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Abstract
Segregation is increasing in many municipalities in Sweden. Housing segregation causes many
negative effects and constitutes an obstacle for the population to be integrated in a natural way in
the society. The municipality has a responsibility to ensure that their citizens are pleased and
satisfied. Therefore, the purpose of this essay is to explore the municipalities’ view of segregation
and how they want to create an equal society for all.

The study has been carried out in a qualitative way. We have done textual analysis of local action
plans and performed six semi-structured interviews with politicians. This material forms the basis
of the results we reached.

According to the results we reached, the segregation is mainly due to the city's design and how it
was built back in the days. The housing shortage was handled very fast and people got homes
immediately but the segregation increased. Politicians see socio-economic segregation as the main
problem, because it is the urban poor people who have the worst living conditions. To solve the
segregation problem in Örebro and Västerås, the local authorities must therefore work to counter
socio-economic differences. By mixed housing, various ownership forms, and have attractive areas
in the neighborhoods so people will meet and learn. Further, they want to ensure that all people
are given the opportunity to be educated and to have a work by undertaking special initiatives that
will lead to a better integration in the society.

Keywords: ethnicity, equality, integration, residential segregation and the socio-economic
segregation.
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1. Problembakgrund
Sverige har alltid varit ett invandrarland, däremot har karaktären av invandringen varierat genom
historien. Under nazisternas framfart i Tyskland på 1930-talet sökte allt fler människor skydd i
Sverige, och det var först då som invandringen började förändra det svenska samhället. Under
1970-talet övergick flyktingströmmarna till arbetskraftsinvandring, detta i och med industrins
expansion. Under 1980- talet skiftade invandringen karaktär, dessa flyktingar från icke-europeiska
länder kom för att söka skydd i Sverige vilket ställde krav på Sveriges flyktingpolitik (Andersson
& Turner, 2008:9f).

Invandringen till Sverige har ökat och fortsätter att öka från år till år, och idag är invandringen mer
än dubbelt så stor i jämförelse med år 2004 (Statistiska centralbyrån [SCB], 2015). Detta ställer
krav på Sverige. Sveriges kommuner har bland annat ett ökat ansvar för den invandrade
befolkningens levnadsvillkor, men även att få de nyanlända att känna sig delaktiga och integrerade
i det svenska samhället. Kärnan i integrationen är nämligen att få människor att känna sig jämlika
och likvärdiga oavsett etniskt ursprung (Andersson & Turner, 2008:14f). Enligt EU-kommissionen
är integration en process som tar tid. Det krävs många olika arbetssätt för hur integrationen ska
utvecklas i tidigt stadium och som ska bygga på likabehandling som i sin tur kräver särskilda
åtgärder till den grupp som behöver det(Carlson, Galvao & Schölin, 2014:13).

Det finns två framträdande mål inom svensk invandringspolitik, dels att bevara etnisk identitet och
kultur, men även att ge alla människor likvärdiga villkor till att delta i samhällslivet. Att både
bevara och förändra etnisk identitet och kultur är två mål som är nästintill omöjliga att uppfylla
samtidigt. En ömsesidig anpassning mellan alla människor är en förutsättning för en fungerande
integrationsprocess. Om människor fortsätter att leva åtskilt kommer det vara ett hinder för
integrationen(Andersson & Turner, 2008:14f).

Den etniska boendesegregationen är ett politiskt laddat ämne som ständigt diskuteras och ofta
förknippas med svaga bostadsområden (Darvishpour & Westin, 2008:295f). Segregation betyder
åtskillnad. När människor bor geografiskt och socialt åtskilda talar man om boendesegregation.
Det talas om tre olika segregationstyper: demografisk, socioekonomisk och etnisk. Segregationen
medför ett utanförskap som leder till att människor blir utestängda från viktiga delar av
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samhällslivet. Utanförskap kan vara en bidragande faktor till arbetslöshet, låg utbildningsnivå och
låg inkomst vilket utgör ett samhällsproblem (Eliasson 2009:6f).
Boendesegregation kan ha både negativa och positiva effekter. En känsla av samhörighet och
trygghet att bo med människor som man har mycket gemensamt med kan ses som en fördel. Att
kunna umgås med människor med samma bakgrund och språk kan vara önskvärt, speciellt som
nyinflyttad till landet. Detta kan även ha en negativ effekt då möten mellan olika människor med
olika bakgrunder hindras, vilket kan försvåra anpassningen till samhället och mellan människor.
En annan nackdel med boendesegregation är att de mest resurssvaga tenderar att hamna i de minst
attraktiva områdena. En följd av detta är att det blir svårare att skaffa sig språkkunskaper, arbete,
utbildning och inkomst (Boverket, 2010:20f).

Den etniska boendesegregation är ett ämne som ständigt diskuteras och åsikterna om var gränsen
för segregation går och hur den ska motverkas skiljer sig åt. I den svenska debatten anses
boendesegregation vara negativ då den utgör ett hinder för integrationen. Människor i de
segregerade områdena kännetecknas av att de har mindre sociala, politiska och ekonomiska
möjligheter, men också mindre möjligheter till att delta i samhällsprocesser och att kunna styra
sina egna liv (Darvishpour & Westin, 2008:295f).

Sverige är ett land som i många sammanhang ses som ett gott föredöme när det gäller
likabehandling och mångkulturalism. Den svenska integrationspolitiken går ut på att rikta
generella åtgärder och insatser till alla nyanlända oavsett födelseland eller etnisk bakgrund under
en kort tid, de vill säga de två första åren för att sedan, behandla invandrare och infödda lika.
Förhoppningen är att de nyanlända efter två år ska ha samma sociala och ekonomiska möjligheter
som infödda svenskar (Carlson, Galvao & Schölin, 2014:33).

För att få en ömsesidig integrationsprocess påpekar EU vikten av att även långsiktigt stödja ickeoffentliga

organisationer

och

vara

drivande

inom

olika

projekt

(flyktingprojekt,

återvändandeprojekt m.m.). Dessa projekt ingår inte i den traditionella integrationspolitiken och i
den likabehandling som förkommer under de första två åren till alla, utan detta liknas vid särskilda
insatser/stöd till särskilda grupper. Den lokala nivån anser oftast att dessa projekt och extra insatser
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är viktiga för den fortsatta integreringen, medan EU-kommissionen påpekar att kort- och
långsiktiga åtgärder behöver balanseras för att få till en lyckad integration (Carlson, Galvao &
Schölin, 2014:35).
Sveriges integrationspolitik beröms ofta och beskrivs som en av världens bästa. I en jämförelse
med andra länders integrationspolitik hamnar Sverige i topp, dock med det sämsta utfallet. En
kritik anges ibland vara den likabehandling som Sverige har för alla nyanlända. Sverige är idag
inte är ett homogent land, utan hänsyn behöver tas till människors olikheter. Diskussionen pågår
ständigt om hur integrationens utfall kan förbättras, och hur balansen mellan likabehandling och
särskilda åtgärder ska se ut (Carlson, Galvao & Schölin, 2014:38).

Integrationspolitiken skiljer sig även mycket mellan olika länder och välfärdsstatliga modeller. I
liberala välfärdsstater är de sociala förmånerna mindre generösa och generella medan de sociala
välfärdsstaterna ofta har mer generella och generösa förmåner för att reducera orättvisorna i
samhället (Carlson, Galvao & Schölin, 2014:7). Utfall av lokal integrationspolitik visar även att
det skiljer sig mellan kommuner, där till exempel en stor etnisk segregation oftast ses som en
konsekvens av en misslyckad integrationspolitik.

Makten över städerna, över politiken och över besluten som tas på den lokala nivån, ligger hos de
högst uppsatta politikerna i kommunerna. Staten ses även som en viktig reglerande aktör för den
kommunala verksamheten då lokal politik följer den nationella politikens dagordning (Johansson,
2002:145). Forskning visar även att, trots att befolkningens sammansättning förändrats mycket
under de senaste årtiondena så har inte den politiska topprepresentationen förändrats. Ansvariga
lokalpolitiker över boendefrågor eller segregationsfrågor är väldigt etniskt homogena vilket kan
ha en betydelse i arbetet för integrationen (Johansson, 2002:194).

Segregationsutvecklingen har under lång tid haft en negativ utveckling enligt politiker. Forskning
menar att den politiska lokala sammansättningen har en betydande roll över kommuners
prioriteringar och arbete. Det är politikerna i kommunen som definierar problemen i kommunerna
och väljer hur de ska hanteras (Johansson, 2002:220).
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”Kommunerna har genom kontrollen över översikts- och detaljplanering i princip kraftfulla
instrument att påverka vem som bygger vad, när och hur ” (Regionplane- och trafikkontoret,
2006:42). I och att kommunerna har en stor kontroll över städernas utformning så har vi valt att
studera kommunpolitikernas förhållningssätt till segregation i Örebro och Västerås kommun.

1.1 Örebro och Västerås- segregationen ökar
Örebro och Västerås är två mellanstora städer som ligger i mellersta Sverige, med många likheter.
Länen gränsar till varandra och samarbetet mellan dessa län är stort. Folkmängden är i princip lika
stor och städerna växer ungefär i samma takt. Befolkningsökningen i Örebro består till största del
av inrikes inflyttning, medan Västerås har en större invandring och även en större andel befolkning
med utländsk bakgrund. Trots detta är den etniska boendesegregationen ett större problem i Örebro
än i Västerås (SCB, 2014).

Från åren 1991 till 2013 har segregationen ökat i Västerås med 8,9 procentenheter medan den i
Örebro har ökat med hela 17,4 procentenheter. Detta illustrerar ett problem som växer med tiden,
framförallt i Örebro (SVT Västmanland, 2015). Utifrån statistik kan man tydligt se ett mönster där
arbetslöshet är högst i de invandrartäta områden, samtidigt som utbildningsnivå och inkomst är
lägst i dessa områden. Detta illustrerar att boendesegregation och människors socioekonomiska
ställning spelar roll och påverkar varandra.

De här diagrammen illustrerar den etniska boendesegregationen i Örebro och Västerås kommun.
Diagrammet visar tydliga skillnader där Örebro har betydligt högre etnisk boendesegregation i fler
områden än i Västerås (Örebro & Västerås kommuns statistikenhet, 2015).
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Källa: Författarna (hämtad 2015 från Örebro kommuns statistikenhet)

Tabell 2.
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Källa: Författarna (hämtad 2015 från Västerås kommuns statistikenhet)
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Staplarna i diagrammen utgör de olika bostadsområdena som finns i kommunerna och som det går
att se via diagrammen så är bostadsområdena betydligt fler i Örebro än i Västerås. Genom att titta
på diagrammen kan man även se att variationen mellan staplarna är större i Örebro, där vissa
bostadsområden, exempelvis Varberga, Vivalla, Oxhagen och Baronbackarna har en väldigt hög
andel utrikesfödda medan andra områden som exempelvis Almby, Östernärke och Rynninge har
en väldigt låg procent invånare med utländsk bakgrund. Denna variation mellan bostadsområdena
finns inte i Västerås och därför kan man säga att den etniska boendesegregationen är betydligt
större i Örebro än i Västerås. Den röda linjen illustrerar invånare i procent med utländsk bakgrund,
där de som är utrikes födda eller har två föräldrar som är födda utomlands räknas in. Om man
jämför staplarna med den röda linjen går det att se att vissa områden har en högre andel människor
med utländskbakgrund än vad som är i genomsnittligt för staden.

1.2 Syfte och frågeställningar
Vi har valt att göra en jämförande studie av boendesegregationen i Örebro och Västerås kommun.
Vi kommer att undersöka kommunpolitikernas förhållningssätt till boendesegregationen utifrån
huvudperspektiven likhetspolitik och särartspolitik. Dessa perspektiv är viktiga instrument, då de
genom historien har dominerat politiska arbetssätt och synsätt på hur politik kan föras. Dessa
perspektiv kommer att användas för att analysera politikernas förhållningssätt till segregation men
också för att se om några politiska skillnader mellan lokalpolitikernas förhållningssätt kan förklara
skillnaden av segregation mellan kommunerna.

För att undersöka och jämföra hur kommunpolitikerna i Örebro och Västerås ser på
boendesegregationen har vi valt att utgå ifrån följande frågeställningar:


Vad anser kommunpolitikerna är orsaken till boendesegregationen i Örebro/Västerås
kommun?



På vilket sätt är boendesegregationen ett problem, enligt kommunpolitikerna?



Hur vill kommunpolitikerna minska boendesegregationen, och med vilka typer av åtgärder?



I vilken utsträckning präglas politikernas förhållningssätt av perspektivet för likabehandling
kontra särartsbehandling när lokalpolitikernas syn jämförs gällande boendesegregationen i
Örebro och Västerås kommun?
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1.3 Disposition
Uppsatsen inleds med ett kapitel som redogör för bakgrund och relevant forskning inom ämnet
boendesegregation. Där presentas segregationens utveckling och hur arbetet mot segregation har
genomförts genom tiden samt vilka effekter arbetet har fått. Därefter går vi igenom våra teoretiska
utgångspunkter som är vägledande för vår analys samtidigt som vi redogör för några centrala
begrepp. I nästa kapitel presenterar vi vårt metodval och på hur studien har genomförts som följs
av en metoddiskussion. Vidare redogörs resultat och analys utifrån de teoretiska utgångspunkterna.
Uppsatsen avslutas med en sammanfattning som presenterar resultaten och därefter en
slutdiskussion.

