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Sammanfattning 
 
Uppsatsen ämnar undersöka den socioekonomiska boendesegregationens utifrån faktorerna 

Medianinkomst, Utrikes födda, Högstadieutbildning 9år samt Högskoleutbildning 3 år eller längre löst 

byggt på en metod av rumslig analys. Detta har gjorts utifrån ett geografiskt perspektiv där mönster 

och samband mellan de fyra tidigare nämnda faktorerna har gjorts utifrån och mellan årtalen 2012 

samt 2016. Detta är något som gjorts utifrån det kartmaterial som tagits fram specifikt för uppsatsen 

där areabaserade data har använts utifrån kilometerrutor. Analysen som gjorts av dessa har i sin tur 

baserats på tidigare forskning och på statistik och de trender och utvecklingstendenser Region Örebro 

län själva har kartlagt.  

 

Tidigare forskning har berörts, där huvudkategorierna har varit segregation och begreppets innebörd, 

kort om segregation och dess vetenskapshistoria, olika metoder att mäta segregation samt 

segregationens konsekvenser och hur den kan motverkas.  

 

Resultatet har i huvudsak visat tre saker. Dels att segregationen inom Region Örebro län framförallt är 

ett fenomen knutet till tätorterna som finns inom regionen, vilket talar för att det framförallt är 

regionens tätorter som arenan för segregation som fenomen, men dess omfattning är något som 

uppsatsen inte har ämnat att undersöka. Den andra är relationen mellan stad och landsbygd utifrån 

utbildningsnivå, där andelen med lägre utbildningsnivå är koncentrerat till landsbygd, och andelen 

med hög utbildning till tätorterna. Den tredje slutsatsen är att det finns rumsliga samband mellan de 

negativa delarna av de utvalda faktorerna (såsom lägre utbildningsnivå och lägre medianinkomst) med 

områden där andelen utrikes födda är hög.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Nyckelord: segregation, boendesegregation, grannskapseffekter, Region Örebro län, regional 
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Abstract 
 
The aim of this thesis is to investigate the socio-economic residential segregation In Region Örebro 

County. The analysis is made on the factors Median income, Foreign born, High school education 9 

years and university education 3 years or longer through a method loosely based on spatial analysis. 

This has been done from a spatial perspective where patterns and correlations between the four 

previously mentioned factors have been made from the years 2012 and 2016. This is something that 

has been done based on the map material developed specifically for the thesis has been used from 

kilometer squares. The analysis of these has in turn been based on previous research, on statistics and 

trends that occur within the region. 

 

Previous research has been touched upon, where the main categories have been segregation and the 

meaning of the concept, briefly about segregation and it’s history within the scientific world, methods 

of measuring segregation, and the consequences of segregation and how you can work against it. 

 

The result has mainly shown three things. Partly that the segregation within Region Örebro County 

primarily is a phenomenon linked to the urban areas that exist within the Region, which indicates that 

it is primarily the region's urban areas as the arena for segregation as a phenomenon, but its extent is 

something that the thesis has not investigated closely. The second is the relationship between urban 

and rural areas based on the level of education, where the proportion with lower educational level is 

concentrated to rural areas, and the proportion with high education for urban areas. The third 

conclusion is that there are spatial relationships between the negative parts of the selected factors 

(such as lower educational level and lower median income) with areas where the proportion of 

foreign-born people is high. 
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Förord 
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organisationer som har varit behjälpliga under arbetes gång. Då detta inte är ett arbete av samma 

dignitet och omfattning eller för den delen ett projekt som pågått i flera års tid eller så har jag inte en 

kortare novell inledningsvis. Men jag har ändå två tack som måste nämnas. Dels till min handledare 

Krister Persson för alla synpunkter som förts fram, och dels till Region Örebro län och Fredrik Idevall 

som hjälp till med kartmaterialet! 
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1.0 Inledning  
 

I en debattartikel från Aftonbladet 28 mars 2017 med titeln ” Vi gjorde fel – därför ökar 

segregationen” skriven av dåvarande samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan så tas ett i den 

offentliga debatten vanligt förkommande ämne upp, nämligen segregationen. I debattartikeln så 

beskrivs segregationen både i landet och internationellt som ett växande problem, där många av 

åtgärderna det offentliga har gjort för att bearbeta dem har varit kortsiktiga samt att samverkan mellan 

många av samhällets aktörer har varit bristande. Som resultat av detta så förespråkar Baylan en 

omläggning av arbetet mot segregation där politiken ska läggas om och att arbetet ska präglas av 

motsatserna till det som tidigare beskrivits som bristande. Nämligen långsiktighet, tidiga insatser och 

bättre samverkan mellan offentliga aktörer (Baylan 2018).  

 

Det geografiska området som uppsatsen kommer undersöka är Region Örebro län. Region Örebro län 

(tidigare Örebro läns landsting) är en regionkommun i Sverige med 300 0000 invånare fördelade på 

tolv kommuner som också utgör regionens medlemmar. Jag gjorde under min praktikperiod på Region 

Örebro ett fåtal kartor. Det jag gjorde var ett inledande arbete till ett uppdrag förvaltningen hade i sin 

interna verksamhetsplan, nämligen att arbeta med segregationen inom länet. I verksamhetsplanen 

avsedd för 2019 så är ett av Region Örebro läns mål att ” Region Örebro län bidrar genom stöd till 

kommunerna att skapa attraktiva boendemiljöer i hela länet som skapar social hållbarhet.” där en av 

indikatorerna på detta är att den socioekonomiska boendesegregationen skall minska i jämförelse med 

2018 (Region Örebro län 2018, s 55). Detta mål bygger på regeringens långsiktiga strategi (2017) där 

lokala aktörer som Region Örebro län är ett exempel på uppmuntras till att använda strategin på en 

lokal nivå för att motverka segregationen. Idén till uppsatsen du just nu läser kommer som följd av 

arbetet under praktikperioden. Uppsatsen berör med andra ord segregation och boendesegregation.  

 
1.1 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med uppsatsen är att studera den rumsliga segregationen ur ett regionalt perspektiv med Region 

Örebro län som empiriskt studieobjekt där de potentiella geografiska mönster som förekommer inom 

Region Örebro län samt hur förändringen över tid mellan årtalen 2012 – 2016 kommer undersökas. 

Det är framförallt det förstnämnda som är i fokus och den huvudfråga uppsatsen försöker svara på.  

 

Frågor: 

- Finns det några tydliga socioekonomiska och etniska, geografiska mönster och/eller samband 

inom Region Örebro län?  
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- Har den rumsliga boendesegrationen inom Region Örebro län blivit ökat över tid? 

 

1.2 Avgränsningar 
 

Uppsatsen kommer beröra Region Örebro län som helhet och till följd av detta de tolv kommunerna 

som finns inom länet. Då segregation kan förekomma i många olika former så har fokus i uppsatsen 

varit på boendesegregation. Det är även värt att tillägga att ingen specifik kommun kommer att direkt 

pekas ut och studien i uppsatsen ska i första hand fokusera på länet som helhet och de rumsliga 

mönster som förekommer inom det. Benämns en eller flera kommuner vid namn så kommer det vara 

för att exemplifiera ett fenomen som noterats, exempelvis Ljusnarsbergs kommun och utrikes födda 

som berörs under analysavsnittet.  

 

Fokus kommer ligga på ett fåtal utvalda socioekonomiska faktorer, detta i samarbete med Region 

Örebro län. De utvalda faktorer som uppsatsen kommer beröra är följande: utbildningsnivå dels där 

den högsta utbildningsnivån är nioårig högstadieutbildning samt treårig högskoleutbildning eller mer, 

medianinkomst samt utrikes födda. En av anledningarna till att dessa valdes var för att de i varierande 

omfattning har studerats innan, vilket ökar möjligheterna att jämföra med tidigare forskning. Men 

även för att både jag själv och Region Örebro län finner dem intressanta. I tidigare rapporter från 

exempelvis landstinget i Stockholm studeras över 50 kommuner, där all statistik även bryts ner på 

kommunnivå. Det skulle även vara intressant att undersöka fler socioekonomiska faktorer, såsom 

exempelvis sysselsättningsgrad, valdeltagande eller att specificera utrikes födda genom att titta på 

specifik härkomst, såsom födda utanför Europa, något som är vanligt förekommande i flertalet andra 

studier.     

 

Ett annat alternativ som skulle kunna användas för att mäta segregationen inom Region Örebro län är 

utifrån antalet individer per avgränsat, utvalt område snarare än högsta och lägsta andel som kartorna i 

denna uppsatsen bygger på. Detta skulle vara problematiskt vid en jämförelse över tid, detta då studien 

även kommer behöva ta hänsyn till exempelvis befolkningsutveckling och yttligare flyttmönster.  
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1.3 Metod/Urval 
Metoden kommer bygga på rumslig analys där syftet med uppsatsen är ute efter att studera de 

geografiska segregationsmönster som förekommer inom Region Örebro län. Tanken är inte att med 

hjälp av rent kvantitativa mått genom exempelvis olika index (något som är vanligt förkommande i 

många studier jag under uppsatsens gång har tagit del av) där det är vanligt förekommande att flera 

sofistikerade, statistiska metoder för att skapa en statistisk och komparativ bild av segregationen 

genom studier med hjälp av mått likt närmsta grannar som bedömer individer i förhållande till 

varandra på ett ännu mer specifikt plan. Detta då det skulle kräva en helt annan nivå av resurser och 

specifik kunskap och kommer istället fokusera på hur den fördelar sig rumsligt genom att studera de 

mönster som förekommer bland rutorna som finns på respektive karta.  

