arbetslöshetsnivån. Dock är det
arbetslösheten som är den primära variabeln medan sysselsättningsgraden endast används för
att testa robustheten i analysen.

3.2.2 Oberoende variabler (1)
Den oberoende variabeln boendesegregation kommer att operationaliseras med ett så kallat
olikhetsindex. Detta är ett mått som mäter skillnaden i bosättningsmönster mellan inrikes och
utrikes födda medborgare (SCB 2012: B). I normala fall används SAMS-indelningar (small
areas for market statistics) för att få tillgång till informationen om hur fördelningarna ser ut
mellan befolkningsgrupperna med avsikt att beräkna avvikelsen för varje område. Dessa
summeras sedan till ett segregationsindex som sträcker sig från 0-100 där noll innebär ingen
segregation medan 100 är total segregation. Indexet förklarar hur mycket en utrikesfödd
person behöver förflytta sig för att boendeområdena ska vara jämnt fördelade mellan inrikes
och utrikes födda (se formel nedan). Dock finns det problem med att använda sig av
segregationsindexet eftersom SAMS- områdena inte består av homogena områden (Amcoff
2012). SAMS områdena är ojämnt fördelade mellan kommunerna och samtidigt är inte
indexet lämpligt för att jämföra mellan kommunerna. Däremot har studier oftast använt
SCB:s segregationsindex då det inte finns mycket till alternativ (jmfr Amcoff 2012: 93). För
att komplettera bristerna med SCB:s operationalisering av segregationen används ett annat
olikhetsindex som mäter detta på valdistriktsnivå. Detta index har konstruerats av forskaren
Anders Sundell som använder kommunernas valdistriktsområden för att beräkna den ojämna
bostadsfördelningen (Sundell 2013). Valdistriktsområden är till skillnad från SAMS mer
homogena då detta ska underlätta arbetet med rösträkningar (jmfr SCB 2017: 12). Trots att
detta index bygger på en mindre regional nivå är datamaterialet aggregerad till den
kommunala nivån och använder samma formel som SCB använder (Sundell 2013). Dock är
den huvudsakliga skillnaden mellan dessa två index att SCB mäter utrikes födda ur olika
nationaliteter medan Sundell förhåller sig till samtliga utrikes födda gentemot
befolkningssammansättningen i ett specifikt område. Detta kan illustreras med hjälp av
nedanstående formel:
Figurförteckning 2. Formel för boendesegregationsindex

23

Av informationen ovan ska det noteras att p1i enligt SCB:s index står för andelen av en
befolkningskategori som bor i ett område medan Sundell endast använder ett fåtal
befolkningskategorier. Däremot är Pi detsamma då det står för andelen av en hel befolkning
inom ett område. Slutligen står p1 för andelen av en befolkningskategori i hela kommunen
(SCB 2009, Sundell 2018). Poängen som lyfts upp i dessa skillnader är att Sundells
boendesegregationsindex belyser endast ett fåtal befolkningskategorier inom ett
segregationsmönster medan SCB använder varje befolkningskategori. Sundells index brister
även i områdessammanhang då vissa kommuner har fler valdistrikt än andra och samtidigt
utgörs Sverige av 5 800 valdistrikt totalt jämfört med SAMS som är 9 200 områden (SCB
2017: 12). Av den anledningen används båda dessa index för att öka robustheten i studien.
Nedan redovisas den deskriptiva statistiken som visar att segregationsindexen inte skiljer sig
åt oavsett huruvida man använder SAMS- områden eller valdistrikt.

Tabell 3.2 deskriptiv statistik över boendesegregationsindex.
Variabelnamn
Boendesegregationsindex 1.

N

Medelvärde

Standardavvikelse

Min.

Max.

100

24, 35

7, 821

9

42

100

27,12

8,246

10

45

(Valdistrikt)
Boendesegregationsindex 2.
(SAMS)

Av tabellen ovan är det endast skillnaden i medelvärdet som skiljer sig mest vilket inte är
förvånansvärt då det finns fler SAMS-områden jämfört med valdistrikt. Däremot är det ingen
större skillnad mellan det högsta och det minsta värdet mellan kommunerna. Problematiken
blir även mindre besvärlig då båda måtten i en korrelationsanalys uppgav 0,981 på en 0,000
signifikansnivå. Dock bör det konstateras att den översta variabeln grundar sig på det
nationella valet 2010 medan det resterande datamaterialet är från år 2012 vilket kan bli
problematiskt då boendesegregationen och valdistriktsområdena inte kanske såg ut som de
gjorde tidigare. Dock behöver inte detta vara ett större problem då valdistriktsområden
uppdateras vart fjärde år vilket bör innebär att eventuella skillnader mellan årtalen är relativt
små (jmfr SCB 2017: 11).

3.2.3 oberoende variabler (2)
Den andra oberoende variabeln ”bidragsberoende” operationaliseras som andelen utrikes
födda som endast lever på försörjningsstöd (SCB 2012: D). Försörjningsstöd faller under
samma benämning som socialbidrag vilket är en ekonomisk transferering som sker mellan
staten och bidragstagaren (Ibid). En sådan operationalisering förutsätter att utrikes födda som
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endast har försörjningsstöd som den enda inkomstkällan i ett hushåll har även en chans av att
vara beroende av stödet. Tidigare studier använder begreppet ”social assistance” för att
förknippa det med ”welfare dependency” vilket även motsvarar liknande sätt som denna
studie att operationalisera variabeln (jmfr Borjas och Trejo 1991). Dock finns det inte data
för samtliga kommuner som används i denna studie vilket visas i statistiken nedan:

Tabell 3.3 Deskriptiv statistik över bidragsberoende
Variabelnamn

N

Medelvärde

Standardavvikelse

Min.

Max.

Andel utrikes födda som

95

2,76

1,639

0

8

endast lever på
försörjningsstöd

Av ovan tabell framgår att data fattas för 5 kommuner vilket inte är nödvändigtvis tillräckligt
mycket för att räkna det som ett stort bortfall. Däremot finns det en bra variation mellan
kommunerna. En del kommuner har exempelvis inga utrikes födda som endast lever på
bidrag medan andra har en större andel på 8 %. Slutligen kan det hävdas att samtliga
kommuner har en låg andel utrikes födda som endast lever på bidrag vilket är förväntat då det
kan tänkas att många har alternativa inkomstkällor.

3.2.4 Kontrollvariabler
De kontrollvariabler som används i denna studie kommer att delas in i socioekonomiska och
demografiska faktorer. De demografiska faktorerna som används är folkmängd,
befolkningstäthet och andel utrikesfödda. Två av de demografiska variablerna använder
logaritmen för att motverka skevhet i normalfördelningen. Då många kommuner har ungefär
samma befolkningsstorlek hamnar fler analysenheter under samma kategorier vilket
förhindrar en jämn fördelning. Den ena variabeln som använder logaritmen är folkmängden
per kommun (SCB 2012: D), medan den andra är befolkningstätheten vilket operationaliseras
som invånare per kvadratkilometer (SCB 2012: E). Den sista variabeln andel utrikesfödda
beräknas i SCB:s statistik som antal, vilket istället har beräknats i denna uppsats som andelen
i procent (SCB 2012: F).

De socioekonomiska variablerna såsom språkutbildning operationaliseras som andelen
utrikes födda som har en avklarad SFI utbildning (Svenska för invandrare)(SCB 2012: G).
Att kunna det inhemska språket har ansetts vara viktigt utifrån ett integrationsperspektiv och
är samtidigt nödvändigt för att delta på arbetsmarknaden (Musterd 2011). När det kommer till
inkomst väljer jag endast att undersöka låginkomsttagare. I denna studie definieras detta som
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andelen individer med en disponibel inkomst som understiger 60 % av medianinkomsten
(Kölegård Stjärne m.fl. 2007: 162). Detta mäts på motsvarande sätt av SCB genom att täcka
samtliga individer per kommun (SCB 2012: H). Trots att detta inte endast är förknippat med
utrikes födda kommer denna variabel att testas i samband med andra variabler som endast
förknippas med utrikes födda. Nedan följer den deskriptiva statistiken för samtliga
operationaliseringar.

Tabell 3.4 Deskriptiv statistik över kontrollvariabler
Variabelnamn
Folkmängd per kommun

N

Standardavvikelse

Min

Max

72 969,67

103 067,036

24 868

881 235

10,89

0,65

10,12

13,69

100

333,82

803, 039

7

4 708

(100)

(4,54)

(1,42)

(1,92)

(8,46)

Andel utrikes födda

100

6,11

2,95

1,93

17,33

Andel med låg inkomst

100

35,69

10,519

15

72

Andel godkända inom SFI

100

48,25

13,03

17

93

(log värden inom parantes)
Befolkningstäthet
(log värden inom parantes)

100

Medelvärde

(100)

Av ovan tabell kan man genast notera medelvärdet för andelen med låg inkomst och
godkända inom SFI. Det finns en hög andel personer med lägre inkomst men samtidigt en
stor del som har en avklarad SFI utbildning. När det kommer till de demografiska variablerna
ser vi direkt att majoriteten av alla kommuner avviker relativt lite från medelvärdet vilket är
resultatet av logaritmerna. På så sätt finns det en stor sannolikhet att variablerna är
normalfördelade i mitten.