2. Bakgrund
Segregation är ett högst aktuellt ämne idag bland forskare, politiker och stadsplanerare runt om i
Sverige. Målet är komma fram till en lösning där segregation utvecklas i riktning mot integration.
Genom olika processer har man försökt komma fram till en lämplig lösning, men det finns inget
sätt som är självklart i arbetet mot segregation.
Det här avsnittet kommer att behandla tidigare forskning kring segregationen i Sverige. Vilka
försök har genomförts för att bryta utvecklingen av segregation? Vilka effekter har försöken fått?
Hur har konsekvenserna hanterats och vilka utmaningar finns kvar idag?
2.1 Segregationens utveckling
Fram till 1960-talet bestod invandringen främst av arbetskraftsinvandring och politikerna såg inte
invandringen som ett stort problem. De som kom till Sverige fick försöka klara sig själva, och
anpassa sig till de svenska samhällsförhållandena. Många av de som kom till Sverige var
invandrare från norden och de hade lätt för att anpassa sig, både när de gällde språket och genom
att de var sysselsatta (Trumberg 2011:151f).
Även om arbetskraftsinvandringen ökade så ökade även invandringen på grund av andra orsaker,
såsom krig och oroligheter i världen på 1960-1970-talet. Detta medförde olika problem och
politikerna uppmärksammade att det bland annat uppstod problem med att tillgodose befolkningen
med bostäder. Många som invandrade fick bostäder där det fanns plats, i oattraktiva ytterområden
(Trumberg: 2011:152).
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Det var först under 1970-talet som politikerna i Sverige började prata om den etniska
boendesegregationen som ett problem. Miljonprogramsbostäderna beboddes av låginkomsttagare
och ett stort antal bidragsberoende, och de som hade möjligheten att flytta flyttade ifrån dessa
områden. Kvar blev de resurssvaga och området/ stadsdelen kom att domineras av en stor del
utrikes födda. Forskare menade att klass och etniska förhållanden påverkade varandra vilket ledde
till att utanförskapet i samhället förstärktes. En rumslig separation skapades och invandrarna sågs
automatiskt som annorlunda och ”de andra”, som inte var som ”vi” (SOU, 2006:73 s.17f).
2.2 Försök att motverka segregation och dess effekter
Under slutet av 1960-talet uppmärksammades assimilationens misslyckande och behovet av en ny
policy var nödvändig. Innan 1960-talet fanns det ingen integration- eller invandringspolitik, utan
fokus låg på att de som kom till Sverige också skulle anpassa sig till det svenska samhället. Den
tidiga invandrarpolitiken innehöll lagar kring gränskontroll, regler för inresa, bosättning och när
politikerna uppmärksammades på den ökade invandringen förändrades även invandringspolitiken
(SOU, 2006:73 s.347f). Istället för att kräva assimilering började politikerna tänka på långsiktig
integration- på långsiktig bosättning och planering för hur ett enhetligt samhälle ska kunna skapas
och på hur människor skulle kunna känna social trygghet och delaktighet i samhällslivet (Carlson,
Galvao & Schölin, 2014:4).
Integrationen förknippades med sammanhållning och att få alla människor att leva i ett
mångkulturellt samhälle. EU beskrev integration som en ömsesidig process som handlar om
tillmötesgående där invandrade och invånare skulle enas och tillsammans bilda en gemenskap
(Carlson, Galvao & Schölin, 2014:4).
I och med den nya integrationspolitiken tillsatte regeringen en invandrarkommitté som skulle
analysera den etniska boendesegregationen. De kom fram till att bland annat generösa
avdragsregler, räntebidrag och hög inflation bidrog till att de resursstarka hushållen hade vänt de
invandrartäta bostadsområdena ryggen och det sågs nu som ett integrationsproblem (SOU,
2006:73 s.347f).
Miljonprogrammen betraktades av forskare som en snabb och effektiv lösning på bostadsbristen
under perioden 1965-1975, men fick senare kritik då många ansåg att den bidrog till en ökad
segregation i samhället. Områdena var oftast stora betonghus, långt ifrån centrum, med dåliga
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förbindelser och med dålig service. Detta bidrog till att de som kunde, de vill säga de resursstarka,
så fort som möjligt ville flytta därifrån och kvar blev de med låga inkomster och de som var
beroende av bidrag (Molina, 1997:86f). Kommittén menade även att de generösa
avdragsmöjligheter för villor och bostadsrätter och inflationsstegringen också var en
bakomliggande orsak till flyttningen, vilket även det gynnade de resursstarka (Boverket,
2010:29f).
En ny politik som antogs år 1975 av riksdagen kallades ”invandrarpolitiken” och innehöll tre
huvudpunkter: Valfrihet, jämlikhet och samverkan. Valfrihetsprincipen innebär att utrikesfödda
själva ska få avgöra hur mycket de vill anamma den svenska kulturen och i vilken grad de vill
försvenskas (Lidskog & Deniz; 2009:73f). Jämlikhetsprincipen innebär att alla ska ha lika
rättigheter och skyldigheter som svenskar, men också att de ska ha möjligheter att utveckla och
behålla sitt språk och sin kultur. Samverkansmålet innebär att utrikesfödda och majoriteten måste
samarbeta för att skapa tolerans och solidaritet i samhället. I och med dessa principer lämnar man
assimilationstänkandet om att utrikesfödda ska överge sin kultur och identitet för att likna
majoriteten. I och med den nya invandringspolitiken så tilldelades bland annat särskilda
ekonomiska bidrag och stöd till etniska organisationer och föreningar för att stärka deras ställning
i samhället men också för att kunna bevara och stärka sin egen gemenskap och kultur (Bengtsson
2004:17f).
Under 1980-talet betonades ytterligare vikt av jämlikhet mellan människor och politikerna såg
jämlikhetsbehandling som ett sätt för att motverka sociala skillnader mellan olika grupper och på
så sätt stärka det kollektiva samhället (Trumberg 2011:40).
Annat som gjordes år 1975 -1980 var bland annat att rusta upp miljonprogramområden då man
ansåg att alla skulle ha rätt till likvärdiga bostäder, oavsett ekonomisk ställning. Bebyggelsens
struktur ansågs påverka den sociala sammanhållningen i samhället och därför satsades resurser
speciellt på utemiljön, gemensamma lokaler och fasader just för att uppmana till större umgänge
bland grannarna. 230 miljoner kronor var kostnaden för detta projekt, men tyvärr utvärderades inte
projektet och därför vet man inget om vilka effekterna blev (Boverket 2010:25f).
År 1982 konstaterades det att boendesegregationen hade förvärrats och att tidigare försök av bryta
segregationen inte gett någon positiv effekt. För att vända den negativa utvecklingen kom ett
förslag från regeringen där kommunala bostadsförmedlingar skulle förses med mer resurser. Målet
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var att nå en allsidig hushållssammansättning- alltså bostadsområden där en socioekonomisk och
demografisk blandning skulle bidra till mindre brottslighet och en ökad sammanhållning (Boverket
2010:27f).
En satsning som gjordes år 1983 var att ett så kallat tio-årigt ROT-program infördes som skulle
leda till en ökning av nyproduktion av bostäder och renovering av befintliga bostadsområden. När
utvärderingar gjordes av ROT-projektet visade det sig att det hade gynnat sysselsättningen i
byggbranschen mer än de boende i de segregerade områdena. Bieffekterna blev att många boende
var tvungna att flytta då renoveringarna i många fall var större än vad de boende önskat sig. Detta
program gynnade alltså byggbranschen och de resursstarka (Boverket, 2010:27f).
Mellan åren 1985 och 1992 satsade staten 100 miljoner på att stärka samarbetet inom den offentliga
verksamheten, de kommersiella krafterna och det frivilliga arbetet med målet att det skulle leda
till en större gemenskap och en känsla av samhörighet. Satsningarna gjordes på lokalsamhället där
syftet var att personer som bodde i området skulle känna ett ansvar för områdets utveckling och
på så sätt skulle befolkningen bli ett. Dock visade det sig vara svårt att knyta sociala kontakter och
att det behöver ske på ett naturligt sätt på olika mötesplatser utan att det offentliga ställer krav på
medverkan från boende. Mellan samma år satsade staten ytterligare 155 miljoner på fysiska
aspekter i de olika boendeområden, där syftet var att förbättra utemiljön, minska antalet outhyrda
lägenheter och skapa nya mötesplatser (Boverket, 2010:27f).
År 1996 tillträdde Sveriges första integrationsminister och invandrarpolitiken ersattes av
integrationspolitiken. Det handlade inte längre om att anpassa sig och lära sig det svenska språket,
utan om att staten har ett ansvar för att skapa rättvisa. Alla människor skulle garanteras samma
möjligheter, rättigheter och skyldigheter oavsett ursprung. Något ytterligare som kom upp på
dagordningen var att den etniska och sociala segregationen och utanförskapet nu skulle bekämpas
(Carlson, Galvao & Schölin, 2014:4).
Riksdagen beslutade år 1998 om ett paket som kallades för storstadssatsningen. Denna satsning
skulle leda till att minska segregationen, skapa förutsättningar tillväxt och generellt förbättra
livsvillkoren för de boende i storstadsregionernas socialt utsatta förorter. Staten tilldelade två
miljarder och kommunerna åtog sig att satsa motsvarande summa där utvecklingsavtal tecknades
mellan stat och kommun. Utvärderingen av denna satsning visade dock att det inte ledde till några
långsiktiga förändringar (Lidskog & Deniz; 2009:139f).
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Under 2000-talet tog regeringen upp i sin proposition att boendesegregationen orsakades av
problemen i den sociala välfärden. Brist på arbetstillfällen bidrog till att människor hamnade i
utanförskap. Boendesegregationen var inte längre ett bostadspolitiskt problem utan sågs mer som
ett arbetsmarknads-utbildnings och deltagandeproblem. För att motverka segregationen behövdes
långsiktiga program där fokus skulle läggas på sysselsättning, utbildning och lokal demokrati.
Detta ledde till att man började arbeta mer utifrån en etisk aspekt och bortsåg från fysiska
förändringar i boendemiljön (Boverket, 2010:33f)
Idag diskuteras olika metoder för en hållbar stadsutveckling utifrån ett helstadsperspektiv. Några
tänkbara åtgärder är:
1. Att stadsdelarna bör kopplas ihop med varandra
2. Att det finns en naturlig genomströmning mellan stadsområden och stadsdelar
3. Sektorövergripande samarbete och boendeinflytande är viktigt för stadsdelarnas utveckling
4. Att ett bostadsområdes isolering bör brytas genom att bygga längs med kommunikationstråk
till övriga områden
5. Att bygga bort gränser mellan olika bostadsområden
6. Att ge stadsdelarna och bostadsområden en stadsmässig framtoning
7. Att den fysiska miljön utformas så att människor koncentreras till samma gångvägar vilket
leder till ökad trygghet (Boverket, 2010:37f).

Det finns inga direkta politiska direktiv på hur den etniska boendesegregationen ska motverkas
utan är fortfarandet ett dilemma för politikerna och andra aktörer. Utmaningen idag är att försöka
hitta verktyg för att bryta den etniska boendesegregationen och därför behövs ytterligare studier
inom området (Holmqvist 2009:17f).
2.3 Relevant forskningsläge
I ovanstående avsnitt har vi presenterat den nationella synen på segregation, men även vilka
åtgärder som har vidtagits för att minska boendesegregationen och vilka effekter försöken har haft.
Staten är den högst ansvariga aktören för att handskas med problematiken men de tidigare försöken
har visat att insatser och engagemang från den lokala nivån är avgörande för att hantera
segregationsproblematiken. Detta går tydligt att se eftersom segregationens utbredning skiljer sig
mycket mellan olika städer, där Örebro och Västerås är ett bra exempel på detta.
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Forskare är överens om att den tidigare bostadspolitiken som fördes har lämnat konsekvenser som
alla gånger inte varit önskvärda. Bostadspolitiken handlar om framtagandet av bostäder, byggande,
bostadsförsörjning med mera medan boendepolitiken snarare handlar om befolkningsfördelning,
boendeinflytande och förnyelse. Till en början låg fokus på att ta fram bostäder och se till att alla
människor hade någonstans att bo och hänsyn togs inte till vart människorna bodde. Senare
uppmärksammades segregationsproblemen som en effekt av den tidigare bostadspolitiken och en
ny typ av politik hamnade i fokus för att lösa segregationsproblemen (Johansson, 2002:185).

Boendepolitik dominerade sedan under 2000- talet och målet var att se till att få en jämn
befolkningsfördelning mellan områdena. Genom att man enskilt i perioder arbetat med
bostadspolitik och boendepolitik var för sig så har varken bostadsbristen eller segregationen
minskar. När boendepolitiken dominerade den politiska agendan försvann bostadspolitiken, trots
att bostadsbrist ändå varit ett stort problem i många städer, exempelvis i Örebro och Västerås. Det
går att dra en slutsats av att arbete krävs både inom boende- och bostadspolitiken samtidigt för att
få bukt med segregationsproblemen och bostadsbristen (Johansson, 2002:185).
Det finns forskning som visar att sättet man byggde på under 1990-talet förstärkte segregationen
enormt. Genom att bygga bostäder för bestämda kategorier, till exempel att små och billiga
lägenheter är till för studenter, så kommer man bort från segregationsfrågan. Trots att den tidigare
planeringen hade goda mål med att få till en allsidig hushållssammansättning så har den fått
begränsat genomslag på den faktiska planeringen. För att få bukt med segregationsproblemen
behövs bostadsområdena utformas med variation, just för att få till en mer social och demografisk
blandning i områdena (Regionplane- och trafikkontoret, 2006:41f).