 

Att studera segregation ur ett regionalt perspektiv jämfört med ett perspektiv där staden studeras är 

tämligen ovanligt. Två studier som agerat inspiration för uppsatsen är de som genomförts i Stockholm 

(2014) och Skåne (2015), båda kommer även beröras i kommande kapitel. I dem så studeras 

segregation ur ett regionalt perspektiv som appliceras på de båda regionerna och mer övergripande 

samband ur ett större geografiskt perspektiv än bara staden berörs. Den statistiska datan som används i 

dessa studier skiljer sig helt och hållet från den som studien i denna uppsats bygger på, men vissa delar 

av den har ändå inspirerat uppsatsen. Framförallt där mer övergripande jämförelser av geografiska 

mönster i regionen som helhet berörs, något som även kommer beröras i denna uppsats. Att studera 

segregation på mer övergripande nivåer (som regional nivå) är betydelsefullt då det ger en annan bild 

av verkligheten än att enbart studera staden eller enskilda stadsdelar genom att studera skillnader i 

rummet på just en annan skala.  

 

Kartorna som ligger till grund för uppsatsen är utformade efter så kallade ”kilometerrutor” baserade på 

statistik som kommer i samma form från SCB. Anledningen till att detta sätt valdes är för att det i 

jämförelse med DeSO-områden (en fast, statistisk och geografisk indelning som SCB tagit fram) visar 

de skillnaderna som förekommer inom Region Örebro län på ett tydligare sätt då vald dataindelning 

delar in, ”bryter ned” och finfördelar datan inom regionen på en mindre nivå i jämförelse med DeSO. 

Detta är något som enligt tidigare forskning beskrivits som fördelaktigt då skildringen av verkliga 

förhållanden i rummet blir mer synliga (Andersson, Hedman & Lindberg 2017, s 4).  

 

Materialet och tidigare forskning har hittats delvis via universitetets sökportal Primo, där två 

antologier som använts till uppsatsen har kommit fram som resultat av sökningen. Uppsatsen refererar 

även till ett stort antal forskningsöversikter och rapporter som gjorts åt det offentligas räkning och 

instanser med forskningsanknytning, detta då det politiska intresset för segregation och dess 

konsekvenser är stort. 
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1.4 Disposition 
Inledningsvis kommer uppsatsen att beröra segregation ur ett mer teoretiskt perspektiv där begrepp 

och teorier kopplade till segregation och boendesegregation kommer att definieras och diskuteras 

utifrån tidigare forskning. Även segregationen och nivån av den i landet som helhet kommer att 

beröras i förhållande till Region Örebro län i varierande grad. En mer noggrann sammanfattning om 

teoriavsnittets innehåll kommer i början av nästa sida. Uppsatsens uppbyggnad kommer skilja sig en 

aning från mallen som presenterades i studiehandledningen, och kommer få en mer ”hybridaktig” 

form. Beskrivningen av kartorna och kartmaterialet kommer att beröras under kapitel 4.0 i samband 

med analysen. Detta då uppsatsen inte är byggd på exempelvis intervjuer där ett längre resonemang 

hur man som författare har producerat och bearbetat materialet. Dess form är något som leder till att 

uppsatsen får en bättre struktur och röd tråd genom att dela upp den på tidigare nämnda sätt. 

 

Efter detta följer det som kan betraktas som själva kärnan i uppsatsen, nämligen analysen av det 

framtagna kartmaterialet där en diskussion kring de två kartorna som är framtagna för varje 

segregationsfaktor kommer föras. I samband med varje utvald segregationsfaktor och de mönster som 

kan utläsas så kommer även forskningen lyftas fram och hur det ser ut i regionen i förhållande till en 

nationell kontext och tidigare forskning.  

 

Uppsatsen avslutas med en återknytning till frågeställningarna under rubriken resultat, där de besvaras 

kortfattat utifrån det som kommit fram under analysavsnittet.  
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2.0 Teori 
 
Teorikapitlet är indelat i fyra olika delkapitel där olika dimensioner av segregation berörs. 

Inledningsvis definieras begrepp centrala för uppsatsen, nivån av segregation i Sverige och två 

exempel på regionala studier lyfts fram. Detta följs av en kort genomgång av dess historia inom 

akademin och dess teoretiska utveckling. Detta följs i sin tur av hur segregation mäts och hur den 

motverkas. Avslutningsvis berörs segregationens konsekvenser och grannskapseffekter.  

 
2.1 Segregation och boendesegregation 
 

Det teoretiska begreppet som kommer ligga i fokus i uppsatsen är segregation. Segregation åsyftar i 

allmänna termer en separering av någon eller något ifrån varandra genom en aktiv handling eller i ett 

specifikt sammanhang.  Inom kulturgeografin används termen för att förklara den åtskilda relationen 

som uppstår mellan människor samt grupper av människor och hur denna separering fördelar sig 

geografiskt. Med andra ord när ett visst områdes invånare inte är ett direkt tvärsnitt av befolkningen, 

utan i större utsträckning bor i närheten av individer som liknar dem själva (Brandén 2018, s7) på så 

sätt skapas den rumsliga skillnaden mellan olika befolkningsgrupper i det gemensamma samhället 

(Nordström Skans & Åslund 2009, s 10). Begreppet används ofta i dagligt tal för att beskriva områden 

som upplevs som invandrartäta (Brandén 2018, s 7).  

 

Segregation har rent historiskt alltid varit förekommande i någon form. Dels i praktiken när människor 

väljer att bosätta sig på vissa platser, något i modern bemärkelse är en följd av industrialiseringen där 

separationen mellan hem och arbete ledde till en förändring av framförallt stadsbilden. Den har även 

genom historien varit påtvingad av den lagstiftande makten ”de jure”, där man från vissa staters sida 

har sett ett behov av att vissa grupper i samhället lever geografiskt frånskilda ifrån varandra. Ett 

exempel på detta är apartheid i Sydafrika från 1948 till 1994 där den vita afrikaan-befolkningen levde 

åtskilt från den mörkhyade majoritetsbefolkningen i landet. Ett ännu äldre exempel på detta är ifrån 

antikens Babylonen, en av världens äldsta städer där de yttre delarna var avsedda för allmänheten och 

den inre för den härskande makten i form av den sekulära och den religiösa makten (Andersson & 

Fransson 2008, s 87).  

 

Inom segregationsforskning dominerar det huvudsakligen tre aspekter. I en SOU med namnet 

“Segregation En bild av läget i landets kommuner inför inrättandet av Delegationen mot segregation” 

(2017) delas segregation upp tre olika kategorier där befolkningsgrupper inom det gemensamma 

samhället är geografiskt åtskilda utifrån matematiska skalor inom dessa kategorier. De tre som tas upp 

är:  
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• Socioekonomisk bakgrund – inkomst, yrkes- och/eller utbildningsbakgrund.  
 

• Etnicitet – nationalitet, religion, etnisk bakgrund och/eller kroppsliga kännetecken.  
 

• Demografi – åldersgrupper, hushållstyper och/eller kön. 
 

Det finns en förvirring i den offentliga debatten där olika begrepp används simultant. Två av dessa, 

boendesegregation och bostadssegregation kommer därför definieras i detta stycke. Boendesegregation 

som kommer uppsatsen primärt berör innebär att olika grupper i samhället utifrån dess boendesituation 

är socialt och geografiskt åtskilda. Orsakerna till boendesegregation kan i huvudsak delas upp i två 

kategorier. Dels de faktor som härrör utifrån individen som den själv inte kan påverka och dels 

egenskaper som kan härröras till individer som dessa själva kan påverka (Wimark 2018, s 9), något 

som kommer beröras mer ingående i kommande delkapitel.  Bostadssegregation å andra sidan innebär 

att olika typer av bostäder är rumsligt åtskilda ifrån varandra. Med andra ord att en viss typ av 

bostäder är lokaliserade på en viss plats, och andra typer av bostäder på andra platser. I forskningen 

ligger ofta fokus utifrån bostadssegregation på olika upplåtelseformer, exempelvis hyres-och 

bostadsrätter. Ibland studeras även bostäder ur ett historiskt perspektiv utifrån en viss typ av 

bostadsideal och rådande normer inom samhällsplaneringen, exempelvis miljonprogrammet och 

kvartersstaden (Wimark 2018, s 7).  

 

Det finns en allmän övertygelse om att segregationen i Sverige har ökat dramatiskt, men hur påtaglig 

boendesegregationen och de rumsliga skillnaderna som följer av denna i Sverige som helhet är ett 

ämne som det förts en omfattande diskussion om i både  allmänna och akademiska debatter.  