3.3 Upplägg och analysmetod
För att svara på de tidigare formulerade hypoteserna om hur boendesegregationen och
bidragsberoendet påverkar arbetsmarknadsintegrationen kommer nedan upplägg bygga på
flera regressionsanalyser. Regressioner är bland de mest kraftfullaste verktygen att använda
inom statistiska analyser då dessa kan användas när det kommer till antingen en eller flera
oberoende variabler (Djurfeldt och Barmark 2009: 105). I denna uppsats görs både analyser
av en och flera andra variabler vilket motiveras nedan:
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En bivariat analys det vill säga en enkel regression, används för att testa ifall ett samband
föreligger mellan boendesegregation och arbetsmarknadsintegration (jmfr Djurfeldt och
Barmark 2009: 53). Detta är inte ett sätt för att pröva den första hypotesen utan här handlar
det snarare om att undersöka ifall boendesegregationen påverkar
arbetsmarknadsintegrationen negativt när det kontrolleras för två sätt att mäta
bostadssegregationen (se avsnitt 3.2.2). Detta görs eftersom det finns en begränsad
lämplighet med att använda segregationsvariablerna och därför används de två variabler som
tidigare diskuteras (SAMS och valdistrikt) för att jämföra resultaten mellan dem. Jag kommer
exempelvis observera ifall de båda oberoende variablerna påverkar
arbetsmarknadsintegrationen negativt. En stor skillnad mellan dem skulle innebära att det inte
finns ett robust samband mellan variablerna och därmed blir det svårare att dra slutsatser om
hypoteserna som skall prövas (Djurfeldt m.fl. 2010).

Till skillnad från ovan upplägg kommer studiens två hypoteser studeras genom en multipel
regressionsanalys. Det innebär att regressioner utförs mellan en beroende och flera andra
oberoende variabler som är förknippade med studien (Djurfeldt och Barmark 2009: 105).
Detta kan även vara ett sätt för att testa robustheten i studien genom en inkludering av
relevanta kontrollvariabler. Dock placeras dessa kontrollvariabler i olika modeller med avsikt
att förklara steg för steg hur de olika variablerna samvarierar med den beroende variabeln
(jmfr Kellstedt och Whitten 2013: 204. Variabeln bidragsberoende är särskilt viktig då denna
förväntas påverka sambandet mellan boendesegregation och arbetsmarknadsintegration. Av
den anledningen behövs regressionsmodeller som kan tänkas fastställa dess förklaringskraft
genom att observera värdet på bidragsberoende före och efter introduktionen av den. I den
första modellen behandlar regressionsanalysen förhållandet mellan boendesegregationen och
arbetslöshet vilket beskrivs enligt nedan:

Modell 1: Arbetslöshet (arbetsmarknadsintegration) + Boendesegregation

I den andra modellen adderas variabeln bidragsberoende för att undersöka ifall denna
förklarar variationen hos arbetsmarknadsintegrationen mer jämfört med boendesegregationen.
Detta motiveras av den andra hypotesen: Under kontroll för bidragsberoende blir sambandet
mellan boendesegregation och arbetsmarknadsintegration mindre stark. Av den anledningen
motiveras modell 2 enligt nedanstående sätt:

Modell 2: Arbetslöshet + Boendesegregation + bidragsberoende
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Förutom bidragsberoende kan man tänka sig att andra socioekonomiska variabler även kan ha
en stor påverkan på sambandet mellan boendesegregation och arbetsmarknadsintegration. Av
den anledningen kan inte modell två vara ett sätt för att bekräfta studiens andra hypotes. På så
sätt exkluderas bidragsberoendet i modell nummer 3 för att se ifall de socioekonomiska
faktorerna ”språkutbildning” och ”låg inkomst” spelar en större roll jämfört med
boendesegregationens påverkan. Nedan formuleras därför den tredje modellen enligt följande:

Modell 3: Arbetslöshet + boendesegregation + språkutbildning (SFI) +låg inkomst
(socioekonomiska faktorer)

I den sista modellen (4) kommer samtliga variabler som presenterades i förklaringsmodellen
(se figurförteckning 1) användas för att bekräfta eller dementera studiens hypoteser. I och
med detta kommer jag även undersöka ifall sambandet är robust eller inte då ytterligare
variabler testas. Här introduceras exempelvis de demografiska variablerna tillsammans med
de socioekonomiska variablerna. Resultatet som jag får i denna modell jämförs sedan med de
andra modellerna med avsikt att se ifall resultaten skiljer sig åt. Det är framförallt viktigt att
göra det när det kommer till boendesegregation och bidragsberoende genom att observera
dess inverkan på arbetsmarknadsintegrationen steg för steg i de olika modellerna. Detta med
hjälp av andra faktorer som tidigare studier ansett vara viktiga såsom demografiska faktorer:

Modell 4: Arbetslöshet + boendesegregation + bidragsberoende + Språkutbildning + låg
inkomst (socioekonomiska faktorer) + folkmängd + befolkningstäthet + andel utrikes födda
(demografiska faktorer)

Anledningen till varför alla kontrollvariabler inte används i den tidigare modellen (3) är på
grund av att det finns en risk för komplexitet när det sedan ska tolkas. Sålunda behöver inte
detta även vara fallet i den sista modellen då analysen genomförs i flera steg innan vilket
innebär att det underlättar undersökningen. Samtidigt används endast två oberoende variabler
(Boendesegregation, bidragsberoende) och därför förmildras den svårbegripliga tolkningen
något mindre. Hade analysen bestått av fler oberoende variabler skulle det i så fall behövas
många tänkbara kombinationer av regressioner med avsikt att undersöka sambandet mellan
dem.

För att illustrera hur modellerna undersöker boendesegregationens och bidragsberoendets
inverkan på arbetsmarknadsintegrationen kan detta visas enligt tabellen nedan. Det teoretiska
resonemanget för modell 1 förknippas med teorin om kollektiv socialisation, nätverk och
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stigmatisering. Utrikes födda föredrar exempelvis att bo nära varandra i samma områden på
grund av att de delar gemensamma normer och värderingar och på så sätt kan sådant leda till
arbetslöshet ifall områdena består av en hög andel arbetslöshet. Detta eftersom arbetslösheten
i boendesegregerade områden tenderar att smitta av sig på människor runt deras omgivning. I
och med detta får utrikes födda endast tillgång till ett svagt lokalt nätverk som minskar
utrikes föddas chanser till att få arbete. Stigmatisering kan sedan uppstå i dessa områden
eftersom det bidrar till att utrikes födda oftare hamnar i arbetslöshet men även för att inrikes
födda tenderar att flytta från boendesegregerade områden när andelen utrikes födda blir högt
(Graninger och Knuthammar 2009). Modell 2 förknippas med teorin om bidragsberoendet,
det vill säga att det finns en vana bland utrikes födda att leva på bidrag och inte arbeta
(Borjas och Trejo 1991). På så sätt kan detta bidra till en högre inverkan på
arbetsmarknadsintegrationen (jämfört med boendesegregationen) ifall bidragsberoendet
smittar av sig på utrikes födda vilket oftast sker genom informationsöverföringen (Åslund
och Fredriksson 2009). Detta resonemang förknippas med hypotes 2 medan modell 1
hänvisas till den första hypotesen. Vidare i modell 3 testas de socioekonomiska faktorerna
SFI utbildning och låg inkomst tillsammans med boendesegregationen. Detta eftersom
tidigare studier ansett att bidragsberoendet har mer betydelse till skillnad från andra
socioekonomiska faktorer så som ordinarie inkomst och utbildning (Åslund och Fredriksson
2009). Av den anledningen undersöks ifall låg inkomst och SFI-utbildning har en högre
inverkan på arbetsmarknadsintegrationen jämfört med bidragsberoendet för att undersöka
ifall detta stämmer. Slutligen i modell 4 inkluderas samtliga variabler som tidigare
presenterades tillsammans med demografiska faktorer som är teoretiskt relevanta med tanke
på att denna studie undersöker kommuner. Det kan exempelvis tänkas att större folktäta
kommuner har underliggande koncentrationer av utrikesfödda som är arbetslösa vilket bidrar
till högre arbetslöshet ifall arbetsmarknaden är svag (Andersson, Bråmå och Hogdal 2009:
24). Den sista modellen är därför viktig med tanke på att den undersöker kontrollvariablernas
relevans men även ifall förklaringskraften är stark för de oberoende variablerna. För övrigt
kan det hävdas att modellerna motsvarar kombinationerna som diskuterades tidigare. Nedan
framgår exempelvis att modellerna 1 och 2 skiljer sig från de resterande då
kontrollvariablerna inkluderas. När variabler inkluderas stegvis kan boendesegregationens
inverkan följas då bidragsberoendet kontrolleras först i modell 2 och sedan i modell 4 med
hjälp av kontrollvariablerna.
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Tabell 3.6. Regressionsmodeller
Modell 1