I media och i den politiska debatten talas det om den etniska aspekten av segregation. Etnisk
segregation förknippas med invandrartäta områden som ofta även är socialt utsatta. Någonting som
det reflekteras över är hur det kommer sig att invandrare koncentreras till de segregerade
områdena. När invandrare kommer till Sverige hamnar de per automatik i de så kallade
segregerade områdena och media är snabba med utmåla invandrare som problem vilket förstärker
en negativ bild av invandrare (Johansson, 2002: 217).
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Enligt forskning är inte problemet att invandrare flyttar in till områdena utan snarare att en stor del
svenskar istället flyttar därifrån. Idag ligger allt för stor fokus på invandrartäta områden som
problem istället för de ännu mer segregerade områden som är svensktäta. Forskare menar istället
att man behöver ändra tankesätt och fråga sig varför inte den svenska segregationen är ett större
problem idag. Att det mer problematiska idag är att vissa områden domineras av svenskar, men att
det inte ses som ett problem då den svenska gruppen är den ideala gruppen i samhället (Johansson
2002:192f).

Segregationsprocessen förstärks genom att nyanlända per automatik hamnar i de så kallade
segregerade områdena. De som kommer till Sverige har oftast begränsade ekonomiska resurser,
kontakter och information vilket gör att de accepterar de erbjudande som dem får av de kommunala
bostadsförmedlarna. Detta blir till ett problem för de nyanländas integrering i samhället och
kommunen behöver se över var tillgången till bostäder finns och se till att erbjuda nyanlända
bostäder på olika ställen (Andersson, Molina & Sandberg, 1992:62f).

Den politiska makten, är enligt forskning, orättvist sammansatt. Svenskar har ett överlägset
maktinnehav, framför allt bland de högre politiska positionerna. Politikerna är de som bestämmer
vad som är samhällets problem och hur de ska hanteras. I flesta fall ses inte den etniska
homogeniteten bland politikerna som konstig eller problematisk utan att det snarare är så som det
ska vara. För många invandrare kan maktordningen ses som orättvis och uppfattas som om att det
alltid är svenskarna som bestämmer (Johansson, 2002:124).

Enligt forskarna har även media ett stort inflytande över samhällsinvånarna och över politikerna
samtidigt som de flesta journalisterna och redaktörerna är svenskar. Även här ser man att en viktig
makthavare i samhället består av en homogen etnisk grupp, nämligen svenskar. De har en stor
påverkan då de bestämmer om hur bilder ska utmålas, språket de använder men också vilka
problem de väljer att belysa i media (Johansson, 2002:123).

Forskare brottas med hur segregationsproblematiken kan lösas och en sådan lösning är enligt
forskarna att fördela makten mellan invånare när det gäller olika samhällspositioner. Samhällets
olika positioner behöver återspegla samhällsinvånarna till en högre grad. Bland högt uppsatta
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tjänstemän som har inflytande över politiken är svensktätheten hundraprocentig, och inom
partipolitiken efterstavas inte invandrarrepresentation. Forskare menar att det största problemet är
hur makten i samhället är fördelad, att det råder en ojämn fördelning av makt mellan svenskar och
invandrare (Johansson 2002:124).

Någonting annat som forskare menar är problematiskt är när åtgärder vidtas av politiker utan att
involvera de som berörs. Detta är ett typiskt exempel på många försök som gjorts inom segregerade
områden, med undantag för Storstadssatsningen där de boende fick vara med och delta i hög grad.
Utvärderingar visar att dialog med boende krävs för att insatserna ska lyckas och ses som
långsiktigt legitima. Åtgärder som vidtas mellan olika hierarkiska aktörer utan medborgares dialog
och inflytande kännetecknas enligt forskarna som ”demokratiunderskott” (Hertting & Vedung
2009:202f).

Mot bakgrund av denna forskning är det intressant att studera hur den lokala nivån, och
kommunpolitikerna, ser på boendesegregationen och hur de vill hantera den. Vilka åtgärder vidtas
i kommunerna för att förhindra segregationens spridning och skiljer sig det kommunpolitiska
synsätten/ arbetssätten mellan kommunerna? Vi har valt att analysera kommunpolitikernas syn på
boendesegregation utifrån två synsätt- likhetspolitik och särartspolitik.

3. Teoretiska utgångspunkter
I följande kapitel kommer våra teoretiska utgångspunkter att presenteras. Vi har valt att utgå ifrån
motsatsparet likabehandling-särartsbehandling. Likhetspolitiken har sin grund i det liberala
förhållningssättet om att alla människor bör behandlas lika, för att på så sätt skapa rättvisa.
Särartsbehandlingen går istället att koppla samman med det socialdemokratiska förhållningssättet
där vissa grupper behöver extra stöd/insatser för att sedan kunna uppnå rättvisa och jämlikhet i
samhället. Vi har även valt att analysera kommunpolitikernas syn på segregation utifrån synen på
rättigheter, om alla rättigheter ska fördelas individuellt eller om det bör finnas kollektiva
rättigheter.
Teorierna är relevanta för studien och studiens syfte då de behandlar problemet kring segregation
och hur det kan hanteras. Likhetspolitik-särartspolitik används för att se hur politikerna vill och
har arbetat för att motverka segregationen, bör alla människor behandlas lika eller ska vissa
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människor behandlas annorlunda för att uppnå jämlikhet i samhället? Går det att kombinera en
likabehandling med särartsbehandling i arbetet för en lyckad integration? Dessa utgångspunkter
strider ibland mot varandra och går att sortera i två olika politiska fack. Vi har även valt att
analysera politikernas syn utifrån hur rättigheterna ska fördelas i samhället, ska alla ha samma
rättigheter eller ska det finnas kollektiva/gruppdifferentierade rättigheter? Även dessa synsätt är
motstridiga och delas upp mellan det liberala och socialdemokratiska ideologierna.
Dessa utgångspunkter är relevanta för studien då segregationen grundar sig i ojämlikhet och
orättvisor mellan människor. Hur segregationsproblematiken ska hanteras, enligt politikerna,
kommer vi analysera utifrån våra nedanstående teorier.

3.1 Likhetspolitik- likabehandling
Likhetspolitik går ut på att alla medborgare bör garanteras en identisk uppsättning av fri- och
rättigheter. Alla människor ses här som en enig grupp med samma värde och respekt. Människans
värde har inte sin grund i individualiteten eller samhället utan från det faktum att den är en
människa och därför är en lik uppsättning av fri- och rättigheter ett krav. Grundtanken är att alla
människor är lika mycket värda och att alla ska ha samma rättigheter, men även skyldigheter i
samhället (Taylor, 1999:48f).
En annan grundpelare inom likhetspolitiken är tron på en universell mänsklig möjlighet. När en
del av människorna inte kan nyttja sina möjligheter är det självklart att de andra hjälper till. Det
här synsättet bygger på en positiv människosyn där det är naturligt att de starka hjälper de svaga
(Taylor, 1999:49f).
En del hävdar att detta styrsätt är diskriminerande då det inte tar hänsyn till medborgarnas olikheter
och de villkor de har för att uttrycka och utveckla sin kultur och identitet. Genom att tilldela alla
medborgare samma rättigheter förstärks ojämlikheten mellan grupperna (exempelvis att de rika
blir rikare och de fattiga fattigare). Minoritetsgrupperna får sämre möjlighet till att få sin kultur
och identitet offentligt erkänd och respekterad eftersom den blir osynliggjord (Lidskog & Deniz,
2009:171f). Det hävdas att den ”särartsblinda” principen som ligger till grund för
likvärdighetspolitiken speglar en enda hegemonisk kultur. Minoritetskulturerna eller de
underlägsna får anta en främmande form- även kallat att ta seden dit du kommer (Taylor,
1999:50f).
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3.1.2 Individuella rättigheter
Den liberala demokratin växte delvis fram som en motreaktion mot feodalismens sätt att organisera
individer i kategorier, där rättigheter delades ut utifrån grupptillhörighet. De grundläggande
skyldigheterna i en liberal demokrati är att säkra de enskilda medborgarnas frihet, jämlikhet och
individualism samt att säkra statens neutralitet. De gruppdifferentierade rättigheterna sätter
gruppens rättigheter före individens, vilket liberalerna menar är fel (Kymlicka, 1998:43f).

De individuella rättigheterna är universella, vilket betyder att de är allmänna och gäller för alla
individer oberoende grupptillhörighet. Människor är självbestämmande och bör själva få göra egna
val över hur de vill leva sina liv och hur gemenskapen bör konstrueras. Människor är fria varelser
och bör inte kategoriseras in i olika fack med olika rättigheter utifrån gemensamma drag.

Kymlicka (1998) anser att i ett mångkulturellt samhälle framhäver staten vissa kulturer och därför
diskrimineras andra. I en liberal demokrati kan minoriteter lida ofördelaktigt utan att staten
nödvändigtvis bryter mot mänskliga rättigheter [MR], eftersom majoriteten bestämmer vad som
gäller, de vill säga vem vad man prioriterar. Så länge minoritetens kollektiva rättigheter är
likvärdiga med det som staten godkänner ska minoriteten och majoriteten vara lika i MR
sammanhang.

3.2 Särartspolitik- särartsbehandling
Även särartspolitiken står för människors lika värde men att lika värde inte kan uppnås om inte
”svaga” grupper får stöd, eller så kallad särartsbehandling. Syftet med särartsbehandlingen är att
stärka de svaga så att de blir jämlika med resten av samhället, att skapa lika möjligheter så att alla
ska kunna ta tillvara på sina rättigheter. Denna politik utvecklades som en följd till de orättvisor
som uppstod då alla medborgare skulle tilldelas lika rättigheter- där hänsyn inte togs till kultur och
identitet (Kymlicka, 1998:11f).
Den liberala vänsterkanten försvarar särartsbehandlingen då de anser det kan vara en tillfällig
åtgärd för att uppnå ett ”färgblint” samhälle. De ser särartbehandlingen som en metod för att rätta
till den diskriminering som ägt rum under en längre tid. Genom att särart behandla kan vi uppnå
en gemenskap och bli det samhälle som skulle ha existerat om vi i början hade skiljt mellan stat
och etnicitet (Kymlicka, 1998:12f).
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En kritik mot särartspolitiken, som även den liberala högerkanten står för, är att den tycks sortera
in människor i kategorier, utifrån om de behöver extra stöd eller inte. De som inte har rätt till
insatser kan känna sig utanför och förbisedda vilket förstärker skillnaderna mellan grupper och
folk (Taylor, 1999:48f).
3.2.1 Kollektiva rättigheter
”Alla grupper bör behandlas jämlikt, vilket inte innebär att behandla alla likadant- detta skulle
favorisera majoritetsbefolkningen, som definierar vad ´likabehandling´ innebär” (Darvishpour &
Westin, 2008:88).
Det är viktigt att förstå att kollektiva och individuella rättigheter inte behöver strida mot varandra
utan att de kan tillämpas var och en på samma individ. Samtidigt som alla människor har
individuella rättigheter finns det även ytterligare rättigheter som är baserade utifrån grupper- dessa
så kallade gruppdifferentierade rättigheter. Dessa rättigheter syftar till att öka jämlikheten mellan
etniska majoritets- och minoritetsbefolkningar (Darvishpour & Westin, 2008:86f).
Det finns tre former av gruppspecifika rättigheter för nationella och etniska minoriteter och dessa
ingår i de kollektiva rättigheterna. Den första formen är rätt till självstyre och innebär att staten
delegerar makten inom ett område till de som bor där (Kymlicka, 1998:35f).
Den andra formen är de polyetniska rättigheterna som innebär att minoriteten fritt ska kunna utöva
och bevara sin egenart utan att diskrimineras och fördömas från samhället. Vissa grupper har även
krävt offentliga medel för att utöva sin kultur, exempelvis för etniska sammankomster,
hemspråksundervisning, tidskrifter och festivaler. Det vanligaste kravet från etniska grupper gäller
befrielser från lagar och föreskrifter som missgynnar dem med tanke på deras religionsutövning.
Dessa polyetniska rättigheter syftar till att hjälpa etniska grupper och minoriteter att utrycka sin
kulturella egenart utan att de påverkas negativ från det dominerande samhället. Till skillnad från
rätten till självstyre gynnar de polyetniska rättigheterna integrationen i samhället (Kymlicka,
1998:39f).
Den tredje formen är rätt till särskild representation. För att minoriteter inte ska missgynnas i
majoritetssamhället ska de enligt lag garanteras särskilda platser i de centrala institutionerna. Detta
ska säkerställa att de inte blir underrepresenterade och att hänsyn tas till deras åsikter i den politiska
processen (Kymlicka, 1998:41f).
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Att säkra medborgarnas jämlikhet och frihet är den mest grundläggande uppgift som samhället
har. Gruppdifferentierade rättigheter ska ges till minoritetskulturer med målet att bevara och att
kunna utöva sin kultur utan diskriminering eller på bekostnad av frihet. Kulturen ger människan
en trygghet i form av gemenskap och identitet och den är viktig för människans liv och
livsuppfattning. Genom att stödja kulturer i form av gruppdifferentierade rättigheter frigörs också
människan till att göra egna val över hur man vill leva sitt liv (Kymlicka 1998:94f).