Det har exempelvis illustrerats genom bilder av bilbränder som förekommer både i nationella och 

internationella media där föregångslandet Sverige har övergått till att bli ett skräckexempel (Wimark, s 

34). Om segregationen har ökat eller inte i Sverige som helhet är en fråga som är mycket svår att 

besvara, och svaret på denna fråga beror till stor del på vilken del av landet som undersökts och den 

metod som använts för att mäta den. I stora drag kan det sägas att segregation är ett vanligt 

förekommande fenomen framförallt i svenska storstäder, och den verkar öka i de flesta fallen trots 

flera försök till åtgärder att motverka den från det offentligas sida, där åtgärder för att motverka 

fenomenet i fråga har lett till motsatt effekt snarare än den önskade (Lilja & Pemer 2010, s 15–16).  

 

För att exemplifiera nivån av segregation i landet och med tanke på uppsatsens fokus på de regionala 

segregationsmönster kommer uppsatsen även att lyfta fram två studier som studerar frågan just på 

regional nivå för att exemplifiera den problematik som beskrivs i föregående stycke. Dessa har 

genomförts i Stockholm (2014) och i Skåne (2015), där samma metod och dataindelning har används i 

båda studierna. Bägge studierna i fråga bygger på en metod där data utifrån närmsta grannar har 
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använts för att mäta hur segregationen inom de två regionerna ser ut, som leder till att de potentiella 

geografiska felkällorna blir mindre, vilket även leder till att regioner kan jämföras med varandra och 

ur ett tidsperspektiv.  

 

En slutsats som dras i båda studierna är att segregationen generellt sett har ökat under perioden mellan 

1995 och 2010 där i synnerhet den socioekonomiska segregationen har ökat där fattiga idag är mer 

isolerade än tidigare från rika. I studien jämförs fyra olika inkomstmått. Relativ fattigdom, relativ 

rikedom och likt kartmaterialet i min uppsats de områdena med de tio procent rikaste och tio procent 

fattigaste. I fallet Skåne är fattigdomen (där författarna har utgått ifrån EU:s definition av fattigdom) är 

särskilt påtaglig i utkanterna av Region Skånes städer, och rikedomen längst kusterna (Amcoff, Östh 

& Niedomysl 2015, s 21.) I fallet Stockholm dras en liknande slutsats att uppdelningen av fattiga och 

speciellt rika geografiskt har förändrats och blivit mer påtaglig över tid, där fattigdomen är knuten till 

utkanterna och förorter till Stockholm. Detta samtidigt som rikedomen är koncentrerad till innerstaden 

och andra delar av stadens utkanter (Niedomysl, Östh, & Amcoff, 2014).   

 

En positiv förändring som även den är märkbar i båda regionerna är att skillnaden i utbildning 

minskar, där landsbygden har tagit ifatt det försprång som städerna tidigare har haft. På samma gång 

koncentreras invånare med låg utbildningsnivå (högst grundskola) till färre områden inom regionerna. 

(Niedomysl, Östh, & Amcoff, 2015, s 21.)  
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2.2 Segregationens vetenskapshistoria 
 

Segregation som fenomen har en lång historia och har studerats inom det akademiska sen början av 

1900-talet. Det är ett tvärvetenskapligt forskningsämne där allt ifrån sociologer, kulturgeografer och 

statsvetare har bidragit till ämnets utveckling (Molina 1997, s 33). Segregation i någon form har 

funnits så länge människor har bott i gemensamma samhällen, även om formen och storleken på den 

har förändrats över tid. I den tidigare kvartersstaden förekom segregationen inom enstaka kvarter 

(Magnusson 2008, s16) till att övergå till flera kilometer i dagens stadslandskap där det rumsliga 

avståndet mellan individer med olika förutsättningar har ökat (Lilja & Pemer 2010, s16). 

 

I Molinas avhandling (1997), ett vanligt citerat verk i svensk segregationsdebatt ((Niedomysl, Östh, & 

Amcoff, 2015, s 21) berörs studerandet av segregation som fenomen inom akademin i stora drag 

utifrån underrubrikerna ”den socialekologiska skolan”, ”socialekologin i kulturgeografin”, 

”markanvändningsmodeller”, ”den moderna socialekologin” samt ”staden som mosaik och kulturella 

förklaringar till segregationen”. Nedan kommer två av dessa tidiga exempel på segregationsforskning 

att beröras, detta då avsnittet i fråga inte primärt ligger i fokus för uppsatsens analysavsnitt.    

 

Begreppet som uppsatsen bygger på har en mångfacetterad historia. Den moderna 

segregationsforskningen anses ofta ha sitt ursprung hos Chicagoskolan som under 1920, 1930 och 

1940-talen studerade staden med samma namn. Arbetet från Chicagoskolan skapade en ny bild i 

förhållande till den rådande paradigmens syn på individen. Tidigare dominerade ett deterministiskt 

synsätt där negativa egenskaper (exempelvis intelligensnivå och moralisk ställning) hos individen som 

leder till segregation är medfödda och permanenta hos individen. Chicagoskolan bröt mot detta, och 

lade istället ett fokus på grannskapet och dess karaktär framför individens. När en individ flyttar från 

ett område i staden tar inte denna med sig det ursprungliga områdets karaktär och problem till dess nya 

bostadsområde, utan de stannar kvar i området ”i sig” (Amcoff, Östh & Niedomysl 2015, s 21). 

Socialekologin (som är benämningen på Chicagoskolans teoribildning) fokuserade sin forskning på 

storstaden Chicago med sin snabba tillväxt och sociala dynamik och beskrev inkomstskillnader som 

den bidragande faktorn till individens förflyttningar inom staden (Vetenskapsrådet 2018, s 9).  

Chicagoskolans arbete och särskilt deras modeller över staden och segregationen inom den 

utvecklades under efterkrigstiden av efterföljande forskare inom den akademiska världen, samtidigt 

som sociologiska modeller fortfarande dominerade, något som var fallet fram till 1990-talet 

(Nordström Skans & Åslund 2009).   
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Flertalet kulturgeografer inspirerades av Chicagoskolans socialekologi, och började konstruera 

modeller över stadens markanvändning där stadens fysiska karaktär sågs som en produkt av de 

aktiviteter som skedde från mänskligt håll och hur det påverkade staden var av intresse.  (Molina 

1997, s 39). Här utgick forskare som Hoyt och Burgess ifrån Chicago där modellen förklarar hur 

markanvändning och markpriser antingen ökar eller minskar från stadskärnan till områden i periferin 

och hur människor med ökade inkomster flyttar från stadskärnan och utåt mot områden utanför dessa. 

Modellen ska inte ses som universell utan kan enbart appliceras på städer med stora flyttströmmar med 

där bostäderna ägs av det privata, och där den största bostadsägaren inte är det offentliga (Molina 

1997, s 39–40).  

 

Den moderna segregationsforskningen i Sverige började utvecklas under 1970-talet och 1980-talet 

genom kvantitativa studier av boendesegregation framförallt i storstäder, något som präglades av ett 

deterministiskt synsätt på människan i förhållande till miljön där boende i utsatta områden direkt 

kopplades till utanförskap (Lilja & Pemer 2010, s 5). Mycket av forskningen som behandlats och 

refererats i uppsatsen är framtagen av forskare på uppdrag från det offentliga och organisationer som 

arbetar mot boendesegregation. (Två exempel på detta är en forskningsöversikt som för Boverkets 

räkning som refereras i slutet av detta stycket och en kartläggning gjord för Landsorganisationen även 

känt som LO). Där har den publicerats av både regioner, myndigheter och andra organisationer där det 

svenska utredningsväsendet har spelat en viktig roll för ämnets utveckling. Detta är ett resultat av både 

ett ökat politiskt intresse för segregation samt ett ökat intresse från akademiens sida, (Vetenskapsrådet 

2018, s 9),  i synnerhet för den etniska dimensionen både i Sverige och i övriga Europa. En bidragande 

anledning till att den etiska dimensionen har varit huvudfokus är för att stora delar av forskningen 

inom tidigare nämnda områden har hämtat mycket inspiration från den amerikanska forskningen där 

relationen mellan olika etniciteter har varit på agendan under en lång tid (Nordström Skans & Åslund  

2009, s 10-11). Inom forskningen som bedrivits i USA har till stor del fokuserat på etnicitet genom 

analyser av klass och hudfärg varit framträdande, exempelvis kopplat till skolsegregation där 

segregationen mellan elever och olika etnicitetens utbildningsmöjligheter studerades utifrån ett 

rumsligt perspektiv (Nordström Skans & Åslund 2009, s 11). Det ökande politiska intresset ledde till 

att stora delar av forskningen från 1990-talet och framåt handlade om att ta fram underlag till 

stadsutredningarna och storstadspolitiken (Lilja & Pemer 2010, s6) som genomfördes under samma 

tidsperiod.  
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2.3 Att mäta segregation  
 

En framträdande del av diskussionen inom den akademiska världen kopplade till segregation är hur 

den mäts, och vilken metod som är mest lämpad för att beskriva förhållanden i verkligheten. Att lyfta 

fram det under teoridelen är därför viktigt, då stora delar av tidigare forskning berör just hur 

segregation bör mätas och på vilken geografisk nivå den ska mötas. Kommande delkapitel kommer 

fokusera på det sistnämnda.    