Modell 2

- Arbetsmarknadsintegration (beroende

- Arbetsmarknadsintegration

variabel)

- Boendesegregation
- bidragsberoende

- Boendesegregation
Modell 3

Modell 4

- Arbetsmarknadsintegration

- Arbetsmarknadsintegration

- Boendesegregation

- Boendesegregation

- Socioekonomiska faktorer

- bidragsberoende

(kontrollvariabler)

- Socioekonomiska faktorer, demografiska variabler
(kontrollvariabler)

Samtliga modeller ställs mot det beroende variabeln ”arbetsmarknadsintegration”

Av ovan tabell kan det vara svårt att avgöra om den ena modellen är bättre än den andra. Av
den anledningen kommer modellernas förklaringskraft att testas genom att undersöka den
förklarande variansen men även de ostandardiserade b-koefficienterna. Mot hänsyn till
uppsatsens andra hypotes kommer detta göras före och efter introduktionen av variabeln
bidragsberoende vilket är effektivt för att undersöka hur de oberoende variablerna påverkas.
Om något statistiskt värde för exempelvis boendesegregation eller bidragsberoende skulle
upphöra med att ge signifikant resultat eller ifall b-koefficienten blir noll finns det en stor
säkerhet att något av dessa inte förklarar variansen hos arbetsmarknadsintegrationen. I
kontrast till detta skulle exempelvis ett förhöjt värde vara en indikation på att variationen i
den specifika variabeln vara relevant för att behöva undersökas inför framtida forskning.
I slutet av resultatavsnittet genomförs ytterligare regressionsanalyser för samtliga variabler
med avsikt att se hur resultatet skulle se ut om man undersöker förändringen över tid. Syftet
med detta är för att öka trovärdigheten ifall boendesegregationen och bidragsberoendet
fortfarande är relevanta fenomen. I och med att denna studie undersöker fenomenet under
årtalet 2012 behöver inte resultat från statistiken innebära att det också stämmer idag och
därför undersöker jag ifall någon variabel har ökat med tiden. Detta är också viktigt att göra
för att kontrollera problemet med självselektion då det kan tänkas att människor kanske har
valt att bo inom sina områden bara för att de har valt det vilket i så fall kan innebära att det
inte beror på teorier som relateras till boendesegregationen (Graninger och Knuthammar
2009: 52f). Trots att självselektionsfrågan inte går att fastställa utifrån en regional nivå kan
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det ändå vara relevant att undersöka förändringen över tid genom att exempelvis se ifall
människor flyttar in och ut från kommunen. För att illustrera hur denna analys går till räknas
differensen ut för samtliga variabler mellan två årtal. Det årtalet som har valt är 2015 vilket
subtraheras från årtalet 2012. Anledningen till varför jag valde 2015 är för att materialet
endast fanns tillgängligt för samma variabler under detta årtal. Detta årtal kan även ha
betydelse för resultatet då år 2015 var toppen av flyktingkrisen. Det behöver dock inte
påverka särskilt mycket då det kan tänkas att flyktingarna inte hamnar direkt i SCB:s register.
Detta kan även styrkas om man tittar på den deskriptiva statistiken för 2015 då den inte
skiljer sig från 2012. Den deskriptiva analysen för variablerna år 2015 presenteras som en
bilaga (se bilaga 2). Vidare kommer det alternativa sättet att operationalisera
arbetsmarknadsintegrationen inkluderas i denna analys, det vill säga skillnaden i
sysselsättningsgraden mellan inrikes och utrikes födda. Detta är ett sätt för att kontrollera
robustheten genom att se ifall resultatet stämmer oavsett hur man operationaliserar den
beroende variabeln. Det finns en viss oklarhet över vad som menas med
arbetsmarknadsintegration då vissa väljer att fokusera på arbetslöshet medan andra belyser
sysselsättningsgrad (jmfr van der Laan Bouma-Doff 2007).

3.4 Validitet och reliabilitet
Trots att denna studie har genomgående diskuterat olika validitetsproblem är det viktigt att
beakta några faktorer. Under en viss utsträckning kan denna studies validitet även hänvisas
till andra studier som operationaliserar variablerna på ett delvis liknande sätt. Det finns både
studier ur en amerikansk och en svensk kontext som operationaliserar boendesegregationen
på den aggregerade nivån (South, Crowder och Pais 2012; Kölegård Stjärne m.fl. 2007,
Schönwälder 2007: 23). Jag har även tidigare diskuterat att boendesegregation studeras bäst
på kommunnivå då det är städerna i sin helhet som är segregerade och inte individuella
bostadsområden (se avsnitt 3.3.2). Vidare försöker denna studie samtidigt använda alternativa
operationaliseringar på boendesegregation för att bemöta eventuella brister vilket skiljer sig
från en del forskare som endast använder SAMS-områden (Jmfr Amcoff 2012). Dock är den
konstruerade variabeln arbetsmarknadsintegration i en viss grad kontroversiell. Detta begrepp
har för det mesta studerats genom att undersöka individer som antingen arbetar eller inte
(jmfr Tammaru m.fl. 2016, Graninger och Knuthammar 2009). Denna studie försöker istället
illustrera skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes och utrikes födda vilket även är relevant
utifrån ett integrationsperspektiv (Musterd 2011: 363). Vidare har variabeln bidragsberoende
oftast operationaliserats som den totala summan av försörjningsstöd som har transfererats till
individer (se Borjas och Trejo 1991, Åslund och Fredriksson 2009). Dock är det andelen som
lever på försörjningsstöd som observeras. Vad som även är fördelen med en sådan
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operationalisering är att ”utrikes födda som endast har försörjningsstöd som inkomstkälla”
kan också tänkas vara beroende av bidrag (jmfr Åslund och Fredriksson 2009: 800).
Huruvida dessa variabler har en stark begreppsvaliditet går att diskutera då det beror på hur
väl man kan lyckas dra en slutsats utifrån resultatet.

Den interna validiteten är stark på så sätt att samtliga utvalda kommuner är representerade.
Dock bör det påpekas att materialet baseras på registerdata vilket innebär att informationen
tas från folkbokföringsadressen. Detta är inte på samma sätt som enkätstudier som visar hur
många respondenter som har deltagit (Teorell och Svensson 2007: 69). Vidare är den externa
validiteten (Teorell och Svensson 2007: 208) inte särskilt stark då dels variabeln
boendesegregation inte lämpar sig för generaliseringar. Jag har endast försökt motverka
problemet genom att använda två sätt att operationalisera boendesegregationen. Men det ska
även klargöras att jag inte gör något anspråk på några allmänna slutsatser om samtliga
svenska kommuner.

Förutom de ovan nämnda diskussionerna bör några saker nämnas om studiens reliabilitet.
Datamaterialet har sammanställts manuellt i dataprogrammet SPSS och samtidigt har en del
variabler konstruerats själv genom att beräkna bland annat differensen mellan inrikes och
utrikes födda och differensen mellan två årtal. De demografiska variablerna är särskilt viktiga
då kvoten har räknats ut för bland annat andelen utrikes födda samt att de resterande
använder logaritmen för att säkerställa att de är normalfördelade. All data kontrollerades två
gånger för att säkerställa uteblivelsen av mätfel (Djurfeldt m.fl. 2003: 113). Förutom detta
kan denna studie anses uppfylla kravet för en god reliabilitet då datamaterialet härstammar
från officiell statistik.

4. Resultat
I denna del presenteras resultatet och upplägget av regressionsanalyserna såsom de har
beskrivits i metodavsnittet. Nedan introduceras först den bivariata analysen följt av de
multivariata analyserna. En teorikoppling görs både i resultatavsnittet och
diskussionsavsnittet med avsikt att underlätta förståelsen och tolkningen av variablerna.

4.1. Bivariat analys
Nedan resultat är en analys av förhållandet mellan boendesegregation och arbetslösheten
mellan inrikes och utrikes födda. Observera att två segregationsindex har inkluderats för att
belysa eventuella skillnader eller likheter mellan variablerna. De oberoende variablerna har
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analyserats separat i relation till den beroende variabeln och sedan placerats i samma
nedanstående tabell vilket kan illustreras nedan:

Tabell 4.1. Bivariat analys mellan boendesegregation och arbetsmarknadsintegration.
Beroende variabel: Skillnad i arbetslöshet mellan inrikes och utrikes födda
Oberoende variabel

(Ostandardiserad)

Standard

R2-

T-

B- koefficienten

fel

värdet

värdet

Sig.

Boendesegregationsindex 1.

0,099

0,027

0,117

3,603

0,000

Boendesegregationsindex 2.