3. 3 Skillnaderna mellan likabehandling och särartsbehandling
Dessa synsätt hamnar ofta i konflikt med varandra. Likvärdighetspolitikens grunduppfattning är
att människor har lika värde och att alla ska behandlas lika. Särartspolitiken menar att alla
människor ska ha samma rättigheter, men att vissa grupper behöver mer stöd för att kunna bevara
sin identitet och kultur och samtidigt utnyttja sina möjligheter.
Taylor är kritisk till båda dessa synsätt då han menar att likvärdighetspolitiken automatiskt
förespråkar majoritetens kultur då den utgör en gemensam mötesplats för alla. Särartspolitiken
sätter värde på kulturerna och prövar dess innehåll som sedan avgör vilket stöd eller vilken hjälp
man kan få (Lidskog & Deniz, 2009:171f). Respekt för allas lika värde inte är samma sak som ett
erkännande av andra gruppers värde (Darvishpour & Westin, 2008:83f).
En grundläggande skyldighet i en demokratisk stat är att människor ska känna sig fria och jämlika.
För att uppnå detta bör det finnas rättigheter som garanterar grundläggande medborgerliga och
politiska rättigheter för alla människor, oavsett grupptillhörighet.
Den liberala demokratin menar att rättigheter bör delas ut individuellt och vara lika för alla medan
förespråkarna för de kollektiva rättigheterna menar att olika grupper är i behov av olika rättigheter
och skydd för att uppnå jämlikhet i samhället. Dock menar många liberaler fortfarande att särskilda
skydd och rättigheter kan behövas för nyanlända, men endast under en utsatt tid för att sedan
fortsätta med likabehandling. Det finns tydliga exempel idag där kommun erbjuder skolskjuts till
nyanlända i två år för att sedan tas bort.
Är det rätt att etniska och nationella minoriteter har gruppdifferentierade rättigheter? Att vissa
grupper har rätt till något som andra grupper inte har? De liberala förespråkarna menar att man
förbiser människan som självständig individ och istället letar efter gemensamma nämnare för att
skapa grupper där hudfärg, religion, etnicitet, sexualitet, kön och ekonomisk status är bärande
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(Kymlicka, 1998:43f). Att en folkgrupp får rättigheter som går före individens rättigheter är inte
acceptabelt då det skapar skillnader mellan människor.
Utmaningen vi står inför idag är att hitta moraliskt försvarbara och politiskt hållbara lösningar på
hur majoritetens och minoritetens olika konflikter angående värderingar och traditioner ska arbetas
fram. Att tillåta kulturella skillnader men ändå sammansvetsa befolkningen är en utmaning
(Kymlicka, 1998:9f).
Staten kan sköta sin politik på två olika sätt, som båda bygger på lika värde och lika respekt. Målet
är detsamma- att skapa ett jämlikt samhälle men strategierna skiljer sig åt och ofta hamnar dessa
synsätt i konflikt med varandra (Taylor, 1999:50f).
Figur 3.
Nedastående figur förklarar och illustera våra teoretiska utgångspunkter i en kortare version.

Socialdemokratisksärartsbehandling

Liberal likabehandling

Särartspolitik

Likhetspolitik
Lika värde = alla människor ska
behandlas lika då människor är
lika mycket värda

V.S

Lika värde=De svaga grupperna
måste särartbehandlas för att
de ska ges möjlighet att vara
jämlika med resten av
samhället

Kollektiva rättigheter

Individuella rättigheter

Alla grupper bör behandlas jämlikt, vilket
inte innebär att behandla alla likadant.
Vissa grupper behöver särskilda
rättigheter för att ha samma möjligheter
som alla andra

Alla individer ska ha en identisk
uppsättning av fri och rättigheter eftersom
alla människor är lika mycket värda

*Källa: författarna
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4. Metod
Den här studien är en kvalitativ jämförande studie mellan två väldigt lika kommuner. Vi har utfört
sex semi-strukturerade intervjuer och med hjälp av kvalitativa innehållsanalyser och jämfört
kommunpolitikernas syn på boendesegregation med varandra. Den kvalitativa ansatsen gjorde det
möjligt för oss att noggrant kunna undersöka respondenternas svar och jämföra de med varandra
för att se vilka likheter och skillnader som fanns mellan kommunpolitikernas syn på segregationen.
Vi har även kompletterat respondenternas svar med kommunernas handlingsplaner.

4.1 Material, avgränsning och urval
Örebro och Västerås kommun är på många sätt väldigt lika varandra. De båda kommunerna är
överlägset störst i sina län och det skiljer ungefär 1000 invånare mellan dem. Kommunerna ligger
även geografiskt nära varandra och står inför många gemensamma utmaningar, exempelvis
bostadsbristen. Vi valde att studera två likartade kommuner med tydliga skillnader i
segregationsutvecklingen.

Vår undersökning är en fallstudie där vi på djupet undersöker två likartade fall, som i vår
undersökning är två kommuner. I en fallstudie är det vanligt att forskaren använder flera olika
källor för datainsamling, vilket även vi har gjort. Någonting som skiljer en fallstudie ifrån andra
studier är att forskaren gör ingående analyser över något särskilt istället för att endast studera
objektet översiktligt. Vårt fokus är att undersöka boendesegregationen i de två fallen, och det är
också det som blir vårt studieobjekt (Bryman, 2011:74f).

I början av vår studie så fokuserade vi på att hitta information kring segregationen i de två
kommunerna. Detta gjorde vi för att få en överblick av problemet. När vi hade
bakgrundsinformation om de två fallen så valde vi att rikta vår undersökning mot politiken i de två
kommunerna. Vi la därför upp vår undersökning som en kvalitativ intervjustudie med
kommunalråden och oppositionsråden som informationsbärare.

Boendesegregationen ökar i Örebro och Västerås, vilket statistik från kommunernas
statistikenheter visar. Vi valde att ta fram den senaste statistiken eftersom den visar hur utbredd
den etniska boendesegregationen är i kommunerna. Vi har använt oss av variablerna
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”bostadsområde” och ”utrikes födda” för år 2014 i de två kommunerna. Statistiken som vi fått
fram har bekräftat att den etniska boendesegregationen ökar i båda kommunerna men även att de
mest invandrartäta bostadsområdena också har högst arbetslöshet, lägst inkomst och lägst
utbildningsnivå. Vi har alltså använt statistik för att bekräfta hur det ser ut idag och att den etniska
boendesegregationen ökar i de två kommunerna.

Anledningen till att vi valde att fokusera på boendesegregation i områden med hög andel
utrikesfödda är för att det i samhället talas om att det är där problemen ligger. De invandrartäta
områdena är de områden som ses som problematiska och samhället behöver arbeta med. De
svenskglesa bostadsområdena förknippas med problematik också på grund av sociala problem,
såsom arbetslöshet, låg utbildning vilket är anledningen till att vi valde att studera
kommunpolitikernas förhållningssätt till segregationen i de invandrartäta områdena.

För att få en överblick av kommunernas syn på boendesegregation undersöktes kommunernas
befintliga material. Vi började med att söka efter dokument, policyer och skrifter på kommunernas
hemsidor men vi upptäckte att det inte fanns några dokument och planer som berörde
boendesegregation utan istället låg fokus på integration. Handlingsplanerna som vi använt oss av
kommer även att utgöra en del av vårt empiriska material tillsammans med vårt huvudsakliga
empiriska material.

I Integrationsprogrammet för Västerås stad framkommer den politiska viljan av hur
integrationsarbetet ska se ut och kunna stärka stadens utveckling. De som är ansvariga för det
integrationspolitiska programmet är kommunstyrelsen. Programmet är från år 2008 men är
fortfarande aktuellt, dock måste vi ta hänsyn till att det har varit två valperioder sedan programmet
tillkom och att vissa förändringar i arbetet kan ha skett.

Studiens huvudsakliga material utgörs av sex öppna semi-strukturerade intervjuer som varade
cirka 30 minuter. Politikerna som valdes att intervjuas är representanter för kommunerna och
kommunens politik. Vi valde att intervjua fyra kommunalråd och två oppositionsråd, tre från varje
kommun. Oppositionsrådet i kommunerna var moderat och de två kommunalråden var
Socialdemokrater och Miljöpartister. Dock vill vi understryka att urvalet inte gjordes utifrån
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partitillhörigheten utan istället utifrån de kommunpolitiker som vi ansåg var mest lämpade, då de
är ordförande i olika programnämnder som berör området segregation. Politikerna var
representanter för bland annat: fastighetsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden.

Det riktade urvalet innebär att forskare själva gör strategiska val där respondenterna väljs ut då de
anses vara de mest relevanta för forskningsfrågorna. Urvalet som vi har gjort kan därför ses som
ett riktat urval då vi intervjuade de politiker som var bäst lämpade för att besvara våra
frågeställningar- de både styr kommunerna men också har stor kunskap inom området (Larsen,
2009:78f).

De sex intervjuerna gav svar på hur kommunerna såg på segregationen och vi tyckte att vi fick en
representativ bild då vi hade en blandning av respondenter. Under intervjuerna framkom det att
det inte fanns något aktuellt integrationsprogram för Örebro kommun utan att området segregation
och integration berörs i flera olika planer, särskilt i Handlingsplan för stadens byggande och
Handlingsplan för barn i ekonomiskt utsatta hushåll.

Vi valde att kombinera intervjuerna med kommunpolitiska handlingsplaner som empiriskt
material. Handlingsplanerna gav oss en överblick på vilka mål som finns i kommunen men även
hur man ska nå målen och vilka insatser som krävs. Genom att genomföra intervjuer skulle vi få
en fördjupad kunskap och inblick på hur nuvarande politiker resonerar kring segregation. I och
med att vi kompletterar dessa material kommer vi få både en översiktlig men även djupgående
förståelse för hur kommunernas företrädare ser på boendesegregationen i Örebro och Västerås
kommun.

4.2 Materialinsamling- Semistrukturerade intervjuer
För att kunna besvara våra frågeställningar valde vi att genomföra kvalitativa intervjuer av
semistrukturerad karaktär som vi sedan jämför med varandra. En semi-strukturerad intervju är en
kombination av en strukturerad och en ostrukturerad intervju där utrymme ges till att både ställa
frågor som bygger på fakta, men också för att kunna gå djup in på respondentens erfarenhet
(Halperin & Heath 2012:258f).
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För att få kontakt med politiska representanter från de olika kommunerna skickade vi mail eller
kontaktade dem via telefon där vi frågade om de kunde tänka sig att ställa upp en på intervju. Då
vi var medvetna om att kommunalråden och oppositionsråden har ett tidspressat schema fick vi
anpassa oss efter de tider och platser som de föreslog för att mötas, vilket alla gånger var på
responderas arbetsplats.

Vi förberedde en intervjuguide för att vara säkra på att vi fick med de frågor och teman som var
centrala för undersökningens syfte, vilket gjorde att svaren kunde jämföras med varandra(Se
bilaga). Intervjufrågorna var dock väldigt öppna och det var inte nödvändigt att hålla sig strikt till
intervjuguiden utan det var av större vikt att få respondenterna att själva formulera sina svar på sitt
eget sätt. I de kvantitativa intervjuerna vill man istället få intervjupersonen att hålla sig strikt till
intervjufrågorna- då målet är att koda och bearbeta intervjun på ett kvantitativt sätt (Bryman,
2011:413f).

Intervjuerna började alltid med inledande frågor såsom namn och befattning för att senare gå in
mer på djupet. Frågorna som vi ställde var väldigt öppna och respondenten kunde prata länge om
ämnet utan att vi behövde avbryta eller försöka leda in dem på rätt spår. I en kvalitativ intervju är
det till en fördel om samtalet kan röra sig fritt i olika riktningar för att se vad som är viktigt för
respondenten, men även för att få detaljerade svar. I en kvantitativ intervju upplevs det istället som
en störning då man vill att respondenten håller sig till de frågor och svarsalternativ som
intervjuaren har (Bryman, 2011:413f).

För att kunna analysera, men även citera respondenterna, valde vi att spela in intervjuerna. Detta
gör att vi helt och hållet kan fokusera på intervjun. Vi kan på detta sätt analysera vad de säger, hur
de säger men även vilket kroppsspråk de har. Inspelningen gör att vi även får en mer exakthet och
noggrannhet av intervjun, då vi kan återkomma och bearbeta det som har sagts under intervjun
flera gånger vilket underlättar analysen (Bryman, 2011:413f). Genom att vi valde att transkribera
intervjuerna fick vi möjligheten att noggrant kunna bearbeta materialet flera gånger, vilket var till
fördel när vi skulle analysera materialet.
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4.3 Analysverktyg
Det finns två olika analysmetoder som går att använda sig av när man bearbetar sitt
forskningsmaterial. Analys av data handlar om att man förenklar materialet för att kunna analysera
det, vilket man kan göra antingen på ett kvantitativt eller kvalitativt sätt. En kvantitativ forskning
är betydande när undersökningens syfte handlar om att studera stort och brett, ofta i form av att
man räknar ord och siffror. Den kvalitativa analysmodellen är istället användbar när man vill
studera några få enheter på djupet i form av ord och språk (Bryman, 2011:371f).

Analysmetoden som vi ansåg vara bäst lämpad för att analysera vårt insamlade material var att
använda oss av en kvalitativ metod.

4.4 Kvalitativ textanalys/ innehållsanalys
Den kvalitativa textanalysen är en vanlig metod i den samhällsvetenskapliga forskningen då man
kommer nära inpå texten och får en djupare förståelse för dess innehåll, dock finns det många olika
sätt att utföra kvalitativa analyser på.

Det finns många aspekter att ta hänsyn till beroende på vilka frågor man arbetar med, men textens
karaktär bör styra den textanalytiska inriktningen (Bergström & Boreus, 2012:30f). Vi valde att
analysera vårt material, både intervjumaterialet och handlingsplanerna med hjälp av en kvalitativ
innehållsanalys. Syftet med en kvalitativ innehållsanalys är att finna mönster, likheter, samband
och gemensamma drag för att sedan jämföra kommunerna med varandra.

Vi började med att göra om intervjumaterialet till textform. Intervjuerna och handlingsplanerna
läste vi sedan flera gånger, dels för att få en övergripande förståelse men även för att gå in på
djupet. Vi valde att bearbeta allt material individuellt för att se om vi hade samma uppfattningar
om innehållet. Vi är medvetna om att allt material, oavsett kommun, behöver granskas på samma
sätt för att kunna jämföras på ett rätt sätt vilket vi tycker att vi har gjort (Bergström & Boreus,
2012:56f).