 

För att mäta segregation ställs den aktiva forskaren in för flera teoretiska och metodmässiga 

utmaningar. Segregation kan mätas på ett flertal sätt, och olika studier använder sig av olika 

geografiska och sociala kategoriseringar för att illustrera hur den faktiska verkligheten ser ut. Det 

krävs framförallt två metodmässiga övervägande den aktiva forskaren ställs inför. Dels krävs det en 

indelning av sociala kategorier där olika grupper som förekommer i samhället. Exempel på detta kan 

vara ”medelklass”, ”Arbetarklass” samt ”ung” och dels krävs en indelning av det geografiska rummet. 

Det andra metodmässiga övervägandet och en framträdande aspekt som påverkar resultatet där 

segregationen framstår som antingen låg eller hög vid en segregationsstudies resultat är storleken på 

de geografiska områden som används. Det finns en övervägande konsensus inom 

segregationsforskningen att ju högre geografisk upplösning är fördelaktigt, desto mer framhäver det en 

tydligare variation. Inom ramen för större geografiska områden framstår segregation ofta som mindre, 

detta då de i regel döljer de variationerna som finns på exempelvis grannskapsnivå (Andersson, 

Hedman & Lindberg 2017, s 3–4).  

 

Det finns i stora drag tre huvudsakliga kategorier vid indelning av det geografiska rummet:  

 

1. Areabaserad data. Ett vanligt förekommande sådant är SAMS (Small Areas for Market 

Statistics), en statistikindelning som SCB tidigare använde sig av. (Niedomysl, Östh, & 

Amcoff, 2015, s10). Det är dock något kritiseras som undermåligt vid analyser av det sociala 

samhället, detta då administrativa indelningar sammanfaller med hur individer rör sig, eller 

hur individens uppfattning av grannskap och gränserna mellan dessa är (Niedomysl, Östh, & 

Amcoff, 2015, s 10).  

2. Radiebaserad data, där individer boende inom radien för en tydligt definierad mittpunkt 

inkluderas. Denna metod har använts inom stadsplanering, speciellt vid planering av skolor 

och kommunikationsmedel. Det uppstår problem med denna metod när befolkningen inte är 

jämnt spridd över det avsedda studieområdet (Niedomysl, Östh, & Amcoff, 2015, s 11). 

3. Närmsta grannar data. Här utgår man från en individs närmsta grannar, något som kan göras 

utifrån 5, 10, 50 närmaste grannar, och så vidare. Fördelen med denna metod är att datan de 
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baseras på populationer som är identiska i antal. Indelningen beskrivs dock svår att ta fram 

(Niedomysl, Östh, & Amcoff, 2015, s 11).  

 

Uppsatsen använder sig av en areabaserad indelning av det geografiska rummet genom kilometerrutor. 

Det andra tillgängliga valet var att använda sig av SCB:s DeSO-områden (en senare version av 

SAMS). Anledningen till att en areabaserad indelning användes var dels för att statistik i denna 

formen är lättillgänglig och dels för att det passade uppsatsens syfte med att undersöka rumsliga 

mönster snarare än att besvara i matetematiska termer om segregationen har ökat inom länet eller inte 

där en mer finfördelad indelning hade varit fördelaktigt.  
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2.4 Att motverka segregation 
 

När man pratar om segregations motverkan ut individuellt perspektiv är dess möjligheter i 

kombination med incitament centrala för att bryta mot segregationen även om rollen mellan dessa två 

är komplicerad där två teoribildningar står emot varandra. Dels kan man se att människor tvingas att 

bo kvar i utsatta områden på grund av ställningen på arbetsmarknaden eller bristande 

utbildningsmöjligheter. Å andra sidan kan människor boende i socioekonomiskt utsatta områden välja 

att vara fortsatt boende i dessa. Detta kan bero på sociala skyddsnät som socialbidrag, vilket leder till 

att individen inte ser de incitament som finns för att flytta till ett annat bostadsområde där 

förutsättningarna för att komma i arbete är mer gynnsamma (Börjesson 2018, s 4–5).  

 

Regeringen har en långsiktig strategi i arbetet mot segregation där regeringen ämnar förtydliga statens 

roll och att bidra med goda förutsättningar från statens sida i förhållande till och samarbete med 

regioner, kommuner och andra relevanta aktörer i arbetet mot segregation. Det övergripande målet är 

”minskad segregation, jämlika uppväxt- och levnadsvillkor och goda livschanser för alla” 

(Kulturdepartementet 2018, s3). Det lyfts fram fem prioriterande områden i arbetet där samtliga 

kategorier även har en rad delmål, dessa är: boende, utbildning, arbetsmarknad, demokrati, 

civilsamhälle samt brottslighet. Ett stort fokus i hela strategin är att inga av dessa områden eller målen 

som presenteras är isolerade i förhållande till varandra, utan att det krävs en rad långsiktiga och 

övergripande insatser för att motverka segregation inom samtliga av dem. (Kulturdepartementet 2018).  

 

Det finns flera sätt att arbeta med att motverka segregationen. (Nordström Skans & Åslund 2009) 

delar i huvudsak upp det i två kategorier.  

- Underlättande åtgärder för att få människor ändra sin livssituation på egen hand  

- Samhällsriktade åtgärder på att få bukt på framförallt den ekonomiska.  

 

Ett historiskt exempel på det förstnämnda som använts under 1900-talet där man direkt har styrt 

utplaceringen av nyblivna och blivande medborgare till delar av landet där de normalt inte hade bosatt 

sig i. Ett exempel på detta är ”Hela Sverige”-strategin mellan 1985 och 1994. Då placerades nyanlända 

i delar av Sverige där utbudet av bostäder var stort. Detta var dock en insats som ledde till försämrade 

ekonomiska möjligheter för de involverade (Nordström Skans & Åslund 2009, s85-86).  

 

Ett exempel på det sistnämnda är den sociala blandningspolitiken där den vanligaste formen är en 

variation av upplåtelseformer (som hyres, bostads och äganderätter) för att få en mer varierad 

befolkning inom specifika områden, något som indirekt kan påverka den sociala och etniska 

sammansättningen ur ett längre tidsperspektiv (Nordström Skans & Åslund 2009, s 87) 
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2.5 Segregationens konsekvenser 
 

Boendesegregation beskrivs ofta i den allmänna debatten i negativa termer rörande de områden som är 

mest utsatta socioekonomiskt och något som måste motverkas genom aktiva åtgärder. Stora delar av 

forskningen och utredningsarbetet som tidigare berört segregation har haft fokus på de negativa 

aspekter som framförallt den etniska aspekten segregation för med sig, detta då det är lätt att se de 

negativa konsekvenserna som långvarig segregation för med sig (Andersson & Fransson 2008, s 85), 

vilket det finns flera av. Lilja & Pemer (2010) går igenom flera av dessa konsekvenser och de effekter 

de kan föra med sig i samhället. En av dessa konsekvenser är att det kan leda till polarisering mellan 

människor boende i olika bostadsområden med olika förutsättningar. Något som i sin tur kan leda till 

fördomar och sociala klyftor grupperna emellan när olika grupper är åtskilda och boende i olika delar 

av staden.  

 

Boendesegregation (framförallt ur den etniska dimensionen) behöver nödvändigtvis inte vara negativt 

så länge den inte påverkar de boende i områdets livsmöjligheter just negativt (Wimark 2018, s 11). En 

av Molinas (1997) huvudteser i sin avhandling är att människor söker sig till de områden där de 

känner sig trygga och där de kan behålla sin kulturs särart. Det finns flera positiva aspekter som följd 

av rumslig boendesegregation identifierat i forskningen som inte lyfts fram och berörs i samma 

utsträckning som de negativa. Framförallt ur aspekter som är kopplade till den etniska segregationen. 

Nedan kommer ett fåtal att lyftas fram kortfattat.  

 

1. Närhet till varor och tjänster som en specifik befolkningsgrupp av likande bakgrund har behov 

av som majoritetsbefolkningen inte har. En gemensam affärskultur bidrar till ökat förtroende, 

minskad osäkerhet samt minskade transaktionskostnader (Nordström Skans & Åslund 2009, s 

12-13).  

2. Ett homogent kluster av människor med liknande bakgrund kan skapa stabilitet och trygghet 

för människor bosatta i området (Wimark 2018, s 10).  

3. Etnisk segregation kan bidra till gemenskap för de boende i ett visst område (Magnusson 

Turner 2008, s17).   

 

Ett forskningsfält kopplat till segregation är det som benämns som ”grannskapseffekter” något som 

fått ökat fokus under 2000-talet. I samhället växer individer ofta upp i områden med socioekonomiska 

förutsättningar som liknar dem själva, det vill säga individer med liknande socioekonomisk status. 

Kortfattat kan det definieras som studieområdet där grannskapets betydelse påverkar människan 

boende i ett specifikt område studeras. Där exempelvis koncentration av fattigdom i ett visst område 

har negativa effekter på en individs fattigdom och utbildningsmöjligheter eller motsatsen där en hög 
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koncentration av många högutbildade, höginkomsttagare kan ha positiva effekter för individen 

(Brandén 2018, s 14).  