0,142

0,024

0,268

5,990

0,000

N= 100
Källa: Sundell 2013, SCB: 2012: a,b.
P < 0,005
Av ovan tabell kan man konstatera att det finns ett samband mellan boendesegregation och
arbetsmarknadsintegration då båda segregationsindexen uppger ett signifikant resultat. Vad
som dock är intressant är att boendesegregationsindex 2 har en bättre förklarad varians (26, 8
%) jämfört med boendesegregationsindex 1 (11,7 %) vilket kan observeras under R2-värdet.
Detta är förväntat då SAMS-områden har fler områdesindelningar jämfört med
valdistriktsområden. På samma sätt kan det konstateras att boendesegregationsindex 2 har
större påverkan vilket visas under rubriken ostandardiserad b-koefficient. Talet 0,142
indikerar att arbetslösheten ökar när boendesegregation ökas med ett skalsteg. Detta är en
större påverkan jämfört med boendesegregationsindex 2 som indikerar att arbetslösheten ökar
med 0,099 när boendesegregationen ökas sig med ett skalsteg. Dock tyder dessa resultat på
att båda oberoende variabler har flera likheter och är användbara för att genomföra en djupare
analys. Nedan illustreras en scatterplot för att visa mönstret bland de obereonde variablerna.
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Figurförteckning 3. Scatterplot mellan boendesegregation och skillnaden i arbetslöshet.

Av ovan tabeller ser vi att båda boendesegregationsindexen stämmer överens i en hög
utsträckning. Resultaten visar dock ett varierande resultat där boendesegregationen är stor

34

både bland stora och mindre stora kommuner. Detta indikerar att boendesegregationen inte
bara är ett storstadsfenomen. De stora kommunerna som bland annat Stockholm och
Göteborg hamnar i mitten av figuren vilket inte är oförväntat då större kommuner har en
starkare arbetsmarknad. Vidare visar båda figurerna liknande avvikande fall 2. Falköping och
Sandviken hamnar utanför mönstret bland samtliga kommuner vilket kan vara viktigt att
undersöka för framtida forskning. För övrigt stämmer ovan resultat med hypotes 1. Dock
avvaktar vi med att bekräfta den första hypotesen då boendesegregationen fortfarande inte
har kontrollerats för andra variabler. Av den anledningen genomför nästa analys en
multivariat regression.

4.2. Multipel regressionsanalys
I nedan analys genomfördes totalt fyra regressioner så som det tidigare beskrivits i
metodavsnittet. Modellerna som beskrivs nedan skiljer sig åt när det kommer till vilka
variabler som inkluderas (jmfr tabell 3.1). Modell 1 inkluderar exempelvis endast
boendesegregationen medan den sista modellen (4) inkluderar studiens samtliga variabler.
Observera att den oberoende variabeln försörjningsstöd resulterade i ett litet bortfall för de tre
sista modellerna. Dock påverkar inte detta jämförbarheten mellan modellerna med tanke på
att antalet fall hålls konstant mellan de tre sista modellerna. Vidare presenteras endast
resultatet för den oberoende variabeln boendesegregationsindex 1 medan resultatet för
boendesegregationsindex 2 har placerats som en bilaga. Detta motiveras av att resultatet för
båda dessa variabler blev lika i en hög utsträckning och därför skulle risken finnas att
tolkningen av dem skulle bli detsamma (se bilaga 1). Samtliga variabler har även
kontrollerats för multikollinearitet, det vill säga att två eller flera variabler korrelerar med
varandra vilket kan leda till svårigheter med att separera effekterna av respektive variabel
(Djurfeldt och Barmark 2009). Detta har gjorts genom att undersöka VIF-värdet (Variance
inflation factors) som mäter hur sannolikt att den ena variabeln förknippas med en annan. Det
finns ingen enighet om hur högt VIF-värdet bör vara för att variablerna ska anses vara
drabbade för multikollinearitet (Djurfeldt och Barmark 2009: 115). I denna uppsats har jag
satt gränsen för 3.00 vilket är en rimlig gräns eftersom forskarna Kellstedt och Whitten anser
att problemet med multikollinearitet bör uppmärksammas när det justerade R2-värdet är högt
och ändå inte ger signifikanta resultat för flera förklarande variabler (Kellstedt och Whitten
2013: 239f). I tabellen nedan kan vi konstatera att R2-värdet inte är så pass högt. De
demografiska variablerna hade de högsta VIF-värdena som sträckte sig mellan 2,0 – 2,5. När

När de avvikande fallen Falköping och Sandviken togs bort ur analysen blev det ingen stor förändring. R2värdet skiljdes endast på marginalen och samtidigt förändrades inte värdet på beta-koefficienterna (se bilaga 3).
Av den anledningen fanns det inget behov av att exkludera Falköping och Sandviken.
2
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dessa variabler separerades från varandra i olika modeller blev inte resultatet mer annorlunda
och därför fanns det inget behov av att exkludera någon variabel

Tabell 4.2 multivariat regressionsanalys. Beroende variabel: skillnad i arbetslöshet

Beroende variabel

Modell 1

Modell 2

Modell 3

Modell 4

0,092 ***

0,020

0,005

0,036

(0,028)

(0,026)

(0,028)

(0,551)

[1,000]

[1,232]

[1,395]

[2,174]

Skillnad i arbetslöshet mellan inrikes och utrikes födda
Boendesegregationsindex 1 (valdistriktsområden)

Andel utrikes födda som endast lever på försörjningsstöd

0,768***

0,551***

(bidragsberoende)

(0,123)

(0,135)

[1,232]

[1,669]

Andel godkända inom SFI

Andel med låg inkomst

-0,004

-0,016

(0,014)

(0,015)

[1,066]

[1,261]

0,038

0,021

(0,020)

(0,022)

[1,446]

[1,857]

Folkmängd (log)

0,016
(0,365)
[2,008]

Befolkningstäthet (log)

0,598**
(0,196)
[2,441]

Andel utrikes födda

0,078
(0,095)
[2,510]

Konstant (intercept)

3,942 ***

3,592***

3,084

6,229

Justerat R2-värde

0,093***

0,356***

0,368

0,431

N

100

95

95

95

Standardfel inom parantes, VIF-värden inom hakparentes
Källa: Sundell 2012, SCB 2012: a,c,d,e,f,g,h
* = p < 0,05 ** = p < 0,10 *** = p < 0,001
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Av informationen ovan finns det några intressanta resultat som är värt att belysa. Det första är
att boendesegregationen är signifikant (modell 1) för att förklara variansen hos
arbetsmarknadsintegrationen, uppmätt som skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes och
utrikes födda. Detta kan observeras under modell 1 där sambandet är positivt med en
ostandardiserad b-koefficient på 0,092 vilket innebär att arbetslösheten ökar med 0,092
enheter när boendesegregationen ökar med en enhet. Sålunda är det en liten påverkan med
tanke på att boendesegregationen endast förklarar variansen hos arbetslösheten med 9,3 %
vilket visas i det justerade R2-värdet. Detta resultat stämmer delvis överens med den
bivariata analysen som presenterades tidigare.

Vad som däremot är det andra intressanta resultatet är att boendesegregationen tappar sin
betydelse när den samtidigt kontrolleras för bidragsberoende i modell 2.
Boendesegregationens inverkan är i stället mindre än hälften om man jämför med modell 1.
Den ökar arbetslösheten med 0,020 enheter när boendesegregationen ökar med en enhet (se
modell 2). Detta skiljer sig åt från bidragsberoende som har en betydligt högre inverkan då
arbetslösheten ökar med 0,768 enheter när andelen som lever på försörjningsstöd förflyttas
med en enhet. Resultatet går delvis i linje med Borjas och Trejo (1991) som hävdar att det
finns en vana bland utrikes födda att leva på försörjningsstöd vilket leder till högre
arbetslöshet. Det bör även uppmärksammas att boendesegregationen upphör att vara
signifikant medan bidragsberoendet har en signifikans på 0,001-skalan. Dessa resultat var
förväntat och faller i linje med hypotes 2 – under kontroll för bidragsberoende blir sambandet
mellan boendesegregation och arbetsmarknadsintegration mindre stark. Vi bör dock avvakta
med att bekräfta hypotesen innan samtliga modeller har tolkats.