Efter att vi enskilt bearbetat texterna valde vi att resonera kring dem och se om vi bedömt
materialet på samma sätt. Därefter, valde vi utifrån vår frågeställning, att plocka ut centrala
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ståndpunkter och åsikter från alla intervjuer för att sedan kunna sortera datamaterialet utifrån de
olika kommunerna. Syftet med uppsatsen var att studera synen utifrån kommunpolitikernas
perspektiv och därför valde vi att sortera intervjuerna till tillhörande kommuner för att sedan kunna
analysera kommunpolitikernas synsätt utifrån våra teoretiska utgångspunkter (Larsen, 2009:101f).

4.4.1 Hermeneutiska synsättet
För att tolka vårt intervjumaterial använder vi oss av hermeneutiken. Hermeneutik betyder läran
om läsning och tolkning och är en vetenskaplig metod som används när text ska tolkas. Genom att
noga studera delar av det hela har forskaren i uppgift att förklara och bearbeta förförståelsen
(Bergström & Boreus, 2012:31f).
Figur 4.
Vi börjar med att läsa in oss på området kring segregation, bland annat genom
Fördomar

att ta del av tidigare forskning. Detta leder till att vi får en viss förförståelse
för problemet, men att denna behöver testas genom att noga studera
Samanhang

det material som vi samlat in.

Förförståelse

Därefter går vi vidare och analyserar materialets olika delar vilket
kommer leda till att vi får en ny förståelse för problemet. I och med att

Helhet

Fokus på det
historiska/ nya
erfarenheter

vi har analyserat olika delar som knyter an till forskningsfrågan
förändras de fördomar som vi hade (Bergström & Boreus 2012:31f).

*Källa: Författarna

Förförståelsen av texten kan vi se som en cirkel som förändras då vår förståelse ständigt
förändras i och med att vi får mer kunskap som i sin tur bidrar till en utvecklad förståelse, alltså
kan aldrig förståelseprocessen återgå till ursprungsläget (Thurén 2007:58f)

Genom att vi på djupet utforskar problemet, som vi gör genom att noggrant bearbeta våra
intervjusvar, kommer vi utveckla en förståelse för hur verkligheten är och på så sätt bearbeta vår
förförståelse. Förförståelsen utvecklas från fördomar till en verklig förståelse, där syftet är att
förstå hur kommunerna ser på segregationen och hur den ska kunna motverkas. Genom att vi på
ett hermeneutiskt sätt studerar politikernas intervjusvar får vi en förståelse för vilka värderingar
som politikerna egentligen har.
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Dessa nya erfarenheter som vi får genom att studera texterna gör att vi kan tolka texternas olika
delar och på så sätt bilda en helhet. Helhetsbilden är beroende av de delar som berör
forskningsfrågan och för att få en så objektiv tolkning som möjligt väljer vi att presentera viktiga
delar av texterna i form av citat- ”delar i en text tolkas utifrån texten som helhet och helheten
utifrån delarna (Bergström & Boreus 2012:31f).

4.5 Etiska överväganden
I all forskning förkommer det ett antal olika etiska övervägande som man bör ta hänsyn till. Det
finns ett grundläggande krav på att forskning ska präglas av hög kvalité och skydd för individen.
Det

grundläggande

individskyddskravet

består

av

fyra

krav:

Informationskravet,

konfidentialitetskravet, samtyckeskravet och nyttjandekravet (Bryman, 2008:131).

När vi gjort vår undersökning har vi tagit hänsyn till ovanstående krav genom att vi noga har
reflekterat över våra val. Ett övervägande som vi gjorde var när vi skulle konstruera vår
intervjuguide. Dels tänkte vi på vilka frågor vi skulle ställa och på vilket sätt. Vi valde att ställa
öppna och allmänna frågor med hänsyn till att respondenterna inte skulle känna sig illa berörda
och utpekade som ansvariga till att den etniska boendesegregationen är ett stort problem som det
är i kommunerna. Det var viktigt att få respondenterna att känna sig bekväma och inte skuldbelagda
och därför var vi väldigt noga med att betona att vi ville få den politiska synen på den etniska
boendesegregationen i kommunen och inte deras parti politiska syn.

Kommunal- och oppositionsrådens medverkan i intervjuerna var av helt fri vilja och de var
medvetna om att intervjuerna skulle ta maximalt 30 minuter av deras tid. Vi berättade innan varje
intervju vilka vi var och vad som var syftet med vår uppsats. Vi informerade även respondenterna
om vad som var anledningen till att vi ville intervjua just dem. Samtidigt som det finns ett
informationskrav fanns en medvetenhet hos oss om att inte avslöja allt kring uppsatsens detaljer
då vi inte ville riskera att påverka deras svar.

Innan intervjutillfället tillfrågades respondenterna om det gick bra att spela intervjuerna, vilket de
gick med på. Respondenterna upplevde inga problem med att bli inspelade däremot tyckte de synd
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om oss som skulle vara tvungna att transkribera allt. Vi trodde att respondenterna skulle bli mer
försiktiga när inspelningsapparaten ställdes på bordet, detta var dock ingenting som vi upplevde
att de blev störda av.

Respondenterna var medvetna om vad deras svar skulle användas till och de hade inga problem
med att vi skulle använda oss av den information de gav oss. De ställde heller inga krav på att vara
anonyma, men där gjorde vi ett etiskt övervägande att deras namn inte skulle framkomma i arbetet.
Om vi hade presenterat respondenternas namn hade läsarna automatiskt sammankopplat
politikerna med deras parti. Syftet med vår uppsats är att se hur kommunernas företrädare ser på
boendesegregationen vilket är orsaken till att vi har sorterat politikerna utifrån kommun och inte
parti. Hade vi ställt respondentens partibeteckning efter citatet tror vi att det hade förvirrat läsaren
och resultatet hade direkt sammankopplats med respondentens partitillhörighet. Om läsaren är
nyfiken så finns det dock en sammanfattning av respondenterna i referenslistan.

4.6 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet
För att en undersökning ska bli bra och hållbar är validiteten viktig. En god validitet innebär att
forskaren får de svar som är efterfrågas, alltså att forskaren har mätt det som har avsett att mätas.
För att uppnå en god validitet är det viktigt att forskaren är noggrann vid val av material och att
man hela tiden har studien syfte i åtanke. Även reliabilitet är viktigt då det handlar om att någon
annan forskare ska kunna göra studien och få exakt samma resultat som vi fått. För att uppnå en
god reliabilitet är det viktigt att forskaren är noggrann i undersökningens alla steg, men även att
tolkningarna är objektiva (Bergström & Boreus, 2012:41f).
I vår undersökning upplever vi att validiteten är relativt god då vi har intervjuat hälften av
kommunalråden i kommunerna. Vi anser att kommunalråden är de högst uppsatta inom kommunen
och därför också ansvariga för den politik som förs i kommunerna. Vi valde även att intervjua
kommunalråd med olika partibakgrunder, just för att få en så politiskt representativ bild som
möjligt. Vi har även jämfört politikernas syn med det som står i kommunernas handlingsplaner för
att se om politikernas och kommunens syn på segregation överensstämmer.

Vi är medvetna om att åsikterna kan gå isär om vilka som är kommunen. Valet av vilka
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respondenter som borde ha intervjuats, kan diskuteras. Kanske hade det varit bättre att intervjua
tjänstemän och människor som aktivt arbetar med insatser för att motverka boendesegregation men
vi anser att det är kommunpolitikerna som avgör hur arbetet ska utföras och hur resurser ska
fördelas och därför valde vi att använda kommunal- och oppositionsråden som kommunens
företrädare.

När det gäller reliabiliteten i vår studie kan den diskuteras. För att en studie ska ha en hög
reliabilitet krävs det att andra forskare skulle få samma resultat som vi om studien hade gjorts om
på samma sätt, vilket i sin tur är omöjligt. I en undersökning där öppna intervjuer utgör
huvudmaterialet finns det mycket utrymme för tolkning och subjektivitet. Genom att forskaren
själv väljer ut respondenter, tolkar svaren och väljer ut citat från det transkriberade materialet så
är det omöjligt att andra forskare hade fått exakt samma svar.

Vi är medvetna om att reliabiliteten kan ifrågasättas men vi har varit noggranna i vårt arbetssätt
och i våra tolkningar. Vi har studerat respondenternas svar var för sig och individuellt valt ut
relevanta citat, som vi sedan jämförde med varandra och tillsammans diskuterade vi och valde ut
vilka citat som skulle presenteras i undersökningen. Vi har genom vårt arbetssätt försökt vara så
objektiva som möjligt när vi tolkat vårt resultat men vi är medvetna om att det är svårt att uppnå
en hög reliabilitet i en kvalitativ studie, framför allt i en studie som bygger på intervjuer.

När det gäller studiens generaliserbarhet kan den diskuteras. I en kvalitativ forskning, med
djupgående intervjuer med ett antal personer, finns det en svårighet att generalisera. Vårt material
är insamlat genom kvalitativa intervjuer och därför går inte studien att generaliseras. Vårt syfte är
att få en förståelse för hur politikerna i Örebro och Västerås kommun ser på boendesegregationen
och inte försöka se hur problemet uppfattas av andra aktörer.

4.7 Metoddiskussion
Metoden som vi har använt har ställt oss inför olika utmaningar som vi inte kunde förutspå. Något
som vi upplevde vid intervjutillfällena var att det var svårt att hålla oss till intervjuguiderna som
vi konstruerat. Vi hade väldigt öppna intervjuer där politikerna pratade fritt vilket gjorde att vi var
tvungna att anpassa oss och försöka leda tillbaka politikerna till vårt frågeformulär. Ibland talade
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politikerna på väldigt olika sätt och ibland fick vi svar som vi inte hade förväntat oss att få vilket
ställde till det för oss- frågorna kändes klumpiga och det var svårt att hålla oss till de frågor vi ville
ställa. I efterhand märkte vi att intervjutillfällena i större grad karaktäriserades av öppna intervjuer
vilket vi inte hade förväntat oss.

I och med att vi hade läst i tidigare forskning om segregation hade vi en förutfattad mening om
vad den kunde bero på och hur man ville jobba med den. Ibland fick vi inte alls de svaren som vi
hade förväntat oss att få vilket gjorde det både svårt men också intressant att analysera.

Någonting annat som ställde till det för oss, var att hitta jämförbara handlingsplaner eller program
om integration för de två kommunerna. I Västerås fanns ett integrationsprogram men i Örebro
fanns det inte något liknade program vilket satte press på oss att hitta något jämförbart material.
De programmen vi hittade ansåg vi fungerade bra för att få en överskådlig bild på hur kommunerna
ser och arbetar mot boendesegregationen. Även om materialen var olika och omfattningen var
olika så berörde de samma område och fördjupade svar fick vi vid intervjutillfällena.

5. Resultat och analys
I det här avsnittet kommer vi att presentera vårt resultat och vår analys utifrån intervjuerna,
kommunernas handlingsplaner och vårt teoretiska ramverk. För tydlighetens skull kommer vi först
att presentera Örebro kommun och därefter går vi över till Västerås kommun.

5.1 Örebro kommun
5.1.1 Hur ser kommunpolitikerna i Örebro på boendesegregationen?
Den politiska synen i Örebro kommun på boendesegregationen är i princip detsamma, det skiljer
sig inte något mellan kommunal- och oppositionsråden. Respondenterna anser att Örebro kommun
har stora problem med segregation, och att Örebro är en av de kommuner i Sverige som har störst
segregation. Vad som sedan anges som problemet är ofta att de etniskt segregerade områdena
förknippas med utanförskap, arbetslöshet, låg utbildning och bidragsberoende.

Vad boendesegregationen beror på är kommunpolitikerna överens om. Stadens utformning är en
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aspekt som poängteras. Örebro är en stad med många stora stadsdelar där gränserna mellan
stadsdelarna är tydliga, detta beror på sättet kommunen hanterade den tidigare bostadsbristen på.

(…) När man tittar på kartan är det ju så att, när man skulle göra miljonprogrammet så tog
man ju det som fanns och som låg närmast staden. Då såg det ju ut så här Oxhagen, Varberga,
Vivalla, Barnbackarna och Markbacken (...) Men det gjorde ju då att det blev ganska
koncentrerat i den här delen av staden (visar Västra Örebro på kartan) -och en del av dem
låg ju utanför motorvägen- vilket har bidragit, såhär i efterhand väldigt mycket till
segregationen och att man inte tänkte på det då, utan allting skulle lösas med bilen
(Respondent 2).

När kommunen skapade miljonprogramsområdena gjordes det väldigt fort. Med en kran lyftes
färdiga bostäder in i Vivalla och kommunen såg att problemet med bostadsbristen löstes, vilket
var det viktiga då (Respondent 2). Här framkommer det att kommunen inte tog hänsyn till de
framtida konsekvenserna och planerade långsiktigt för dem vilket är en bidragande orsak till att
områdena har de problem som de har idag.

(…) Människor hade ingenstans att bo utan dem bodde i undermåliga lägenheter, men
problemet var att man byggde så väldigt mycket samtidigt och så mycket som såg likadant
ut. Så när dem här områden åldras blir dem inte attraktiva längre och människor vill inte bo
där då allting ser likadant ut, människor är inte exakt likadana (Respondent 2).