 

Galster (2012, se Brandén 2018) har gjort en sammanställning av de mekanismer som enligt 

forskningen skulle kunna leda till grannskapseffekter och hur de kan tänkas påverka individers utfall i 

livet. Han skiljer bland femton kategorier som hårdraget kan delas in under fyra rubriker på hur 

grannskap kan påverka dess invånare. Dessa är dock generella i sin uppbyggnad och flera av 

underkategorierna överlappar ofta varandra i praktiken, något som blir ett problem då identifikationen 

av dessa är viktig för att bedöma vilka politiska styrmedel som behövs för att förbättra situationen 

(Brandén 2018, s 17). För att exemplifiera dessa så kommer uppsatsen ta upp kategorierna under en av 

rubrikerna, de geografiska. De fyra huvudkategorierna är: 

 

- Socialt interaktiva 
- Miljömässiga 
- Geografiska. 
- Institutionella 

 

Med geografiska mekanismer åsyftas olika egenskaper som kan påverka invånarna inom det, men som 

inte uppstår inom grannskapet utan är ett resultat av större ekonomiska och politiska förändringar. Den 

första av två mekanismerna berör bristande matchning på arbetsmarknaden där det exempelvis finns 

brist på arbetstillfällen som motsvarar grannskapets kompetens eller att det är svårt att ta sig från 

grannskapet till passande arbetsplatser. Den andra mekanismen berör skillnaden i offentliga resurser 

som varierar mellan grannskap utifrån skatteintäkter och övrig styrning (Brandén 2018, s 16).  

 

Ett konkret exempel på påstådda grannskapseffekter som i kommande avsnitt kommer vara relevant 

för min analys är det om sambandet som finns mellan utrikes födda och utbildningsnivå och inkomst. 

Det finns resultat som visar att individer som växer upp i grannskap där en hög andel är invandrartäta 

och där den vuxna befolkningen har låg inkomstnivå löper en större risk att ha lägre utbildningsnivå, 

att bli arbetslösa samt att ta emot ekonomiskt bistånd än individer från mer resursstarka grannskap 

(Brandén 2018, s 22). Som kontrast till detta finns det exempel på studier likt Grönqvist (2006) som 

pekar på att utrikes föddas status på arbetsmarknaden kan ha positiva effekter om de är boende i 

områden omgivna av individer med samma ursprung där lågutbildade individer bor med folk av 

samma ursprung med relativt höga inkomster (Brandén 2018, s 22). ’ 

 

Att granskapseffekter existerar är ett faktum, men dess faktiska betydelse är dock en omtvistad fråga 

och det finns relativt lite forskning som bekräftar dess existens rent empirisk. Även nivån av dess 

kausalitet är en fråga för diskussion. Grannskapseffekter utgår ifrån att det finns en direkt koppling 

mellan invånares livsinställning och dess boendemiljö, även om en problematik med fenomenet 
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beskrivs vara att det är relationen mellan människor framför den fysiska miljöns påverkan (Lilja & 

Pemer, s 8). Även brister i de metoder som används för att mäta beskrivs också finnas. Det finns 

exempel på flera studier där olika nivåer av grannskap har studerats för att undersöka nivån av 

sambandet mellan att vara utrikesfödd och tidigare nämnda faktorer, även om dess resultat kan skilja 

sig beroende på vilket tidsperspektiv som undersökts, och vilken indelning av det geografiska rummet 

forskaren använder sig av (Wimark 2018, s 27–28).  
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3.0 Resultat och analys 
 

Kartorna som används och som ligger till grund för uppsatsen är framtagna av konsultföretaget WSP i 

samband med Region Örebro län, där kontakt gällande dess framställning har förts under uppsatsens 

produktion. Kartorna bygger på så kallade ”kilometerrutor”, där antalet invånare per 1x1 kilometer 

representeras inom varje ruta på respektive karta. Det totala antalet rutor inom Region Örebro län är 

10 0007. Detta är något som benämns som areabaserade data (Niedomysl, Östh, & Amcoff, 2015, 

s10). De är utformade på det sättet att det är ytterligheterna som ligger i fokus. Där de områdena med 

de 10 procent lägst andel samt 10 procent högst andel är de värden(a) som illustreras i form av rutor 

mot bakgrundskartan från lantmäteriet av Region Örebro län som analyseras. Fördelen med detta 

jämfört med exempelvis antalet individer är att det passar bättre överens med studien som genomförs i 

uppsatsen där analysen fokuserar på de områdena som kan betraktas som mest segregerade, med andra 

ord områden där värdena kopplade till boende antingen är höga eller låga.  Statistiken som kartorna 

bygger på är hämtade i en form anpassat för kilometerrutor, där statistiken redan finns kopplat till den 

geografiska punkt som den tillhör automatiskt  

 

De gröna rutorna motsvarar de kilometerrutorna som tillhör den 10% lägsta andelen och de röda 

rutorna motsvarar de med den 10% högsta andelen. Detta är värden som inom statistiken motsvarar 

den 10:e respektive 90:e percentilen. I GIS-programmet QGIS finns det som klassificering där det 

benämns som equal count (kvantil).   

 

Analyskapitlet kommer beröra de för uppsatsen utvalda socioekonomiska faktorerna och de synliga 

rumsliga mönster som kan noteras utifrån kartmaterialet, jämförelse mellan de olika faktorerna och 

samt förklaringar till dessa utifrån tidigare forskning.   
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3.1 Utrikes födda 
Kortfattat kommer detta avsnitt inleda med att förklara vad utrikes födda innebär. Man kan man säga 

att det betyder vad ordet syftar på, det vill säga individer födda i ett annat land än Sverige och flyttat 

hit vid en senare tidpunkt i livet. Vilket är det sätt som SCB (2019) definierar det. Individer som 

flyttar hit kan kortfattat delas in i tre kategorier: Livsstilsmigranter, Kärleksmigranter samt Flyktingar 

(Stenbacka 2016, s75).  

 

En återkommande kontrast inom samtliga utvalda segregationsfaktorer är relationen mellan regionens 

tätorter i förhållande till icke-tätorter, med andra ord mellan städer och ”landsbygden. Det mest 

framträdande exemplet på detta baserat på kartmaterialet utifrån en de utvalda socioekonomiska 

faktorerna uppsatsen berör, nämligen “utrikesfödda”. Där två framträdande geografiska mönster 

utstuderats.  Delvis koncentrationen av just utrikesfödda till tätorter likt Örebro och Karlskoga. Ett 

faktum som framgår av båda årtalen (2012 och 2016) och i synnerhet till områden i utkanterna av 

regionens tätorter. Men även det andra mönstret som var den för min del förvånansvärt hög andelen 

som förekom i delar av Region Örebro läns landsbygd, något som kommer att beröras i slutet av 

avsnitt 4.1.  

 

Det är sedan länge känt att utrikes födda är koncentrerade till tätorter, något som kan förklaras med 

närheten till internationella transportnätverk som hamnar och flygplatser som nyanlända använder för 

att ta sig till Sverige, och de stannar ofta i närheten till dessa (Andersson 2016, s 44). 2008 så bodde 

65 procent av utrikes födda i storstadsområdena jämfört med inrikes födda där 35 procent var bosatta i 

storstadsområden (Magnusson 2008, s 11–12). Koncentreringen av utrikes födda till tätorter kan även 

förklaras som en följd av de offentliga policies från att det funnits en spridningsstrategi från det 

offentligas sida till att de nyanlända som vill och har möjlighet att skaffa eget boende har rätten att 

göra detta. Vilket för de flesta inneburit att flytta till städerna där människor från samma land redan är 

boende (Herdman & Andersson 2016, s 22). 

 

Ett påtagligt samband som framkom under analysen av kartmaterialet är det mellan områden där 

andelen individer med utländsk bakgrund är boende och områden med den lägsta andelen 

medianinkomst är boende. Detta samband är främst påtagligt inom regionens tätorter och inom den 

största tätorten, Örebro i synnerhet av anledningar som berörts i stycket ovan. I Region Örebro läns 

egna kartläggning beskrivs de största skillnaderna i inkomst förekomma inom olika bostadsområden i 

Örebro där mer än hälften av regionens befolkning bor. Områdena i västra Örebro beskrivs vara 

särskilt utsatta ur ett socioekonomiskt perspektiv och att det finns stora skillnader mellan stadens södra 

och östra delar (Region Örebro län 2019).  Detta är även trenden i Stockholm (2014) och Skåne (2015) 

där sambandet mellan individers ursprung och ekonomisk utsatthet är påtagligt inom båda regionerna 

och att detta är en direkt följd av det ökade antalet invandrare. I Region Örebro Läns egna 
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kartläggning beskrivs andelen asylsökande ha ökat stort. Till vilken grad detta samband är påtagligt 

även i Örebro är dock svårt att besvara utifrån kartmaterialet, och en studie i en annan form än 

uppsatsen behövs för att säkerställa det.  