För att undersöka ifall andra socioekonomiska faktorer har en påverkan på arbetsmarknaden
har detta studerats under modell 3. Faktorerna som inkluderas i denna modell är andel med
låg inkomst och godkända inom SFI. Dessa är ett sätt för att se ifall sådant förklarar
variationen hos arbetsmarknadsintegrationen bättre jämfört med bidragsberoendet. På så sätt
kan man belysa vad som händer innan och efter introduktionen av variabeln bidragsberoende.
Resultatet i denna modell visar dock att ingen av variablerna påvisar ett signifikant samband.
Endera har samtliga variabler en låg påverkan på arbetsmarknadsintegrationen. Här har
boendesegregationen återigen en låg inverkan (0,005). Något som däremot är intressant är
kontrollvariabeln andelen godkända inom SFI. Denna variabel har till skillnad från de
resterande en negativ inverkan och visar att arbetslösheten minskas med -0,004 enheter när
andelen godkända inom SFI förflyttar sig med ett steg. Detta kan tolkas som att
arbetslösheten minskar i samband med att andelen utrikes födda med en SFI utbildning ökar.
Dock är det en relativt låg inverkan vilket även gäller andelen med låg inkomst. Detta resultat
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går i linje med Musterds (2003) studie som också visar att utbildning och inkomst inte hänger
ihop med graden av boendesegregation och arbetslöshet.
Slutligen i den sista modellen (4) kontrolleras samtliga variabler med avsikt att kontrollera
för både socioekonomiska och demografiska faktorer. I denna modell är variabeln
boendesegregation fortfarande inte signifikant med en låg inverkan. Detta skiljer sig från
variabeln bidragsberoende som fortfarande har en högre påverkan (om man jämför med
modell 2) då B- koefficienten är på 0,551, vilket indikerar att arbetslösheten ökar med 0,551
enheter när bidragsberoendet ökar med ett skalsteg. På så sätt har bidragsberoendet en
betydligt större påverkan jämfört med boendesegregationen då den även är signifikant till
skillnad från boendesegregationen. Anledningen till varför boendesegregationen inte är
signifikant kan tolkas med hjälp av Musterd (2011) som hävdar att det kan bero på
implementeringar av egalitär välfärdspolicys som riktas mot boendesegregerade områden via
arbetsmarknadspolitiska åtgärder (377). Bidragsberoendet däremot har en drabbande effekt
på arbetsmarknaden då det kan tänkas att försörjningsstödet smittar av sig vilket går i linje
med Åslund och Fredrikssons studie (2009). Detta resultat bekräftar hypotes 2: Under
kontroll för bidragsberoende blir sambandet mellan boendesegregationen och
arbetsmarknadsintegrationen mindre stark.

Vidare visar de socioekonomiska variablerna i modell 4 (andel godkända inom SFI, andel
med låg inkomst) återigen ett icke signifikant samband vilket var förväntat då de inte heller
var signifikanta tidigare i modell 3. På så sätt kan det innebära att dessa variabler kan bättre
förstås i samband med socioekonomisk boendesegregation för att undersöka dess inverkan
mer utförligt (Musterd 2003). Förutom detta indikerar den demografiska variabeln
befolkningstäthet ett signifikant resultat till skillnad från variablerna andel utrikes födda och
folkmängd. Befolkningstätheten har dessutom en hög inverkan med en B-koefficient på
0,598 jämfört med bidragsberoende. Detta indikerar att arbetslösheten ökas med 0,598
enheter när befolkningstätheten ökas med en enhet. I och med detta kan det tolkas som att
kommuner med befolkningstäta områden har underliggande koncentrationer av individer som
är arbetslösa vilket går i linje med Schönwälder (2007: 24).
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4.3 Arbetslöshet och sysselsättningsgrad
I denna slutliga del av resultatavsnittet presenteras samtliga variabler igen för att undersöka
hur sambanden ser ut när det kommer till förändringen över tid. Detta är viktigt för att ta reda
på om bidragsberoendet och boendesegregationen är fortfarande relevant i dagens läge
genom att se ifall det har skett någon ökning eller minskning av arbetslöshetsskillnaderna.
Detta kan också vara relevant för att jämföra med den tidigare analysen som endast
observerar sambanden under ett år (se avsnitt 4.2). På detta sätt kan vi också öka
trovärdigheten i analysen ifall boendesegregationen och bidragsberoendet har ökat. Det är
svårt att avgöra boendesegregationens och bidragsberoendets inverkan utan att kontrollera
ifall det har skett några förändringar. För att göra detta har differensen räknats ut mellan
årtalen 2015 och 2012. Vidare inkluderas även andra operationaliseringar på den beroende
variabeln, det vill säga sysselsättningsgrad. Med tanke på att tidigare forskning inte endast
lyfter upp olika gruppers arbetslöshetsnivå är det samtidigt relevant att undersöka deras
sysselsättningsnivå (Jmfr Graninger och knuthammar 2009: 56; van der Laan Bouma-Doff
2007;. Tammaru m.fl. 2016: 132). Dessa två aspekter är de mest använda sätten att
operationalisera variabeln arbetsmarknadsintegration då det handlar om att både inrikes och
utrikes födda ska vara jämnt representerade på arbetsmarknaden (jmfr Musterd 2011: 363).
Arbetslöshet och sysselsättningsgrad kan därför mätas på sådant sätt genom att beräkna
skillnaden mellan inrikes och utrikes födda. Det är därför viktigt att se ifall resultatet ser lika
ut oavsett hur man operationaliserar arbetsmarknadsintegrationen då det visar att sambandet
är robust. Vad som dock bör uppmärksammas är att tabellen nedan är indelad i 4 modeller.
Anledningen till varför detta har gjorts är för att motverka problemet med multikollinearitet.
Det visade sig att variablerna folkmängd och befolkningstäthet förknippades med varandra
vilket var resultatet av att räkna ut differenserna mellan dem. På grund av detta separerades
de variablerna mellan två modeller för respektive beroende variabel (se nedan). Detta är
möjligt då det förefaller att ökningen i folkmängd har skett främst i de kommuner som är
tätbefolkade, det vill säga storstadsområden. Slutligen bör det även nämnas att
boendesegregationsindexet som används i denna tabell är SCB:s mått (SAMS). Anledningen
till varför jag inte inkluderade det andra indexet (boendesegregationsindex 1) är på grund av
att data saknas för andra årtal.
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Tabell 4.3. Regressionsanalys: arbetslöshet och sysselsättningsgrad mellan åren
2012 och 2015.
2015-2012

Modell 1

Modell 2

Modell 3

Modell 4

Beroende variabel

Skillnad
arbetslöshet

Skillnad
arbetslöshet

Skillnad

Skillnad

Sysselsättning

Sysselsättning

0,408***
(0,095)
[1,222]

0,415***
(0,095)
[1,217)

0,886***
(0,133)

0,883***
(0,134)

[1,222]

[1,217]

Andel utrikes födda som
endast lever på
försörjningsstöd

-0,561*
(0,237)

-0,570*

0,120

0,106

(0,297)
[1,138]

(0,331)

(0,336)

[1,137]

[1,138]

Andel godkända inom SFI

-0,022
(0,019)

-0,020

-0,012

-0,011

(0,019)

(0,027)

(0,027)

[1,388]

[1,354]

[1,388]

[1,354]

0,053*
(0,031)

0,058*

0,061*

(0,029)

0,060*
(0,043)

[1,172]

[1,291]

Boendesegregationsindex.2

Andel med låg inkomst

[1,137]

[1,291]
Folkmängd

befolkningstäthet

Andel utrikes födda

Konstant (intercept)
2

Justerat R -värde

(0,044)
[1,172]

-0,029
(0,198)

-0,114

[1,609]

[1,609]

(0,349)

-0,077
(0,147)

-0,427

[2,116]

[2,116]

(0,206)

0,023
(0,067)

0,005
(0,060)

0,130
(0,094)

0,133

[2,120]

[1,692]

[2,120]

[1,692]

0,265

0,541

-1,907

-1,159

0,281

0,297

0,442

0,437

95

95

N
95
95
Standardfel inom parantes, VIF-värde inom hakparentes
Källa: SCB 2012: a,b,c,d,e,f,g,h
* = p < 0,05 ** = p < 0,10 *** = p < 0,001

(0,095)

Resultatvärdena ovan ska tolkas som en genomsnittlig skillnad eller förändring.
Av resultatet ovan kan vi konstatera att de största ökningarna som har skett kan framförallt
hänvisas till boendesegregationen och bidragsberoendet. Dock skiljer sig resultatet från den
tidigare analysen då det visar sig nu att boendesegregationen är signifikant även när den
kontrolleras för bidragsberoende. Det framgår även att låg inkomst är signifikant när man
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undersöker förändringen över tid. Denna variabel var dock inte signifikant i den tidigare
analysen när man endast undersökte den under ett och samma årtal (se tabell 4.2).