Enligt politikerna bestod inflyttningen till dessa bostadsområden av både inflyttning och
invandring där människorna i dessa kategorier har väldigt olika ekonomiska förutsättningar. I och
med att kommunen inte tog hänsyn till gruppernas olikheter ledde detta till att grupperna splittrades
och de som hade möjlighet att flytta flyttade medan de andra blev kvar. Vi tror att om
kommunpolitikerna från början hade sett till att stärka den svaga gruppen och få grupperna att
mötas på ett naturligt sätt hade grupperna utvecklat ett kollektiv och en större gemenskap, vilket
hade lett till att grupper hade fått förståelse för varandras olikheter.
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(…) Vi tycker att dem är svåra men dem tycker att vi är lite svåra liksom. Just det här att
man skapar en kontakt med varandra och att vi ser att det är liksom människor och att man
kan prata och ha något gemensamt (Respondent 1).
Genom att kommunen byggde som de byggde skapades inte den naturliga kontakten mellan
människor. När bostadsområdena var relativt nya och var etniskt heterogent anser vi att kommunen
redan då skulle sett till att människor sammanlänkades och inte separerades.

Majoriteten av miljonprogamsområdena har alltid förvaltats av Örebros kommunala bostadsbolag
(Öbo) och nästan alla boendeformer är hyresrätter. Politikerna menar att när invandringen till
städerna ökar så ökar också behovet av en första bostad, vilket i många fall ofta är en hyresrätt.
(...) Oftast är det så att har man inga pengar så hyr man ju. Och kommer man som nyanländ
så har man väll oftast inga pengar och då kanske man behöver hyra en lägenhet
(Respondent 1).
Enligt politikerna är det ett problem då de stora bostadsområdena inte har blandade
upplåtelseformer. Om det hade funnits blandade boendeformer hade människor med olika
livsvillkor och bakgrund träffats, vilket enligt politikerna är en förutsättning för att skapa en
naturlig integration mellan medborgarna i samhället (Respondent 3). Politikerna menar även att
om det hade funnits blandade boenden, nya som gamla hade folk kunnat göra en boendekarriär
inom området istället för att flytta ut för att de har en önskan om att köpa sin egen bostad.

Vi kan se att de nyanlända bosätter sig idag ofta i de redan etniskt- och socioekonomiskt
segregerade områdena, dels på grund av att det är där det finns lediga hyresrätter, men även för att
det är tilltalande att bo med människor som man har någonting gemensamt med- särskilt om man
kommer till ett helt nytt land. Problemet är sedan att dessa områden ofta ligger isolerade från övriga
samhället i form av fysiska barriärer.
(…) En betydande del av utomhusmiljön består av stora offentliga ytor som ”har blivit över”
eller fragmenterats, till exempel restzoner utefter bilvägar som är svåra att använda.
Tillsammans med trafikleder och stora parkeringsytor hävdas att de kan skapa gränser inom
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stadsdelen, men även ut mot det övriga stadslandskapet (Örebro kommun, 2014).

(...) Områdena Varberga, Oxhagen, Vivalla ligger utanför motorvägen som en barriär mot
innerstan. Det finns många sådana olika aspekter, men sen finns det också små gränser som
vägar som inte är så stora, men där gränsen ändå känns så tydlig (Respondent 3).

(...)De storskaliga trafik och järnvägsstråk som skär genom staden är också ett av Örebros
karaktärsdrag och de bidrar till att stadsdelarna skiljs från varandra. Det gör att avstånd som
är korta på kartan upplevs längre i verkligheten (Örebro kommun, 2014).

Politikerna menar att i och med att bostadsområdena ofta ligger isolerade från det övriga samhället
så uppstår inga naturliga möten mellan människorna. I Örebro ligger nästan alla segregerade
områden på Väster vilket gör att problemet förstärks då det inte finns någon naturlig
genomströmning till områdena.

För att invånarna från de olika stadsdelarna ska mötas, så menar politikerna att kommunerna satsar
på att utveckla boendemiljön. Detta i syfte för att få en större boendeblandning och en större
passering av människor till områdena.

(…) Samtidigt är det även så att en stor del av befolkningen i dessa områden har en stark
känsla för sin stadsdel och har en stor del av sin identitet kopplad till stadsdelen och sitt
bostadskvarter. De utgör de platser inom vilka en stor del av deras vardagsliv och deras
sociala nätverk finns (Örebro kommun, 2013)

Politikerna är överens om att det är svårt att få till naturliga möten mellan folk ifrån olika
stadsdelar. Medborgare besöker inte varandras stadsdelar om det inte finns någon anledning för
dem att åka dit, men även rädslan för att besöka vissa områden är ett problem. De stora segregerade
områdena har oftast ett negativt rykte vilket i sin tur bidrar till att invånare undviker att besöka
dessa områden.
(…) Genom att inte åka till Vivalla skapar man ett otryggt samhälle. (…) Man är rädd att
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åka dit särskilt om man har sätt rubrikerna. Brott som sker utanför Vivalla redovisas som att
de har skett i Vivalla. Väldigt sällan att man säger att brott har skett vid slottet. (…) Man gör
faktiskt många undersökningar som visar att rädslan inte är högre i Vivalla än i andra delar
av stan, men det finns en bild av det. Det är mer brott som sker mitt i stan än i Vivalla, det
är farligare att vara i stan på en lördagskväll än i Vivalla. (Respondent 2).

Genom att på det här sättet offentligt presentera vissa områden som mer kriminella än andra
kategoriseras människor utifrån de områden som de bor i. Om vissa områden förknippas med större
kriminalitet förknippas automatiskt de invånare som bor där som kriminella- trots att det inte är
sant. Denna rädsla splittrar människor och om den inte arbetas bort kommer människor inte att
mötas i den grad som önskas- och möten mellan människor är en förutsättning för integrationen,
menar politikerna.

För att veta hur problemet ska kunna motverkas måste kommunpolitikerna vara överens om vad
som egentligen är problemet med den etniska boendesegregationen.

(...) Om man kollar kartor på socioekonomi i Örebro, alltså färg kodat över de som har lägst
inkomst (...) så ser man att det finns vissa områden som är rödmarkerade- det är Oxhagen,
Varberga, Vivalla, Brickebacken, alltså man ser väldigt tydligt och där blir kontrasten väldigt
tydlig mot grannområdena (...) Där ser man väldigt tydligt att det finns en stor skillnad i
livsvillkor (Respondent 3).

I kommunens handlingsplan betonas vikten av att arbeta mot den socioekonomiska
boendesegregationen, just på grund av att fattigdomen är olika mycket utbredd mellan
bostadsområdena (Örebro kommun, 2013). Politikerna betonar att det inte är den etniska
bakgrunden som är problemet, utan snarare att dessa ofta förknippas med sämre levnadsvillkor
och hamnar i de segregerade områdena.

Vi tror att om samhället arbetar med den socioekonomiskt svaga gruppen istället för med
invandrarna så kan insatserna upplevas som mer acceptabla från det övriga samhället. Oavsett
vilka som räknas in i den svaga gruppen så behandlas alla lika, det görs ingen skillnad på
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människorna och deras ursprung. Alla behandlas lika men gruppen som anges som
socioekonomiskt svaga kan man säga särart behandlas. Det går däremot att diskutera om dessa
insatser som är riktade mot socialt svaga grupper är en typ av särartsbehandling eller en del av den
generella välfärdspolitiken.

Insatser som riktas till en särskild grupp som är i behov av stöd anser vi kan innefattas i begreppet
för särartsbehandling. Insatser vidtas med syftet att lyfta en svag grupp och på så sätt uppnå
jämlikhet, oavsett etniskt tillhörighet. Särartsbehandlingen syftar till att skapa jämlikhet i samhället
och därför ser vi att särskild behandling av svaga grupper kan vara en viss typ av särartsbehandling.

Politikerna menar att det inte är den etniska aspekten som ska betonas som problematiskt. De med
sämre levnadsvillkor är ett kollektiv och det är den gruppen som insatser och stöd behöver riktas
mot, oavsett vilka gruppen består av.

(...) Man ska kunna lyfta upp dem som har det sämre och man ska kunna hjälpas åt. Så jag
tycker absolut att alla behöver förnya analysen om hur man ska göra idag och se till vilka
grupper som faktiskt är utsatta (Respondent 3)

Vad vi kunde se så menar politikerna att det inte är det etniska som är problemet utan det handlar
istället om att de människorna med sämre livsvillkor ska få hjälp för att samhället ska bli så jämlikt
som möjligt. Alla människor är inte likadana och behoven ser olika ut för olika människor då
människor utformas av den sociala miljön. I och med att människor har olika förutsättningar så
behöver också resurserna, eller stödet fördelas utifrån människors olika behov.
(…) Det är förfärligt att många av ungdomarna i Vivalla inte ens har en bekant som går till
jobbet. Vi som kommun måste försöka utjämna dem skillnaderna så att iallafall nästa
generation har fixat det. Det är tufft nog, men det är skälet till att vi gör enormt mycket
satsningar för att ändra grundstrukturen (Respondent 2).
(...) ungdomarna som har problem med skolan ska självklart få mer hjälp eftersom det är rätt
sannolikt att deras föräldrar tjänar mindre och betalar mindre skatt (Respondent 2)
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Vi kan tydligt se att idéer om särartbehandling förekommer inom kommunen. Särartsbehandlingen
går ut på att stödja och särarts behandla vissa grupper för att skapa lika möjligheter så att alla kan
ta tillvara på sina rättigheter, sedan är det inte etniciteten och människors ursprung som alltid
skapar grupperna utan det är människors olikheter och olika behov.

Att det inte finns en lika fördelning mellan individerna påstår liberalerna leder till att vissa
individers rättigheter inskränks och ett orättvist samhälle bildas. Staten ska inneha en minimal roll
och endast se till att det inte förekommer orättvisor i samhället, och genom att kommunerna särart
behandlas vissa grupper så blir också kategoriseringen av människor större i samhället. Om staten
intar en så aktiv roll som fördelningsansvarig förstärks de utsatta grupperna och individerna som
rationella varelser ifrågasätts.

Alltså, problemet som de kommunala politikerna upplever med den etniska boendesegregation är
de skillnader som påverkar människors levnadsvillkor. Det är den socioekonomiska
boendesegregationen som behöver motverkas då människor som växer upp och bor i områden som
är socioekonomiskt svaga också får sämre levnadsvillkor. Många av de människor som bor i de
segregerade områdena har utländsk bakgrund och där krävs det extra insatser för att de ska utbildas
och få ett jobb.

5.1.2 Hur vill kommunpolitikerna förebygga boendesegregationen, och med vilka typer av
åtgärder?
Kommunpolitikerna i Örebro är överens om att insatser behöver vidtas för att stärka de svaga
gruppernas ställning i samhället. Att genom utbildning och jobb få till ett naturligt möte mellan
olika människor kommer att bidra till att människor kommer närmare varandra och skapar en
gemenskap.

För att få människor att mötas och bilda en gemenskap så vill kommunen gemensamt satsa på att
bland annat:
 Blanda boendeformer och upplåtelseformer
 Rusta upp och renovera de stora boendeområdena
 Bygga rätt slags lägenheter, utifrån behov och inte utifrån norm
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 Få ner priserna på nybyggt men även låsa hyrorna (med regeringens stöd)
 Placera attraktiva skolor, idrottsanläggningar i stora bostadsområden för att främja
rörligheten mellan invånarna

Förhoppningen bland politikerna är att dessa insatser ska kunna bidra till jämlikhet i samhället.
Alla dessa åtgärder syftar till att skapa möten och en blandning av olika etniska och
socioekonomiska grupper i bostadsområdena för att främja möte och integration.

Vi upplever att politikerna menar att åtgärder måste vidtas för att stärka samhället och de svaga
grupperna, utan att kränka andra gruppers rättigheter och friheter. Den här typen av boendepolitik
missgynnar inga grupper, men gynnar kollektivet då människor möts och lär känna varandra som
i sin tur gör att människors fördomar utvecklas till förståelse för varandras olikheter.

Syftet med dessa insatser är att stärka de svaga i samhället och på så sätt uppnå ett jämlikt samhället
där alla kan ta tillvara på sina möjligheter. Vi tror att oavsett hur kommunen arbetar så är sättet en
typ av särartsbehandling, inte i den formen att de behandlas annorlunda men att det bakomliggande
syftet är att stärka de svaga gruppernas möjligheter.
(…) när man försöker skapa en integrationspolitik, så måste man veta om att de resursstarka
familjerna kommer göra sina egna val. Det är jättesvårt att förhålla sig till att, ibland att man
förhåller sig lite för mycket till dem som har det väldigt bra (Respondent 3).

Förutom de insatser som kommunen satsar på för att skapa en blandning av människor i de olika
bostadsområdena så är det nödvändigt att arbeta särskilt med de boende i de segregerade områdena.
Vi ser att särartsbehandling och särskilda grupprättigheter finns för att få människor i de utsatta
område att sysselsättas och utbildas.
(…) Som nyanländ här i Örebro så kan du välja, bor du i Vivalla men vill gå i Adolfsbergskolan
så får du göra det. (...) Ja så har vi så att de första två åren har (de nyanlände) rätt till taxi till
skolan (Respondent 1).
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Som framgår i ovanstående citat så är detta en tillfällig särartsbehandling. Efter två år försvinner
denna extra rättighet och de nyanlända behöver själva finansiera skolskjutsen. Denna insats ska
skapa en grundförutsättning för eleverna att få en snabbare etablering i samhället för sedan
behandlas på samma sätt som övriga elever och på så sätt uppnå en jämlikhet.
Det som kan kritiseras här är att det inte fungerar att kommunen sätter in särskilda insatser i två år
och sen förväntas man klara sig som vem som helst. Ingen hänsyn tas till att människor är olika
och har olika förutsättningar.
Andra satsningar som gjorts för att öka sysselsättningen och utbildningsgraden i Örebro beskriver
kommunpolitikerna såhär:
(…) Det var 700 miljoner som Skanska fick och där Skanska också åtar sig att ge jobb,
utbildning eller praktik till mellan 50 och 80 personer från områden. Hittills har 44 personer
varit inne i systemet där 12 stycken har fått fast jobb och de är ungefär ett år efter att
projektet startat. Det är liksom steg för steg vi går åt den riktningen (Respondent 2)
De har även satt in en buss, Vivalla linje 14, med syftet att få ungdomar i de utsatta områdena att
ta sig till universitetet och på så sätt öka andelen som studerar. Detta har fått effekten att det är lika
många som läser på universitetet i Vivalla som i de områden som inte är segregerade.