 

Att sambandet mellan inkomstmässig segregation och etnisk sådan är förkommande och ökande 

beskrivs som ”föga förvånande” (Hedman & Andersson 2016, s 34) och förklaras utifrån utrikes 

föddas relativt svaga ställning på arbetsmarknaden. Arbetslösheten bland utrikes är högre än bland 

inrikes födda och de har generellt sett svårare att etablera sig på arbetsmarknaden. Inom Region 

Örebro län låg arbetslösheten bland utrikes födda på 27 procent under 2018 (Region Örebro Län 2019, 

s 31), en siffra högre än genomsnittet i Sverige som helhet där arbetslösheten bland utrikes födda låg 

på 15,4 procent 2018 (SCB 2018), en följd av detta är att utrikes födda har mindre möjlighet att 

påverka sina egna liv och hamnar i ett större behov av sociala bidrag för att kunna få vardagen att gå 

ihop. Det är dock värt att nämna att sysselsättningsgraden bland utrikes födda inom Region Örebro län 

överlag har ökat och att arbetslösheten har minskat (Region Örebro län 2019, s 31).  

 

Det finns även bakomliggande ekonomiska förklaringar till att utrikes födda flyttar till 

bostadsområden med en hög andel hyresrätter då etableringen på arbetsmarknaden är som tidigare 

nämnt en längre process än för inrikes födda. En bidragande faktor till rumslig och socioekonomisk 

segregation är bostadsmarknadens struktur och hur fördelningen av bostäders upplåtelseformer är 

fördelade inom svenska kommuner. Den svaga ställningen antas bero på invandrares ställning på 

arbetsmarknaden, vilket leder till att utrikes födda har svårt att ta sig in på marknaden för bostads och 

äganderätter (Hedman & Andersson 2016, s34) på grund av den mindre disponibla inkomsten. Det 

finns även tecken på att invandrade har svårigheter på att göra bostadskarriär men att det idag till stor 

del är ett outforskat område (Andersson, Hedman & Lindberg 2017, s 8). 

 

En konsekvens av svårigheten att etablera sig på arbetsmarknaden är en mindre resurser, vilket leder 

till andra förutsättningar på bostadsmarknaden. Bristen på de ekonomiska resurser som krävs vid köp 

av bostad och äganderätter leder till att utrikes födda vänder sig till hyresmarknaden och områden med 

en majoritet hyresrätter som redan är socioekonomiskt utsatta. Att bostadsområden med hög 

arbetslöshet, lägre inkomstnivå samt en hög andel utrikes födda fortsätter vara just detta under en 

längre tid kan beskrivas utifrån de flyttmönster som sker till och från utsatta områden över tid. Detta är 

något som kallas för ”selektiva migrationsmönster”. Dessa områden beskrivs återskapas över tid då 

inflyttande i dessa områden har en svagare socioekonomisk status än de som flyttar från dem. Det är 

även bevisat att nyligen inflyttande utrikes födda tenderar att vara överrepresenterade att flytta in till 

dessa områden, samtidigt som de som bott där en längre tid (och som över tid har ökat sin inkomst och 

förbättrat sin ställning på arbetsmarknaden) har en högre benägenhet att flytta därifrån (Andersson 

2008, s29) då inkomstskillnaderna mellan utrikes födda och infödda minskar ju längre en individ har 



Kandidatuppsats, VT – 19,  Anton Axner 

24  

vistats i landet (Magnusson Turner 2008, s 20). Det finns tecken på att segregationen på 

arbetsmarknaden är ett resultat av diskriminering där studier har visat att individer med namn som 

uppfattas som utländska har svårare att bli kallade till arbetsintervjuer och att chefer systematiskt söker 

sig till individer vars bakgrund påminner om dess egen (Nordström Skans & Åslund 2009, s77-78). 

Detta är något som inte är önskvärt då det bidrar till en oönskad begränsning av möjligheterna för 

många individer att ta del av och vara aktiva i det gemensamma samhället (Nordström Skans & 

Åslund 2009, s 73). Nivån av sysselsättning under 2018 benämns i Region Örebro läns egna 

kartläggning som mycket god, där Region Örebro län har en av Sveriges högsta kapacitetnyttjanden 

(Region Örebro Län 2019, s 29).  

 

Det andra mönstret som kan utläsas utifrån segregationsfaktorn utländsk bakgrund är den är andelen 

som är koncentrerad utanför regionens större tätorter i Region Örebro län, nämligen till de mindre 

tätorterna. Detta är något som är speciellt påtagligt framförallt i kommunerna i den norra länsdelen 

(Hällefors och Ljusnarsberg) men till viss del även i den västra (Laxå). Under 2016 som är ett av 

årtalen som uppsatsens kartor bygger på blev 2500 nyanlända mottagna av kommunerna inom Region 

Örebro län, ett år där flyktingströmmarna till Sverige som helhet var stora (Region Örebro län 2019, s 

50). En begränsning med detta resonemang i förhållande till kartmaterialet är dock att många 

nyanlända inte är en del av statistiken, detta då en stor del inte är medborgare. Hade kartorna haft ett 

längre tidsperspektiv (1995–2016) så hade skillnaden med största sannolikhet varit mer påtaglig.  

 

Forskningen om utrikes föddas val att bosätta sig på landsbygden är inte utförd i lika stor utsträckning 

som valet att bosätta sig i en urban miljö och i större städer. Sveriges landsbygd upplever en trend där 

ett ökat antal individer med utländsk bakgrund flyttar dit, något som många kommuner välkomnar då 

en stor del av Sveriges kommuner präglas av demografiska förändringar genom såväl en åldrande 

befolkning och utflyttning. Ett ökat antal invånare med utländsk bakgrund kan exempelvis bidra till 

samhället genom att det skapas arbetstillfällen och öka den kulturella mångfalden (Stenbacka 2016, s 

75). Just den minskande befolkningen beskrivs vara en bidragande anledning till att ett stort antal 

kommuner är benägna till att ta emot flyktingar och förbättra det den demografiska situationen. En 

ökad andel flyktingar inom kommuner med minskande befolkning leder till att de kan utveckla både 

offentlig och privat service, något som är en viktig beståndsdel i både social och ekonomisk hållbarhet 

inom kommunen vilket innebär att människor utgör en resurs (Stenbacka 2016, s 76).  Att 

kommunerna i norra och södra länsdelen är benägna att ta emot flyktingar är därför förståeligt utifrån 

ovan nämnda orsaker, speciellt om man ser på den demografiska utvecklingen som skett inom dessa 

kommuner över tid. För att exemplifiera detta kommer en enskild kommun inom Region Örebro län 

lyftas fram där mottagandet beskrivits varit påtagligt, nämligen Ljusnarsberg. I Ljusnarsberg har 

antalet invånare minskat från 7433 invånare år 1970, till 4876 invånare 2018, en minskning med 2557 
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invånare, vilket som har nämnts i stycket ovan påverkar både den privata och offentliga servicen i 

kommunen (Ljusnarsbergs kommun, 2018).  

 

Något som dock däremot är värt att ha i åtanke är utrikes födda individers benägenhet att stanna i 

landsbygdskommuner. Trots att den benägenheten som finns bland många svenska kommuner att få en 

ökande befolkning så har den tidigare befolkningsökningen som skedde återigen övergått till att 

minska mellan 2016 och 2018 (Ljusnarsbergs kommun, 2018). Det är dock inte ett belagt samband 

helt och hållet och andra faktorer kan givetvis spela in, en exempelvis ökad benägenhet hos inrikes 

födda att flytta eller bristande arbetsmöjligheter i kommunen som helhet, exempelvis.   
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3.2 Medianinkomst 
 

Den geografiska spridningen inom Region Örebro län utifrån faktorn medianinkomst är stor. Där är 

andelen med högre medianinkomst och andelen med låg medianinkomst är till en stor del är spridda 

över hela regionen i jämförelse med flera av de andra utvalda faktorerna. En framträdande skillnad 

mellan 2012 och 2016 är dock den ökade koncentrationen av såväl de boende med den 10 procent 

högsta och de boende med den 10 procent lägsta medianinkomsten. Från att vara utspritt över hela 

regionen som tidigare nämnt, till att bli mer koncentrerade till färre delar av Region Örebro län. 

Segregation innebär (som definierats tidigare i uppsatsen) en åtskillnad där en jämn spridning av både 

låg och höginkomsttagare är motsatsen till segregation.  Men med den ökade koncentreringen som 

skett mellan de båda årtalen (2012 och 2016) kan segregationen inom regionen både blivit mer 

påtaglig eller minskat, något som inte kan utläsas med hjälp av kartorna i uppsatsens uppbyggnad.  

Här spelar som kartmaterialets uppbyggnad roll för att bedöma om segregationen har blivit mer 

påtaglig eller inte. Å ena sidan innebär koncentreringen att områden där mellanvärden mellan både 

den högsta och lägsta inkomsten inom regionen har ökat i antal, och att den rumsliga fördelningen har 

jämnats ut. På samma gång går det inte att utläsa hur förändringen i inkomst i de områden som 

tillhörde den lägsta andelen både 2012 och 2016 har varit ungefär likvärdig, eller om inkomstnivåerna 

har sjunkit mellan de två årtalen.  

 

Ett framträdande mönster som uppkommer vid närmare studier av kartorna från båda årtalen är 

återigen variationen som finns inom regionens tätorter. De största skillnaderna i medianinkomst för år 

2016 i synnerhet är skillnaderna som förekommer inom tätorter mellan olika stadsdelar inom tätorter. 