När det kommer till modell 1 kan vi utläsa att gapet mellan inrikes och utrikes föddas
arbetslöshet har ökat med med 0,408 enheter när boendesegregationen ökas med ett skalsteg
vilket inte kan anses vara en relativt stor förändring. Detta eftersom en enhetsökning av
boendesegregationen gör att arbetslöshetsskillnaderna i genomsnitt har ökat med ungefär 0,4
%. Detta kan tolkas som att arbetslöshetsskillnaderna mellan inrikes och utrikes födda med
tiden ökas samtidigt som boendesegregation ökar vilket går i linje med teorierna om kollektiv
socialisation, nätverk och stigmatisering (Graninger och Knuthammar 2009). Med detta avser
jag inte att teorierna bekräftas utan det handlar mer om att det kan tänkas att dynamiken
mellan boendesegregationen och arbetsmarknadsintegrationen finns, vilket diskuteras mer i
nästa avsnitt. Vad som dock bör uppmärksammas är andelen utrikes födda som endast lever
på försörjningsstöd. Denna variabel visar ett signifikant samband och att gapet mellan inrikes
och utrikes födda har minskat med 0,561 enheter när bidragsberoendet ökas med en enhet.
Detta eftersom att det finns ett negativt samband mellan bidragsberoende och skillnad i
arbetslöshet. Dock är det svårt att tolka huruvida detta är ett resultat av att utrikes födda slutar
med att leva på bidrag eller om det kan tänkas bero på att de inte återfinns i
arbetslöshetsstatistiken hos SCB. Däremot har det inte skett några förändringar i hur
statistiken anges mellan åren. I någon mening kan detta gå hand i hand med Hansen och
Lofstrom (2003) som visar att bidragsberoendet med tiden minskas hos utrikes födda.
Observera även att variabeln upphör att signifikant när det kommer till skillnader i
sysselsättningsgrad (se modell 3 och 4). Vidare när det kommer till de socioekonomiska
variablerna var det endast låg inkomst som visade sig vara signifikant när det kommer till
skillnaderna i arbetslöshet och sysselsättningsgrad. Detta är inte konstigt med tanke på att de
som arbetar även har låga inkomster vilket går i linje med Andersson-Joona och Wadensjös
(2012) studie. Dock visar variabeln låg inkomst en relativt liten ökning om man jämför med
värdena hos boendesegregationen och bidragsberoendet. Samtidigt har SFI utbildningen inte
haft någon särskild ökning på gapet i arbetslöshetsskillnaderna. Detta bekräftar återigen
Musterds (2003) studie, det vill säga att socioekonomiska faktorer möjligtvis är mer relevanta
att studera i samband med socioekonomisk boendesegregation. De demografiska faktorerna
är däremot inte signifikanta och samtidigt är de mindre betydelsefulla i denna studie då det i
tabellen ovan visar att de inte har någon samvariation med skillnaden i arbetslöshet. Detta
skiljer sig åt från den tidigare analysen som visade att befolkningstäthet hade en hög inverkan
på arbetslöshet. I och med detta visar resultat för denna modell men även de resterande, att
demografiska faktorer inte är relevanta för att förstå ökningen i arbetslöshetsgapet mellan
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inrikes och utrikes födda. Ovan nämnda tolkningar av resultatet stämmer även väl överens
med modell 2 i tabellen.
Modell 3 som använder den beroende variabeln ”skillnad i sysselsättningsgrad mellan inrikes
och utrikes födda” uppvisar också snarlika resultat om man jämför med modell 1 och 2. Dock
visar den oberoende variabeln boendesegregation en högre ökning på sysselsättningsgapet
jämfört med arbetslöshetsgapet (jmfr modell 1 och 2). I detta fall har gapet mellan inrikes och
utrikesföddas sysselsättning ökat med 0,886 enheter när boendesegregationen ökar med ett
skalsteg. Med andra ord, en enhetsökning av boendesegregationen har inneburit en
genomsnittlig ökning av sysselsättningsskillnaderna på ungefär 0,9 enheter vilket är en högre
skillnad jämfört med arbetslöshetsnivån. Ett sådant resultat går även i linje med det teoretiska
ramverket som nämndes tidigare i modell 1. Förutom detta förklarar samtliga resterande
variabler en relativt låg ökning hos skillnaderna i sysselsättning. Detta stämmer överens med
framförallt de socioekonomiska och demografiska faktorerna då de är i allmänhet mindre
relevanta i denna studie vilket inte är förvånande då de inte heller var det i den tidigare
multivariata analysen3. Resultaten som visas i modell 3 faller i linje med modell 4. För övrigt
kan man hävda att både boendesegregationen och bidragsberoendet är relevanta då de
samvarierar med arbetsmarknadsintegrationen när det kommer till förändringen över tid.

Sammanfattning
Mot bakgrund av resultatet bekräftas den första hypotesen då det har visats att en högre nivå
av boendesegregation innebär en lägre grad av arbetsmarknadsintegration vilket kan
hänvisas till bland annat den bivariata analysen. Boendesegregationen är även relevant i
nuläget då det har visats i den slutliga multivariata analysen att den samvarierar med en
ökning av arbetslöshetsgapet mellan inrikes och utrikes födda över tid. Vidare bekräftas även
hypotes 2: under kontroll för bidragsberoende blir sambandet mellan boendesegregationen
och arbetsmarknadsintegration mindre stark. Bidragsberoendet har visat i tabell 4.2 att
sambandet mellan boendesegregationen och arbetsmarknadsintegrationen blev mindre starkt
genom att denna hade en högre inverkan och ett starkare samband. Bidragsberoendet har
även visat en samvariation med arbetslöshetsgapet över tid. Dessa resultat diskuteras i
samband med teorierna i nästa avsnitt.

3

I och med att de socioekonomiska och demografiska variablerna hade en låg inverkan genomförde jag en
bivariat analys mellan boendesegregation och arbetsmarknadsintegration för att undersöka ifall
boendesegregationen ensamt förklarar en stor del av variationerna hos den beroende variabeln (se bilaga 4).
Resultatet visade att boendesegregationen hade ett relativt högt R2 värde. Detta bekräftar att de
socioekonomiska och demografiska faktorerna inte har någon stor betydelse i uppsatsen.
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5. Diskussion
I denna del ges först en kort sammanfattning av resultatet för att analysera det i samband med
teorier och tidigare forskning. Jag kommer dock inte göra en djupdykning i teorierna då
denna studie endast har ägnat sig åt analyser på den aggregerade nivån. Följande avsnitt är
indelade genom att den bivariata och den första multivariata analysen diskuteras. Detta följs
sedan upp av den slutliga multivariata analysen som genomfördes i resultatavsnittet.

Bivariat och multivariat analys
Av resultatet i den bivariata analysen var boendesegregationen signifikant och hade ett
negativt samband med arbetsmarknadsintegrationen. Detta stämde överens oavsett huruvida
boendesegregationen operationaliserades genom SAMS eller valdistriktsområden vilket
bekräftar den första hypotesen. Dock visade det sig samtidigt i den multivariata analysen att
bidragsberoendet påverkade detta samband. När sambandet mellan boendesegregationen och
arbetsmarknadsintegrationen kontrollerades med hjälp av flera andra variabler hade
bidragsberoendet en betydligt högre samvariation jämfört med boendesegregationen. I och
med detta upphörde boendesegregationen att vara signifikant och samtidigt hade den en låg
inverkan på arbetsmarknadsintegrationen vilket bekräftas studiens andra hypotes. Detta var
även fallet när boendesegregationen och bidragsberoendet kontrollerades för
socioekonomiska och demografiska faktorer. En anledning till varför boendesegregationen
inte längre blev signifikant (se tabell 4.2) kan bero på att de svenska kommunerna hade starka
implementeringar av egalitär välfärdspolicys vilket möjligtvis riktades mot
boendesegregationen (jmfr Musterd 2011: 377). Däremot behövs en djupare studie för att
undersöka om detta är fallet med kommunerna. Vidare var bidragsberoendets inverkan
signifikant även när samtliga variabler kontrollerades (se modell 4). På detta sätt finns det
förväntningar om att bidragsberoendet kan vara smittande för utrikes födda vilket går delvis i
linje med Åslund och Fredrikssons studie (2009). Detta faller även i linje med Borjas och
Trejo som hävdar att det finns en vana bland utrikes födda att leva på bidrag snarare än att
arbeta (Borjas och Trejo 1991). Dock kan inte individuella beteenden bekräftas utifrån denna
analys och därför behöver detta studeras på liknande sätt på en mindre nivå.

Vad som också visade sig i analysen är att socioekonomiska faktorerna låg inkomst och
andelen med en SFI-utbildning inte var signifikanta och hade dessutom en låg inverkan på
det beroende variabeln. Ett sådant resultat stämmer även överens med Musterds (2003) studie
som också visade att inkomst och utbildning inte hänger ihop med graden av
bostadssegregation såväl arbetslöshet. Detta kan även förklaras med hjälp Andersson m.fl.
som hävdar att socioekonomiska skillnader mellan grupper kan bero på att människor samlar
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sig på olika miljöer som möjligtvis inte är förknippade med etnisk boendesegregation.
Tanken var att SFI-utbildning och låg inkomst skulle ha en hög samvariation med
arbetslöshetsnivån med tanke på att sådant kan förknippas med att utrikes födda tappar
motivationen med att integreras vilket sker ifall lönen är låg och att de inte behärskar det
svenska språket (Jmfr Kölegård Stjärne m.fl. 2007: 161; Andersson-Joona och Wadensjö
2012: 102). Detta resultat betyder att det inte spelar någon roll vilken utbildning eller inkomst
det talas om då det istället är relaterat med den socioekonomiska boendesegregationen. En
annan potentiell anledning till att socioekonomiska faktorerna inte blev signifikanta kan
förklaras med hjälp av Andersson, Bråmå och Hogdal (2009) som hävdar att de flesta städer
använder policys som inriktar sig på arbets- och utbildningsåtgärder för utrikes födda som
behöver det mest (s.5). Detta kan vara en potentiell anledning till varför socioekonomiska
faktorer inte är signifikanta.