Vi kan tydligt se att det finns en tanke om människors lika värde. Hur ett jämlikt samhälle ska
skapas är politikerna också överens om. Vi ser att särartsbehandling är någonting som kommunen
verkar förespråka inom flera olika insatsområden, men även kollektiva rättigheter.
I Vivalla finns en moské för att människor med olika bakgrund ska kunna mötas och känna
gemenskap i sin religionsutövande. Detta är en typisk kollektiv polyetnisk rättighet vilket syftar
till att skydda minoriteters kultur och identitet från diskriminering. Genom att olika grupper med
gemensamma värderingar tillåts att mötas främjas också integrationen.

Enligt förespråkarna för de kollektiva rättigheterna så innebär inte jämlikhet att alla ska behandlas
likadant. Kommunen är överens om att vissa, svagare, grupper behöver särskilda rättigheter och
stöd för att kunna skapa sig grundläggande förutsättningar så att de kan utbildas och komma i
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arbete. I arbetet och utbildning uppstår ett möte mellan olika människor vilket i sin tur bidrar till
att människor skapar en gemenskap, ett kollektiv och kunskap om varandra. När jämlikhet finns
mellan människor så behöver inte vissa grupper särart behandlas, då målet är att samhället ska vara
jämlikt.
Att jobba med segregation och integration är stor utmaning för kommunen. Det krävs många olika
insatser på flera olika nivåer och håll.
(…) Det kanske är så att vi helt enkelt får vänja oss att Sverige inte riktigt ser ut som det
har gjort? Det är ju lite det som är temat också, integration är ju en ömsesidig process och
anpassning där det kommer krävas en del av majoritetssamhället också. Annars är det
assimilation (Respondent 3).
En av respondenterna menar att det viktigaste är att vi ställer samma krav på alla (men ta hänsyn
till människors olika förutsättningar) och att vi närmar oss varandra, sedan vilket språk vi talar
spelar mindre roll. Huvudsaken är att vi förstår varandra och möts på halvvägs.

5.2 Västerås kommun
5.2.1 Hur ser kommunpolitikerna i Västerås på boendesegregationen?
Politikerna i Västerås kommun är överens om att det finns boendesegregation, men inte i lika stor
utsträckning som i många andra kommuner. Politikerna är ense om att boendesegregationen inte
är så utbredd i Västerås och att man tidigt tänkte till vid arbetat med att hantera bostadsbristen. Att
segregationen inte är så stor i Västerås beror till stor del av att bostadsområden inte är så stora, och
att det inte finns några särskilda miljonprogramsområden där alla bostäder är hyresrätter. Däremot
menar politikerna att det inte går att komma ifrån segregationen helt då bland annat den tidigare
stadsplaneringen har satt sina spår även här.
(…) vi har ju en massa barriärer mellan stadsdelarna, alltså det är som enklaver. Det är viktigt
att dem knyts ihop och inte bara då via bilvägar utan att man har länkar så att man kan gå
och cykla och ta sig runt. (…) Där har vi byggt oss lite fast tycker jag historiskt. Att vi
bygger upp stora, väldigt stora trafiksystem som bygger på bilberoende (…) så möter man
ju inga andra heller. Är man på cykel eller gång då är det helt annat man möter människor
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på ett helt annat sätt (Respondent 2).
Den här typen av planering har inte tagit hänsyn till människors olika förutsättningar, vilket är en
typ av den liberala synen. Liberalerna menar att människor är lika och att de är rationella nog att
själva göra sina egna val, men i och med att det endast är möjligt för nyanlända att hyra så hamnar
de i dem områden som är ligger utanför staden. I och med att det sedan är omringade av bland
annat motorvägar så har de också svårare att ta sig in till staden, då de resurssvaga oftast inte äger
en bil. Grunden i den liberala demokratin är att staten ska säkra medborgares jämlikhet och frihet
och genom att bygga såhär så begränsas vissa gruppers möjligheter.
I Västerås betonade politikerna de socioekonomiskt starka områdena som segregerade.
(…) områden som Bäckby, Pettersberg, Hammarby, Bjurhovda och så vidare, de är ganska
väletablerade bostadsområden, som jag ser det med en blandning av människor. Utan det jag
ser som de segregerade områdena det är typ Östermälarstrand, Hamre och så vidare. Där är
det väldigt homogent liksom, det är dem riktigt segregerade områdena -men så är inte riktigt
debatten (Respondent 2).

Även i Västerås är det den socioekonomiska boendesegregationen som anses som problematisk då
den hör ihop med sämre livsvillkor.
(…) hälsofrågor och hur länge man lever och så, och då syns det tydliga skillnader i områden
som är mer välbärgade alltså har bättre socioekonomisk status, de har ju också bättre hälsa
och lever längre och så – så att det finns ju skillnad helt enkelt (Respondent 2).

Politikerna i kommunen är överens om att det är den socioekonomiska boendesegregationen som
är problematisk men att det även finns en etnisk boendesegregation. I de områden där det
kommunala bostadsbolaget dominerar bor en större del av de nya invånarna, sådana områden är
exempelvis Vallby och Bäckby. Politikerna menar dock att detta nödvändigtvis inte behöver vara
ett problem, då många utrikesfödda integreras i det svenska samhället trots att de bor segregerat.
(…) Tar man och kollar på Vallby så är det många syrianer som väljer att bosätta sig där.
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Där finns syrianska kyrkan där och dem är en väletablerad grupp idag i svenska samhället,
hög utbildning och… (Respondent 3).

Trots att det bor många med samma bakgrund i ett område så menar politikerna att det inte behöver
innebära problem. Liberalerna menar här att om människor får göra de fria val som de är rationella
nog att göra så är samhället rättvist. Likheter går att ses mellan kommunernas positiva
människosyn och tro på människan. Människor bör tillåtas att styra sina egna liv och därför bör
staten inte blanda sig i var människorna ska bo, så länge människorna inte är i behov av statens
hjälp.

Det som kan diskuteras här är i stället de människor, oftast nyanlända, som inte får möjligheten
att välja vart de vill bo. Lediga hyresrätter finns i vissa områden och där måste de bo, i alla fall till
en början (Respondent 1).

5.2.2 Hur vill kommunpolitikerna i Västerås förebygga boendesegregationen, och med vilka
typer av åtgärder?
Västerås har länge arbetat med segregationsproblemen, de har tidigt tänkt och vidtagit åtgärder för
att undvika en framtida segregationsutveckling.
(…) Vi har inte som i Örebro- ett bostadsbolag som i princip äger allt. Vårat äger väldigt
mycket men de är inte lika stora som ÖBO är. I de områden har man sagt att det är för många
som är beroende av försörjningsstöd och då har man inte hyrt ut till dem- utan då har man
sagt att dem här områdena hyr vi bara ut till dem som har ett jobb och på så sätt har man sett
till att försöka få till det (Respondent 1).

Vi finner att detta är en typisk särartsbehandling. Med målet att få till en socioekonomisk blandning
i de etniskt segregerade områdena så har kommunen bestämt sig för att behandla en viss grupp på
ett särskilt sätt. Den socioekonomiskt svaga gruppen är i behov av extra stöd och insatser så därför
vidtas särskilda insatser för den gruppen.

På samma sätt diskuteras det bland politikerna att inte enbart flyktingar ska bosättas i de tillfälliga
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boendena, utan att de tillfälliga modulerna ska vara till för alla som är i behov av akut bostad. Detta
för att säkerställa att alla har boende men även för att få till en blandning av människor i modulerna
för att på så sätt skapa en tidig integration.

För att få till en blandning av människor i både modulerna och i de etniskt segregerade områdena
så vill kommunpolitikerna vidta särskilda åtgärder för att rubba den rådande ordningen. När det
gäller initiativet angående modulerna, så kan man säga att detta initiativ både präglas av
särartspolitik och likhetspolitik. Oberoende om invånaren är arbetslös, bidragsberoende, äldre,
nyanländ eller annat så kategoriseras de ihop till ”socioekonomiskt svaga” och behandlas lika
utifrån deras behov. Genom att kategorisera dessa som socioekonomiskt svaga så undviker
politikerna att diskriminera någon utifrån exempelvis ursprung, kön eller ålder.
(…) att vi kan erbjuda även andra grupper bostäder där, det kan vara studenter som inte hittar
bostäder, det kan vara när man ligger i skilsmässa och har problem så kan man få en tillfällig
lösning men att vi inte gör moduler enbart för flyktingar (Respondent 1). (…)Vi försöker
lösa den akuta situationen men ser till att man får integration i det (Respondent 1).

Detta är en insats som kan förknippas med likhetspolitiken. Genom arbeta på det här sättet så får
alla människor samma rättigheter och det blir inte bara en grupp av människor som bor i modulerna
utan alla som har behov.

Annat som politikerna har i åtanke när staden planeras och byggs är att blanda boendeformer i
områdena. De åtgärder som tas upp av politikerna tas även upp i integrationsprogrammet för
Västerås kommun:
(…) Vi vill inte ha områden med enbart hyresrätter utan vi vill ha områden som har
bostadsrätter, hyresrätter, egna hem för att man också ska kunna göra en bostadskarriär (…)
att man blandar upplåtelseformer. Att man fastnar och trivs och sen måste man flytta, (…)
att när man får jobb så flyttar man därifrån och då flyttar en ny familj in som är nyanlända
och helt plötsligt så blir det aldrig någon som fastnar i området (Respondent 1).
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(…) För att tillgodose behov och efterfrågan på bostäder ska bostadsbyggandet
kännetecknas av blandade upplåtelseformer och varierande storlek på boende. Detta ska
gälla både bostadsbyggandet i sin helhet och enskilda bostadsområden (Västerås kommun,
2008).

För att få människor att bo kvar och trivas i sina områden men också för att andra ska komma till
områdena så är kommunpolitikerna överens om att attraktiviteten är någonting som man behöver
arbeta med.
(…) Sen är det också samhällsservice som jag tror är viktigt. Att det finns något lokalt där.
Såsom stadsdelcentrum, att det finns affärer och service av olika slag. Har man inte det då
har man ingen mötesplats där man samlas kring. Det är mötesplatser som måste till för att
man ska mötas med olika typer av människor, naturliga mötesplatser liksom (Respondent 2).
Detta kan vi se som en särartsbehandling då särskilda insatser görs i vissa områden, för att
människor sedan ska välja att bo och besöka området självmant. Genom att få olika människor att
mötas och lära känna varandra så kommer samhället också bli mer sammanhållet. De förutfattade
meningar som finns i samhället kommer att övergå till förståelse och människor kommer anpassas
till varandra istället för att splittras.
Grunden för att motverka segregationen är att få människor att mötas och där är människors
sysselsättning en viktig del.
(…) Många som kommer har ju haft egna företag och så kommer man hit och blir
bidragsberoende och det är ju passiviserande. Det är jättetufft (Respondent 1). (…) Att ha ett
arbete och egenförsörjning stärker individens självkänsla och ökar samhörigheten i
samhället. Med bättre privatekonomi ges också förutsättningar att i högre grad påverka sitt
boende (Västerås kommun, 2008).