Likt den tidigare berörda faktorn utländsk bakgrund är områden där andelen med både lägst och högst 

medianinkomst lokaliserade till tätorterna inom regions utkanter.  I studien av Stockholmsregionen 

som togs upp under föregående teoriavsnittet  kommer de fram till ett liknande resultat, där 

fattigdomen och individer med lägre inkomst beskrivs vara ett så kallat ”förortsproblem” ((Niedomysl, 

Östh, & Amcoff, 2015, s 22).  

 

Under föregående avsnitt har boendesegregation presenterats utifrån utrikes födda och hur det kan 

kopplats till segregationsfaktorn medianinkomst. I stycket nedan kommer en diskussion utifrån 

medianinkomst att föras.  En bidragande faktor till den ekonomiska boendesegregationen förklaras 

ofta med bostadsmarknadens och välfärdsstatens struktur (Skåne, s 10) där flera forskare pekar ut 

bostadens upplåtelseform som en bidragande faktor till den rumsliga segregationen, något som leder 

till koncentration på områdesnivå där hyresrätter ofta är koncentrerade till vissa specifika områden och 

egnahem finns i andra områden (Nordström Skans & Åslund 2009, s 14). Detta i kombination med att 

priserna på köpmarknaden, i synnerhet i storstadsregionerna har ökat kraftigt (Hedman & Andersson 

2016, s34). Den dominerande upplåtelseformen i Region Örebro län är hyresrätt, vilket utgör 45% av 
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det totala bostadsbeståndet inom regionen, där Örebro är den enda kommunen vars bostadsbestånd 

övervägande består av hyresrätter medans övriga kommuner har en övervägande andel äganderätter 

som bostadsrätter och villor (Region Örebro län 2019, s24).  

 

Inom Region Örebro län råder en brist på bostäder, där 11 av 12 kommuner har ett underskott på 

lägenheter, med andra ord att efterfrågan på bostäder är större än utbudet. En av utmaningarna som 

lyfts fram är bristen på bostäder för invånare som vill etablera sig på bostadsmarknaden, speciellt de 

grupperna med låg inkomst och nyanlända (men till viss del även studenter och äldre) beskrivs som 

den gruppen som påverkas mest av bristen på bostäder (Region Örebro län 2019).   

 

Att inkomstsegregationen har ökat i Sverige som stort och att just segregationsfaktorn i fråga har blivit 

mer påtaglig är en utveckling som pågått under en längre tid i stora delar av landet.  I en studie av 

Hedman och Andersson (2016) studeras den inkomstmässiga samt den etniska boendesegregationen i 

Sveriges tio största arbetsmarknadsregioner (där Örebro är en av dem) mellan 1990 och 2010. En av 

slutsatserna från studien är att den ekonomiska segregationen har ökat i sjuttio av dessa regioner och 

att det finns ett starkt samband mellan ekonomisk och etnisk segregation, något jag har behandlat 

under föregående avsnitt. I studien använder de sig av ett inkomstbaserat index (index of dissimilarity) 

för att bedöma hur den inkomstmässiga förändringen har varit mellan de två tidigare nämnda årtalen 

där höginkomsttagare jämförs med låginkomsttagare genom att beräkna hur stor andel av en 

befolkningsgrupp som behöver flytta för att få samma geografiska uppdelning som en referensgrupp. 

Detta är något som görs med hjälp av en matematisk formel. I Örebro var värdet under 1990 på 0,14 

och siffran utifrån samma index 2010 låg på 0,24 vilket är en ökning med 0,12. Den näst högsta 

ökningen i landet efter Linköping.  Att studera den ekonomiska segregationen över längre tid är dock 

svårt, detta då ekonomiska konjunkturläget är förändrade och i ständig fluktuering (Wimark 2018, s 

24). Flertalet studier fokuserar även på förändringen över för kort tid, som två eller tre år (Wimark 

2018, s 21). Storstäder i Sverige har även jämförelse med andra storstäder inte en låg eller en speciellt 

hög boendesegregation, utan ligger istället på en liknande nivå som storstäder i andra europeiska 

länder. (Wimark 2018, s 24). 
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3.3 Högstadieutbildning högst 9 år 
 

Utifrån denna faktorn är den geografiska spridningen stor, där tätorterna vid en första titt sticker ut 

med att ha en stor andel med högstadieutbildning som högsta utbildningsnivå. En begränsning med 

uppsatsens kartmaterial är att det är känsligt för hur tätt invånare bor, vilket gör att tätorter sticker ut. 

Ett mönster som framkommer i analysen av kartmaterialet är att ett antal av de områden där andelen 

med grundskoleutbildning är den högsta utbildningsnivån är koncentrerad till områden utanför 

stadskärnor, det vill säga på landsbygden. Det var även en del av de kilometerrutorna med högst andel 

där högstadiet är högsta utbildningsnivå är koncentrerade till Regionens mindre orter och i utkanten av 

dessa. Detta är något som från Region Örebro läns sida beskrivs vara speciellt påtagligt i den 

nordvästra delen av länet (Hällefors och Ljusnarsberg), där andelen som enbart har en förgymnasial 

utbildning är högst med på drygt 30 procent hos både män och kvinnor (Region Örebro län 2019). När 

det kommer till områden med lägst andel med högstadieutbildning som högsta utbildningsnivå (och 

där individer generellt har en högre utbildningsnivå i någon form som gymnasie och 

högskoleutbildning) är lokaliserade till tätorterna inom Region Örebro län.   

 

Ett samband som framkommer av kartmaterialet är det mellan lägre utbildningsnivå (i detta fallet 

högstadieutbildning 9 år som högst) och områden där andelen utrikes födda tillhör de 10 högsta 

procenten. Nyanlända har generellt sett en lägre utbildningsnivå än individer som är födda i Sverige, 

där en konsekvens till följd av detta är att de även har svårare att etablera sig på arbetsmarknaden där 

ett tecken på det är antalet inskrivna hos arbetsförmedlingen där drygt 40 procent av de inskrivna totalt 

var födda i ett utomeuropeiskt land (Galte Schermer 2019a).  Det finns ett stort gap i utbildningsnivån 

bland utrikes födda och inrikes födda i landet. Trots att både andelen individer med både 

gymnasiekompetens och med högre utbildning motsvarar inrikes födda finns det fortfarande en hög 

andel med låg utbildning där nära 10 procent saknade grundskolekompetens 2018 (Galte Schermer 

2019b).  

 

Grannskapet som individen i fråga växer upp i har betydelse för dennes utbildningsnivå, även om 

graden av kausalitet i dessa är omdebatterad (Wimark 2018, s 27). Segregation kan beskrivas som en 

negativ spiral, där negativa faktorer (som våldsamhet och bristande utbildningsmöjligheter) som vissa 

områden präglas av leder till att många människor undviker dessa områdena (Andersson, Hedman & 

Lindberg 2017, 8).  Det finns flera studier som visar att sambandet mellan grannskapet och individens 

boendemiljö med framtida studier och antal år som studeras påverkas av just individens boendemiljö, 

exempelvis på individens betyg där negativa aspekter i boendemiljön påverkar betygen negativt 

(Wimark 2018, s 26–27).   

 



Kandidatuppsats, VT – 19,  Anton Axner 

29  

Jag har i uppsatsen valt att fokusera på boendesegregation, men att individers utbildning enbart 

påverkas av dess boendesituation finns det delade meningar om. Att lyfta fram skolans ställning i 

debatten är intressant utifrån flera anledningar. Barn beskrivs vara extra påverkbara av den miljön de 

vistas i, och effekterna av upplevelserna från skolan kan påverka samhället i stort över lång tid 

(Nordström Skans & Åslund 2009, s41). Det finns flera studier som bekräftar att skolan har en större 

påverkan på segregationen än boendet, och att det är skolan snarare än boendet som bidrar till 

segregation i samhället (Nordström Skans & Åslund 2009, s 42).  

 

Som uppsatsen har berört under tidigare stycket spelar skolan och dess miljö en betydande roll, där ett 

argument kan föras för att den har en mer betydande roll än en individs boendemiljö. En bidragande 

faktor till utbildningsmässig segregation går att utläsa som följd av det fria skolvalet. Anders Trunberg 

(2011) argumenterar för att valet i fråga påverkar segregationen mer än bostadssegregationen. I hans 

studie av Örebro framkommer det att fördelningen i stadens högstadieskolors har blivit mer etnisk 

homogen, vilket leder till att individer av olika bakgrund har påverkats negativt. Detta då det är 

enklare för individer bosatta i ett visst område att kan placera sina barn i en annan del av staden 

(Axelsson 2014, s36). Det finns även flera argument för att det fria skolvalet är utformat utifrån den 

vita medelklassens behov och önskningar, vilket har lett till att ”den” kan trygga den sociala och 

kulturella reproduktionen (Axelsson 2014, s 38). Å andra sidan är det värt att tillägga att det finns 

argument som talar för att det fria skolvalet minskar segregationen.  