Slutligen visade det sig att befolkningstäthet var signifikant medan folkmängd och andelen
utrikes födda inte var det. Detta tolkades som att kommuner med befolkningstäta områden
har en låg arbetsmarknadsintegration. Detta går delvis i linje med Åslund och Fredrikssons
(2009) studie som också visade att både demografiska och socioekonomiska faktorer inte var
signifikanta när de samtidigt kontrollerades för bidragsberoendets inverkan (s.829).
anledningen till varför befolkningstäthet blev signifikant kan tänkas bero på att det finns
underliggande koncentrationer av arbetslöshet i kommunen vilket förutsätter att det finns
många utrikes födda inflyttare i den givna kommunen som också är arbetslösa (Jmfr
Schönwälder 2007: 24; Andersson m.fl. 2014: 731). Dock finns det ingen kännedom om när
arbetslösa flyttade in till kommunen och samtidigt behövs analyser på områdesnivå för att
kunna bekräfta att utrikes födda flyttar in och koncentreras i specifika stadsdelar. De andra
demografiska variablerna som inte blev signifikanta (folkmängd, andel utrikes födda) kan
bero på att större kommuner karaktäriseras av en stark arbetsmarknad och på så sätt är det en
liten del av befolkningen som är arbetslösa om man jämför med näraliggande befolkningskoncentrationerna inom den givna kommunen (jmfr Anderrson, Bråmå och Hogdal 2009: 78).

Arbetslöshet och sysselsättningsgrad
I den slutliga analysen presenterades ett resultat som undersökte förändringen över tid. När
samtliga variabler analyserades genom att beräkna differensen mellan 2015 och 2012 var
boendesegregationen signifikant både när det kommer till arbetslöshets- och
sysselsättningsskillnaderna mellan inrikes och utrikes födda. Detta innebär att
boendesegregationen är fortfarande relevant även om den inte visade sig längre vara
signifikant i tabell 4.2. Boendesegregationen samvarierar med ökade arbetslöshetsskillnader.
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Dessa resultat kan tänkas stämma överens med de teoretiska utgångspunkterna, det vill säga
att kollektiv socialisation mellan utrikes födda bidrar till ett minskat deltagande på
arbetsmarknaden. Det kan även tänkas att utrikes födda har ett svagt kontaktnätverk samtidigt
som stigmatisering kan vara ett problem i segregerade kommuner (Graninger och
Knuthammar 2009; Bolt, Phillips och van Kempen 2010, Sjögren och Zenou 2012). Dock
finns det begränsningar med att hävda detta då det inte går att dra slutsatser om individuella
beteenden på kommunnivå.

Vidare var bidragsberoendet också signifikant på 0,005-skalan. Dock visade det sig att
bidragsberoendet hade ett negativ samband på den beroende variabeln. På detta sätt kan det
tänkas att arbetslöshetsgapet mellan inrikes och utrikes födda minskar. Men det kan även
vara ett resultat av att de som lever på socialbidrag inte återfinns i arbetslöshetsstatistiken då
de arbetssökande. Däremot kan det negativa sambandet gå delvis i linje med Hansen och
Lofstrom som visar att utrikes födda slutar med att leva på försörjningsstöd för att istället
arbeta (Hansen och Lofstrom 2003). En annan anledning till varför utrikesfödda slutar att
leva på försörjningsstöd kan även tänkas bero på att de assimileras vilket även kan vara ett
sätt som förklarar det negativa sambandet (Ibid). Bortsett från resultat är bidragsberoendet
relevant då den samvarierar med en ökning i arbetslöshetsgapet mellan inrikes och utrikes
födda.

Vad som även framgick i analysen var att låg inkomst blev signifikant både när det kommer
till skillnader i arbetslöshet mellan inrikes och utrikes födda. Detta förutsätter enligt
Bevelander och Lundh (2007) att det finns en tendens om attlåginkomsttagare har svårigheter
med att investera sin tid till att söka efter arbeten. Detta går även i linje med Kölegård Stjärne
m.fl. (2007) som också visade att de flesta människor i kommunerna hade en inkomst som
understiger 60 % av medianen vilket bidrar till fattigdom och mindre arbetsmöjligheter i
samhället (s.161). Vidare var låg inkomst även signifikant när det kommer till skillnader i
sysselsättningsgrad mellan inrikes och utrikes födda. Detta kan förknippas med AnderssonJoona och Wadensjö (2012) som hävdar att lönerna är framförallt låga för de flesta
människor som är sysselsatta (s. 102). Vidare var andelen med en SFI-utbildning inte
signifikant. Tidigare nämndes att detta kunde bero på att kommunerna använder arbets- och
utbildningsåtgärder som motverkar problemen som uppstår med integration (Jmfr Andersson,
Bråmå och Hogdal 2009: 23). Sålunda kan man tänka sig att kommunerna är mer effektiva
när det kommer till utbildningsåtgärder snarare än skapa arbeten för utrikes födda(Ibid).
Vidare forskning skulle behövas för att undersöka detta mer utförligt genom policyanalyser.
För övrigt var de demografiska variablerna inte signifikanta vilket går emot den tidigare
analysen som visade att befolkningstätheten var signifikant. Detta skulle i så fall betyda att
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demografiska faktorer inte förklarar variationerna som uppstår hos
arbetsmarknadsintegrationen. Detta resultat kan förklaras med hjälp av tidigare forskning
som hävdar att staten implementerar urban policy program med syfte att förbättra en del
områden genom att bedriva sociala och politiska aktiviteter för människor, vilket möjligtvis
engagerar de mer på arbetsmarknaden (Schönwälder 2007: 79). För övrigt påpekar ovan
analys att socioekonomiska faktorer kan vara mer relevanta för att förstå socioekonomisk
segregation medan de demografiska variablerna inte har någon betydelse i uppsatsen.

6. Slutsats
Syftet med denna studie var att bidra till en kunskap om boendesegregationens och
bidragsberoendets betydelse för arbetsmarknadsintegrationen. Detta gjordes genom att dels
undersöka om boendesegregationen hade en negativ inverkan på arbetsmarknaden för att
sedan kontrollera ifall bidragsberoendet påverkade detta samband genom att den blir mindre
stark. I och med detta formulerades två hypoteser varav den första behandlade ifall
boendesegregationen hade en negativ inverkan på arbetsmarknaden. Den andra hypotesen
kontrollerade ifall kontroll för bidragsberoendet gör så att sambandet mellan
boendesegregationen och arbetsmarknadsintegrationen blir mindre starkt.
Mot bakgrund av analysen bekräftades både den första och den andra hypotesen. Resultat för
bidragsberoendet blev mest intressant då denna variabel har visat sig samvariera med en låg
arbetsmarknadsintegration. På så sätt finns det förväntningar om att bidragsberoendet smittar
av sig samt att det finns en vana med att leva på bidrag (Borjas och Trejo 1991, Fredriksson
och Åslund 2009). När bidragsberoendet även undersöktes när det kommer till förändringen
över tid visade sig variabeln även ha en samvariation med ökade skillnader i arbetslöshet.
Detta ökar trovärdigheten att bidragsberoendet är relevant och därför behövs fler studier som
undersöker detta fenomen mer utförligt. I och med att bidragsberoendet kan bli en vana blir
det samtidigt mindre motiverande för utrikes födda att söka arbeten (Borjas och Trejo 1991).
En framtida studie skulle i så fall behöva ägna sig åt att undersöka de kausala mekanismerna
mellan boendesegregation, bidragsberoende och arbetsmarknadsintegration. På så sätt kan
bidragsberoende tänkas vara en mellanliggande variabel mellan boendesegregation och
arbetsmarknadsintegration. Detta motiveras av att människor möjligtvis söker boenden innan
de begär bidrag från socialtjänsten och sedan hamnar i arbetslöshet. Med tanke på att
boendesegregationen och bidragsberoendet bygger på smittoeffekter från omgivningen kan
utrikes födda som flyttar in i segregerade områden få information av sina grannar om
försörjningsstödets fördelar och sedan hamna i arbetslöshet. Men det kan även vara så att
utrikes födda redan lever på bidrag innan de flyttar in i segregerade områden. En studie av
longitudinell design kan därför behövas för att undersöka denna mekanism.
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Förutom ovan anförd diskussion kan det konstateras att boendesegregationen också är
relevant för att förklara variationer hos arbetsmarknadsintegrationen. Detta eftersom den
slutliga analysen visade att boendesegregationen samvarierade med ökade skillnader i
arbetslöshet mellan inrikes och utrikes födda. Med andra ord kan det möjligtvis finnas en
dynamik mellan dessa variabler vilket kan tänkas relateras till teorierna om kollektiv
socialisation, nätverk och territoriell stigmatisering. Även om dessa teorier är baserade på
individuella beteenden finns det fortfarande en sannolikhet att utrikes födda lever under
omständigheter där det råder hög arbetslöshet. Det kan även finnas en sannolikhet om att
utrikes födda för det mesta har bekanta som är arbetslösa vilket även förutsätter att de har
svaga kontakter. Stigmatisering kan också vara ett potentiellt problem för
arbetsmarknadsintegrationen genom att utrikes födda oftare hamnar i arbetslöshet på grund
av fördomar som råder över boendesegregerade områden (Graninger och Knuthammar 2009:
48). Dock har denna studie endast undersökt detta på den aggregerade nivån vilket återigen
innebär att det finns begränsningar med att dra starka slutsatser om detta samband.
Kunskapen som däremot har lyfts i denna studie är att bidragsberoendet gör att sambandet
blir mindre starkt mellan boendesegregationen och arbetsmarknadsintegrationen. Detta skiljer
sig åt från många studier som för det mesta har studerat boendesegregation och andra
socioekonomiska faktorer så som inkomst och utbildning (jmfr Schönwälder 2007; Kölegård
Stjärne m.fl. 2007, Andersson m.fl. 2014). Sådana faktorer har även visat sig vara irrelevant
när det kommer till etnisk boendesegregation då de är mest avsedda för socioekonomisk
segregation (jmfr Musterd 2003). När denna uppsats använt sig av alternativa faktorer så som
SFI-utbildning och låg inkomst var de inte heller relevanta i någon stor mening och därför
har denna studie visat att bidragsberoendet är mer betydelsefull.

Vidare har demografiska variabler såsom andelen utrikes födda, befolkningstäthet och
folkmängd inte heller lyckats förklara på ett övertygande sätt variationerna som uppstår hos
arbetsmarknadsintegrationen. I stort sett kan det innebära att det inte spelar roll om en
kommun har en stor och tät folkmängd med en hög andel utrikes födda. I och med detta kan
det tänkas att faktorer som boendesegregation och bidragsberoende inte endast behöver vara
förknippade med storstadskommuner. Av den anledningen bör befintlig policys om
arbetsmarknadsintegrationen inte endast fokusera på stora kommuner utan även mindre stora
kommuner. Huruvida man ska fokusera på att reducera boendesegregationen är fortfarande
en diskussionsfråga. Detta eftersom att det finns begränsningar med att dra slutsatser utifrån
analyserna och de operationaliseringar som har gjorts angående boendesegregationen.
Däremot kan det konstateras att policys behöver fokusera mer på att förbättra de strukturella
förhållandena mellan olika områden i kommunen (Andersson, Bråmå och Hogdal 2009: 5).
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Att endast se upp till bostadssegregerade delar av kommunen kan te sig som problematiskt då
sådant kan leda till uppfattningar om att dessa områden är en börda för vårt samhälle. På
samma sätt kan andra delar av kommunen bli behandlade på orättvisa grunder genom att
investeringar för det mesta görs i de mest utsatta områdena samtidigt som utsattheten även
kan finnas i många andra delar av kommunen.

6.1 Vidare forskning
Mot bakgrund av det tidigare avsnittet har vi lyckats konstatera att boendesegregationen har
en negativ inverkan på arbetsmarknadsintegrationen vilket var förknippat med studiens första
hypotes. Förutom detta har bidragsberoendet också lyckats visa att sambandet mellan
boendesegregationen och arbetsmarknadsintegrationen blir mindre stark. Det har därför
tidigare konstaterats att vidare studier bör göra mer fördjupade studier om bidragsberoendets
effekt med tanke på att det finns en uppsjö av undersökningar som har gjorts om
boendesegregationen. Dock har denna studie endast studerat en bråkdel av tänkbara faktorer
som kan missgynna arbetsmarknadsintegrationen då det finns en stor mängd faktorer som
spelar roll. Vad som kan tänkas vara av stor betydelse för liknande studier på kommunnivå är
arbetsmarknadens utformning. Finns det exempelvis en betydelse av att antingen arbeta inom
privat eller offentlig sektor för att arbetsmarknaden ska på bästa sätt främja utrikes föddas
chanser till att få arbete? Om detta vore fallet skulle det i så fall innebära att
boendesegregationen och bidragsberoendet möjligtvis inte är problemet utan det kan vara
arbetsmarknadens utformning som hindrar utrikes födda till att få arbete. Offentliga arbeten
som exempelvis kommunal trafik, städning m.m. kan underlätta för utrikes födda att få
arbeten. När det sedan finns brist på sådant kan det tänkas vara svårt för utrikes födda att få
jobb inom den privata sfären som oftast letar efter de mest eftertraktade arbetarna. Studier
behöver därför undersöka boendesegregationen med arbetsmarknadens utformning för att se
ifall ovan problematik stämmer.
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8. Bilaga
Bilaga 1 –Mulitvariat regressionsanalys – boendesegregationsindex 2
Beroende variabel

Modell 1

Modell 2

Modell 3

Modell 4

0,133 ***

0,063

0,052

0,073

(0,697)

(0,026)

(0,028)

(0,028)

[1,000]

[1,406]

[1,605]

[1,918]

Skillnad i arbetslöshet mellan inrikes och utrikes födda
Boendesegregationsindex 1 (valdistriktsområden)

Andel utrikes födda som endast lever på försörjningsstöd

0,640***

0,461***

(bidragsberoende)

(0,128)

(0,134)

[1,406]
Andel godkända inom SFI

Andel med låg inkomst

[1,761]
-0,001

-0,015

(0,014)

(0,014)

[1,043]

[1,256]

0,028

0,015

(0,020)

(0,021)

[1,490]

[1,884]

Folkmängd (log)

-0,015
(0,335)
[1,793]

Befolkningstäthet (log)

-0,578**
(0,190)
[2,442]

Andel utrikes födda

0,055
(0,190)
[2,408]

Konstant (intercept)

2,569 ***

3,707***

2,222

6,076

Justerat R2-värde

0,234***

0,392***

0,392

0,465

Antal fall

100

95

95

95

Källa SCB: 2012: a,b,c,d,e,f,g,h
Standardfel inom parantes, VIF värden inom hakparentes
Resultat från ovan regressionsmodeller faller i linje med tabell 4.1 och kan avläsas på samma
sätt. Notera att de signifikanta sambanden och variablernas inverkan stämmer överens i hög
utsträckning med den tidigare regressionsanalysen.
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Bilaga 2. Deskriptiv statistik för variabler år 2015.
Nedan presenteras statistiken för samtliga variabler som användes för år 2015. Observera att
källorna är samma som de tidigare även om referenserna har noterats som 2012.
Variabelnamn
Skillnad i arbetslöshet mellan
inrikes och utrikes födda
Skillnad i sysselsättning mellan
inrikes och utrikes födda
Boendesegregationsindex 2.
Andel utrikes födda som endast
lever på försörjningsstöd
Andel utrikes födda med en SFIutbildning
Andel med låg inkomst
Folkmängd
(log värden inom parantes)
Befolkningstäthet
(log värden inom parantes)
Andel utrikes födda
källa: SCB: 2012: a,b,c,d,e,f,g,h
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Bilaga 3. Exkludering av outliers
Nedan visas resultatet av den bivariata analysen när outliers raderades från analysen. Tidigare
har det visats att Falköping och Sandviken var avvikande fall (se figurförteckning 3).
Resultatet nedan visar dock att R2-värdet inte skiljer sig åt avsevärt om man jämför med
tabell 4.1. Detta kan tolkas som att det inte spelar någon stor roll huruvida dessa kommuner
ingår i analysen eller inte.
Beroende variabel: Skillnad i arbetslöshet mellan inrikes och utrikes födda
Oberoende variabel

(Ostandardiserad)

Standard

R2-

T-

B- koefficienten

fel

värdet

värdet

Sig.

Boendesegregationsindex 1.

0,099

0,023

0,14

3,603

0,000

Boendesegregationsindex 2.

0,129

0,020

0,292

6,410

0,000

N= 98
Källa: Sundell 2013, SCB 2012: a,b
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Bilaga 4. Bivariat regressionsanalys, förändring över tid.
I nedanstående tabell har en bivariat regressionsanalys gjorts när det kommer till
förändringen över tid. De beroende variablerna som testas är skillnad i arbetslöshet och
sysselsättningsgrad. Syftet med tabellen är att se ifall den oberoende variabeln
boendesegregation ensamt förklarar en stor variation hos det beroende variabeln. Nedan ser
vi att R2- värdet är relativt högt för respektive beroende variabel. Resultatet indikerar att de
socioekonomiska och demografiska variablerna i tabell 4.3 har en låg förklaringskraft och
därför tappar de sin betydelse i modellerna.
Beroende variabel: Skillnad i arbetslöshet mellan inrikes och utrikes födda
Oberoende variabel

(Ostandardiserad)

Standard

R2 -

T-

B- koefficienten

fel

värdet

värdet

0,228

5,375

0,000

0,422

8,457

0,000

0,461

Boendesegregationsindex 2.

0,086

Sig.

N= 100
Beroende variabel: skillnad sysselsättningsgrad mellan inrikes och utrikes födda
1,015

Boendesegregationsindex 2.
N= 100
Källa: SCB 2012: a,b
P < 0,005
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0,120