 

En annan viktig aspekt är föräldrarnas bakgrund och ställning, något som också det spelar roll för den 

etniska segregationen inom skolan. Föräldrar med högre utbildning och större ekonomiska resurser där 

ett samband mellan föräldrarnas socioekonomiska ställning och andelen barn med utländsk bakgrund 

är påtagande (Nordström Skans & Åslund 2009, s 47–48).   
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3.4 Högskoleutbildning 3 år eller längre 
 

Faktorn som benämns i rubriken har varit segregationsfaktorn som har varit svårast att hitta 

geografiska mönster inom. Ett mönster och en hypotes som jag innan påbörjandet av uppsatsen och ett 

mönster som gissningsvis skulle vara tydligt är det mellan andelen med högst medianinkomst och 

andelen där utbildningsnivån också var hög, något som är svårt att utläsa av kartmaterialet. Det finns 

även ett tydligt mönster där individer med högskoleutbildning är boende i tätorterna. I Region Örebro 

läns kartläggning och behovsanalys av segregationen inom länet dras slutsatsen att invånarna i länet 

har en ”generellt sett lägre utbildning än riksgenomsnittet” (Region Örebro län 2019) och att Örebro 

kommun jämförelsevis har en lägre andel med endast förgymnasial utbildning och en högre andel med 

någon form av eftergymnasial sådan än övriga kommuner inom regionen. Värt att notera är också att 

andelen kvinnor med eftergymnasial utbildning är högre än bland män i samtliga kommuner.  Andelen 

som väljer att gå vidare till högre utbildning överlag beskrivs även vara en minskande trend (Region 

Örebro län 2019). Den minskande andelen som väljer att söka till eftergymnasial utbildning är svår att 

avläsa utifrån det sätt uppsatsens kartmaterial är uppbyggt.   

 

En bidragande faktor om ifall individer fortsätter till högre utbildning kan kopplas till diskussionen om 

grannskapseffekter som uppsatsen lyfter fram under föregående teoriavsnitt. Forskning visar att 

grannskapseffekter spelar större roll ifall en individ är bosatt i område där en hög andel av de boende 

har högre utbildningsnivå, högre inkomst och få arbetslösa är chansen större att individen i fråga följer 

detta mönster. En studie av Andersson (2004) visade att barn boende i områden av 

”medelklasskaraktär” eller områden som domineras av småhus i genomsnitt har en högre utbildning än 

barn som växer upp i flerfamiljshus byggda under miljonprogrammets dagar (som beskrivs vara 

associerat med lägre utbildningsnivå) leder till en lägre utbildningsnivå bosatta i området (Brandén 

2018, s 21). Ett exempel på områden med låg andel högskoleutbildade är stadsdelar i sydöstra Örebro 

där en betydande del av bostadsbeståndet byggdes under miljonprogrammets dagar och där andelen 

med högskoleutbildning tillhör de lägsta 10 procent.  Det är dock inte säkerställt till vilken nivå av 

kausalitet sambandet mellan utbildningsnivå och grannskap är, eller om individer som omges av 

många högutbildade skiljer sig på ett individuellt plan från individer som vistas i närhet av individer 

med en lägre utbildningsnivå (Brandén 2018, s 19–20), något som kan kopplas till kritiken som anförts 

mot grannskapseffekters betydelse och kausalitet.  

 

I studien av Region Skåne (2015) som tidigare har berörts under uppsatsens teoriavsnitt är en av 

slutsatserna att utjämning och minskningen av utbildningssegregationen i framförallt Region Skåne 

men även i landet som helhet där landsbygden beskrivs ha tagit in det försprång som städerna tidigare 

har haft när det kommer till antalet individer med högre utbildning, något som inte kan utläsas baserat 

på kartmaterialet i Region Örebro län.  
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Med andra ord beskrivs trenden vara att färre individer inom Region Örebro län söker sig till högre 

utbildning i Region Örebro län. Detta är en långsiktig trend som inte stämmer in på individers 

benägenhet att söka till högre utbildning i landet som helhet. Att den utbildningsmässiga 

segregationen är minskande i Sverige som helhet är rimligtvis en konsekvens av att fler individer 

söker till och slutför högskoleutbildning i en ökande grad. År 2000 var andelen av den svenska 

befolkningen med en högre och  slutförd utbildning 16 procent, en siffra som under 2018 låg på 27 

procent av den totala befolkningen, en ökning med 11 procentenheter. Något som är värt att notera är 

den skillnad som förekommer mellan kvinnor och män när det kommer till benägenheten att utbilda 

sig på en högre nivå. 2017 var andelen kvinnor som läste vidare efter gymnasiet 48 procent, en siffra 

som bland män samma år låg på 37 procent, 11 procentenheter lägre. Samtidigt har andelen invånare 

med enbart förgymnasial utbildning under samma period minskat från 27 procent år 2000 till 16 

procent 2018, återigen en skillnad på 11 procentenheter (SCB 2018).  
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4.0 Slutsatser  
 

I inledningen av uppsatsen ställs två frågor som berörts och undersökts i uppsatsen du just nu läser. 

Dessa kommer kortfattat att besvaras nedan. Frågorna som ställdes i uppsatsens inledning är:  

 

4.1.1 Finns de några tydliga socioekonomiska, geografiska mönster inom Region 
Örebro län?  
 

Det för min del mest påtagliga geografiska mönstret som har framkommit under analysen av 

kartmaterialet är den geografiska skillnaden inom Region Örebro läns tätorter. Med stöd av detta så 

kan slutsatsen dras att segregation som teoretiskt begrepp framförallt kan appliceras på den urbana 

miljön inom Region Örebro län då den största skillnaden förekommer där.  Detta gör sig framförallt 

tydligt utifrån faktorerna utrikes födda och högskoleutbildning 3 år eller högre, där de största 

skillnaderna inom båda faktorerna förekommer inom tätorterna. Detta stämmer till stor del överens 

med tidigare forskning som traditionellt, till stor del har lagt fokus på staden som miljön för rumsliga 

skillnader mellan olika grupper i samhället (Axelsson 2014, s8). I uppsatsens analysavsnitt så har 

fokus legat på framförallt ekonomiska och etniska faktorer. Detta då mönstren som studerats är mest 

tydliga utifrån dessa men även för att den tidigare teoribildningen har berört dessa två faktorerna i 

störst utsträckning.  

 

Ett annat mönster som studerats är de skillnader som förekommer mellan stad och landsbygd utifrån 

de två utvalda faktorerna för utbildning, där den faktorn med det mest utstickande geografiska 

mönstret i motsatsen till tidigare nämnda som uppsatsen berört är andelen där grundskoleutbildning 

9år är den högsta utbildningsnivån. Där är de områdena som tillhör den högsta andelen koncentrerade 

till områden utanför tätorter i större utsträckning.  

 

Ytligare en slutsats som kan dras är att flera av mönstren som med aspekter som klassas som är 

problematiska och negativa, som en hög andel med lägre utbildningsnivå och lägre medianinkomster 

sammanfaller med områden där en hög andel utrikes födda bor. Detta stämmer till stor del överens 

med hur utvecklingen och sambandet ser ut i flera övriga delar av landet.  
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4.1.1 Har den rumsliga boendesegrationen inom Region Örebro län blivit ökat över 
tid? 
 
Ifall Region Örebro län är en region starkt präglad av segregation eller om den har blivit mer påtaglig 

mellan de två utvalda årtalen är en fråga som är mycket svår att besvara, och svaret på detta beror till 

stor del på vilken mätmetod man väljer att använda sig av när man försöker besvara frågan. Den 

ursprungliga tanken med uppsatsen var att undersöka skillnaden över än längre tidsperiod, något som 

föll på grund av bristande tillgång till statistik. Gissningsvis hade skillnaderna inom regionen varit 

både mer påtaglig och omfattande om de två årtalen i fråga hade varit en del av analysen. Det 

förekommer dock en viss skillnad mellan 2012–2016, trots det korta spannet. Den ekonomiska 

segregationen mellan de utvalda årtalen kan ha blivit mer påtaglig då en ökad koncentration har skett 

både av andelen med högst medianinkomst och andelen med lägst medianinkomst. Att detta är svårt 

att besvara beror på hur kartorna i uppsatsen är uppbyggda, då det inte går att se hur även statistiken 

som de bygger på går att inkludera i analysen.  
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Bilaga 1: Kartmaterial 
 
Bilaga 1: Teckenförklaring 
 
I kartmaterialet motsvarar de gröna kilometerrutorna där den 10 procent lägsta andelen är boende. De 

röda kilometerrutorna motsvarar där den 10 procent högsta andelen är boende. Inom statistiken 

motsvarar det 10 respektive 90:e percentilen. Hur kartorna tagits fram och hur de mer detaljerat är 

uppbyggda finns beskrivet under 3.0 och 1.3 tidigare i uppsatsen.  

 

 
 

 
Karta 1: Utrikes födda 2012 
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Karta 2: Utrikes födda 2016 
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Karta 3: Medianinkomst 2012 
 

 
Karta 4: Medianinkomst 2016 
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Karta 5: Grundskoleutbildning högst 9 år 2012 
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Karta 6: Grundskoleutbildning högst 9 år 2016 
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Karta 7: Eftergymnasial utbildning 3 år eller längre 2012 
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Karta 8: Eftergymnasial utbildning 3 år eller längre 2016 
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