Politikerna är medvetna om att extra insatser behöver vidtas för att de svaga grupperna ska
säkerställas lika möjligheter i samhället som andra. Genom att ha ett jobb så får individen större
frihet och större möjlighet till att påverka sitt liv. Kommunen vill därför särarts behandla både de
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svaga grupperna men också områdena i form av flera olika insatser. Det kan handla både om att
exempel rusta, renovera, bygga idrottshallar och skapa fina parker i områdena men även att skapa
attraktiva utbildningar och arbetstillfällen i områdena.
(…) Hälsa är en viktig förutsättning för välbefinnande och förmåga att arbeta. De som av
olika skäl står långt ifrån arbetsmarknaden ska särskilt uppmärksammas.
(…) att vi har skolor med hög kvalitet är jätteviktigt oavsett vart man bor någonstans, (…)
och där kan man politiskt göra så att man satsar extra på skolor i utsatta områden för att till
exempel ha en skola där man har forskningskompetens, evidensbaserad utbildning, liksom
ha en spetsskola så att man kan locka dit elever från andra områden också (Respondent 3).
Politikerna menar även att det är viktigt att försöka se till att utbildningarna i de resurssvaga
områdena är likvärdiga med annan utbildning, just för att säkerställa att alla individer får samma
möjligheter till att vidareutbilda sig och få jobb men även för att skapa attraktivitet i området.
En förutsättning för att människor i ett samhälle utvecklas tillsammans är att de talar samma språk.
Detta måste kommunen i sin tur främja, genom särskilda utbildningsformer som underlättar för de
nyanländas etablering. Detta är en insats för att snabbare få ut nyanlända i arbete.
(…) Ett gemensamt språk är förutsättningar för ett integrerat samhälle. Vid sidan av
svenska språket ses flerspråkighet som en tillgång (…) För att öka människors möjligheter
att komma ut på arbetsmarknaden ska olika utbildningar erbjudas. Dessa ska utgå från den
enskildes tidigare yrkes- och livserfarenheter och genomföras i flexibla former (Västerås
kommun, 2008)

Vi ser att hur man än vrider och vänder på det så finns det alltid en konflikt. En särartsbehandling
kan uppfattas negativ av andra grupper vilket i sin tur bidrar till att avståndet mellan grupper blir
större. Att lösa segregationsproblemet är en svår utmaning. Det viktigt att ingen grupp känner sig
diskriminerad för att en annan grupp får mer förmåner och stöd än någon annan.
(…) Den största utmaningen för Västerås är att få till bostäder och något som leder till
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segregation är bristen på bostäder, att många tvingas bo kvar hemma om man inte har
hyresrätter att flytta till, och man har inte föräldrar som kan köpa sig en lägenhet. Vi har
väldigt stora familjer som bor trångt så en annan statlig bostadspolitik skulle underlätta för
byggandet också och stödjandet av hyresrätter byggandet (Respondent 3).
5.3 I vilken utsträckning präglas politikernas förhållningssätt av perspektivet för
likabehandling kontra särartsbehandling när lokalpolitikernas syn jämförs gällande
boendesegregationen i Örebro och Västerås kommun?
Politikernas förhållningssätt är relativt lika mellan kommunerna och respondenterna har en
gemensam syn på boendesegregationen. De är överens om att den tidigare stadsplaneringen och
arbetet med att försörja invandringen med bostäder har skapat segregationen som idag råder, i
större grad i Örebro än i Västerås.
Syftet var att undersöka om olika politiska förhållningssätt i kommunerna kunde vara en
bidragande orsak till att segregationsutvecklingen sett olika ut i de två kommunerna. Det vi kunde
märka efter vårt resultat är att så var inte fallet. Kommunpolitikerna resonerar och har en
gemensam syn på många olika punkter. De är överens om att segregationen beror på, dels stadens
utformning men också hur bostadsbristen på 1970- talet hanterades. I de båda städerna hanterades
den på ungefär samma sätt, förutom att man i Örebro byggde gigantiska miljonprogramområden
som sedan fick negativa effekter. I Örebro låg dessutom alla miljonprogramsområden på Väst,
vilket i sin tur bidrog till att hela den västra delen av Örebro beboddes av människor med sämre
levnadsvillkor.
Det går att se att politikerna inte tog hänsyn till människors olikheter i början, utan att fokus endast
låg på att snabbt finna bostäder till dem. Här skulle man kunna säga att de arbetade utifrån någon
typ

av likabehandling, eftersom alla som

flyttade till

staden

fick bostäder vid

miljonprogramsområdena. Hänsyn togs inte till människornas olika förutsättningar och behov i
början utan alla behandlades lika, i form av att tillgodoses med bostad.
Det finns alltså inga märkbara skillnader i politikernas förhållningssätt på segregationen som
skulle kunna förklara varför Örebro är så mycket mer segregerade än Västerås kommun. Det går
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heller inte att finna förklaringar om att de idag arbetar eller ser segregationen på olika sätt. De
arbetar idag på likande sätt, alltså för att jämna ut de skillnader som finns i form av en kortvarig
särartsbehandling för nyanlända och ”svaga” grupper.
Trots att Sverige är ett väldigt liberalt land, så är alla människors trygghet garanterad. Politikerna
i de båda kommunerna fokuserar på att stödja och rikta särskilda insatser till grupper som behöver
det, där det ibland kan handla om arbetslösa, nyanlända, bidragsberoende eller sjuka. Det är den
gruppen med sämre förutsättningar och livsvillkor som är i behov av extra stöd och därför är det
självklart att kommunen/ staten måste erbjuda det. När sedan människan klarar sig själv så kommer
en likabehandling vara självklar för alla.

6. Slutsats och slutdiskussion
I följande avsnitt kommer vi att sammanfatta och diskutera vårt resultat utifrån våra teoretiska
utgångspunkter.

6.1 Slutsats och diskussion av resultatet
Varför är kommunerna segregerade?
Vad som orsakar den etniska boendesegregationen är kommunpolitikerna relativt överens om.
Inflyttningen till städerna har varit stor under de senaste åren och bostadsbristen har varit svår att
hantera. Miljonprogrammen placerades i stora områden som låg utanför stadskärnan och
majoriteten av bostäderna ägdes av de kommunala bostadsbolagen- vilket var hyresrätter.
Miljonprogramsområdena sågs som en tillfällig lösning på bostadsbristen men skapade en
segregation där områdena var väldigt isolerade i form av fysiska barriärer.

Politikerna i Örebro kommun visade att de var medvetna om de segregationsproblem som
kommunen har och man arbetade aktivt med problemet. I Västerås var de medvetna om att
segregationen finns, men att den inte är lika utbredd som i andra kommuner då de anser att de i
tidigt skede planerade långsiktigt. I Örebro låg fokus istället på att snabbt lösa bostadsbristen och
man räknade inte med att kommunen skulle få nya problem att handskas med, att både hitta
bostäder men också att förebygga att segregationen ökar.
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Sättet som framförallt Örebro kommun arbetade på kan vi koppla till likhetspolitiken. Alla
människor som kom till staden, behandlades lika. Alla skulle få en bostad och det var det som var
det viktiga. De som sedan kom för att arbeta och de som kom som flyktingar hade helt olika behov
och förutsättningar, och självklart så fick de som arbetade så småningom möjligheten att välja att
flytta ifrån dessa områden. Man kan se att denna typ av likabehandling ledde till att skillnaderna
mellan grupperna blev större, vilket också är kritiken mot en likabehandling.

På vilket sätt är boendesegregationen ett problem?
Kommunpolitikerna i Örebro och Västerås är överens om att problemet med boendesegregationen
är att det idag finns en tydlig skillnad mellan människors livsvillkor, beroende på i vilket område
de bor. Ofta tror många att sämre livsvillkor och etnisk tillhörighet hör ihop men så är inte alltid
fallet. Problemet är istället att det finns en socioekonomisk skillnad mellan invånare i olika
bostadsområden, där ibland etniskt centrerade områden återspeglar sämre livsvillkor.

Den tidigare likabehandlingen gjorde att skillnader uppstod mellan människor och deras
livsvillkor. Den socioekonomiska segregationen är problemet och den behöver enligt politikerna
belysas mer än den etniska segregationen. Kommunen har ett ansvar att se till att alla människor
får samma livsvillkor och därför tillämpas olika former av särartsbehandling.

Hur arbetar kommunerna för att motverka segregationen, vilka åtgärder vidtas?
Kommunernas lösningar på boendesegregationen är bland annat att bygga olika bostäder med olika
upplåtelseformer i alla områden. Dels för att få till en blandning av befolkningen i områdena men
också för att skapa möten mellan medborgarna- vilket ses som nyckeln till en lyckad integration.
Kommunerna vill också se till att öppna upp staden mer, få bort gränserna och se till att det finns
en naturlig rörlighet mellan stadsdelarna.

Genom att kommunen vill anpassa alla bostadsområden till människors olika behov och krav så
tar man hänsyn till individers olika förutsättningar men att alla ska ha möjligheter att välja vart de
vill bo. Om olika människor sedan bor tillsammans i området och möts så uppstår ett kollektiv,
och där kan människor utbyta erfarenheter och lära känna varandra. Dessa möten leder till större
gemenskap och att en större förståelse för varandras olikheter utvecklas.
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För att uppnå en jämlikhet mellan olika samhällsgrupper behövs extra insatser inom vissa områden
och för vissa grupper. Förutsättningen för att uppnå jämlikhet är att människor sysselsätts, utbildas
och möts. Detta kommer i sin tur leda till att segregationen utvecklas till integration och det
kommer förhoppningsvis leda till ett mer jämlikt samhälle.

De skillnader som finns mellan människor i samhället, har blivit en konsekvens av de tidigare
sättet som man hanterade bostadsbristen på. Sättet kommunerna hanterade bostadsbristen på ledde
till att segregationen blev ett problem då hänsyn inte togs till människors olikheter. Idag vill
kommunerna tillrättaställa ordningen i samhället genom att särskilt stödja de utsatta grupperna.
Till och med de liberala förespråkarna anser att det är rätt att arbeta med denna typ av
särartsbehandling, just för att åtgärda de orättvisor som den tidigare likhetpolitiken bidrog till.

I

vilken

utsträckning präglas

politikernas

förhållningssätt av perspektivet för

likabehandling kontra särartsbehandling när lokalpolitikernas syn jämförs gällande
boendesegregationen i Örebro och Västerås kommun?
Politikerna i de både kommunen har liknade förhållningssätt angående boendesegregationen. De
är överens och det går inte att urskilja några som helst skillnader i arbetet mot segregation idag.
Det är dock tydligt att det krävs en blandning av likhet- och särartsbehandling, en kombination
som behandlar varje individ eller grupp som den förtjänar för att få en så jämlikhet i samhället som
möjligt.
Tidigare, när invandringen ökade i Sverige togs inte särskild hänsyn till människors olika behov
av stöd och hjälp. Fokus låg på att hitta bostäder sedan fick de själva se till att klara sig. Denna typ
av extrema likabehandling har skapat dagens segregation och utanförskap. Politikerna är överens
om att man tänkte kortsiktigt när invandringen blev stor och att det därför fick de effekter som de
fick.
Idag vill politikerna hantera segregationen på likande sätt i de båda kommunerna. Vissa grupper
behöver extra stöd och det ska de få, tills det finns en jämlikhet mellan människorna. Sedan är det
självklart att alla ska behandlas lika, men det innebär inte alla ska behandlas likadant.
Hur förhåller sig slutsatserna till det ursprungliga problemet?
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Örebro och Västerås är medvetna om att segregationen har utvecklats åt fel håll och att detta
framför allt beror på sättet man hanterade bostadsbristen på, i framförallt Örebro. Idag vill man
försöka rätta till problemet genom att man tänker på ett annorlunda sätt. Kommunerna har dragit
lärdom av de tidigare misstagen och idag arbetar man på andra sätt, för att skapa ett integrerat
samhälle utifrån både ett individuellt- och ett kollektivt perspektiv.

6.2 Egna reflektioner
Vår första tanke med studien var att undersöka varför Örebro är mer segregerat än Västerås och
undersöka hur Västerås arbetar med segregationsfrågorna. Vi kom i vår studie fram till att arbetet
mot segregation sker på lika sätt i båda kommunerna men att Örebro är mer segregerat på grund
av stadens utformning och på sättet som den tidigare bostadsbristen hanterades i kommunen.

Någonting som vi kommit fram till i vår undersökning är politikerna inte anser att det är de etniska
grupperna som är problemet med segregation, utan istället är det de socioekonomiska skillnaderna
som är problematiska och som ofta förknippas med de etniska grupperna. Per automatik associeras
de resurssvaga som människor med utländsk bakgrund och där uppstår en negativ syn på denna
grupp. Samhället förstärker ofta den bilden då de i media visar vilka extra resurser som används
för att lyfta gruppen samtidigt som de betonar att gruppen är ett problem som måste åtgärdas.
Genom att satsa extra resurser samtidigt som ange gruppen som extra problematisk gör att det
uppstår en större splittring mellan invånarna och de tar avstånd från varandra istället för att mötas.
Om grupperna inte möts så kommer aldrig fördomarna att bearbetas. ”De tycker att vi är konstiga,
men vi kanske är ännu konstigare?” Om vi inte lär känna varandras olikheter så kommer den
känslomässiga barriären att växa, och avståndet mellan grupperna kommer att öka.

Ytterligare en reflektion för studien var att politikernas förhållningssätt skulle kunna förklara
varför kommunernas grad av segregation varierar så mycket som den gör. Det vi däremot kom
fram till var att kommunpolitikerna förhåller sig på liknande sätt kring segregationsfrågan och att
det inte finns några märkbara skillnader i politikernas förhållningssätt som kan förklara varför
Örebro är mer segregerad än Västerås, utan att detta beror på tidigare arbetssätt med bostadsbristen
som i sin tur resulterade i dagens situation i framför allt Örebro.
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Mycket av det som vi tagit del av genom att göra den här studien, går att relatera till tidigare
forskning inom segregationsområdet. Dels går det att märka att, av totalt 21 kommunalråd så var
det en med utländsk bakgrund. Vi tror inte att det nödvändigtvis måste ha någon betydelse för
integrationen men att det är värt att ha i åtanke. Både Örebro och Västerås kommun har trots allt
en ganska hög andel med utrikesfödda och någonstans kan det tyckas konstigt att endast en av dem
är representerade i toppolitiken.

Det är även intressant att lägga en tanke vid att de kommunala politikerna inte påpekat vikten av
att få en mer heterogen blandning bland makthavare i samhället. De var medvetna om vilken makt
media har i samhället samtidigt som de vet vilken makt politikerna har, men ingen av dem
påpekade den etniska homogeniteten i styret som ett problem. Detta är intressant då forskning
menar att detta utgör ett problem och att en lösning på segregation är hela folket representeras i
olika toppositioner i samhället.

Vi anser att det är viktigt att kommunens invånare blir försedda med kunskap och möjligheter för
att själva vara med och påverka utvecklingen i kommunen. Känner medborgarna att de blir hörda
och sedda, kommer det att leda till ett mer jämlikt samhälle för alla oavsett bakgrund. När det
gäller medians roll för integrationen så var de flesta av politikerna medvetna om att media kan ha
en stor påverkan. En politiker tog exempelvis upp att vissa områden, som är invandrartäta, ofta
utmålas som mer kriminella och farliga trots att det egentligen inte är så. Media kan på så sätt
förstärka negativa bilder av segregerade områden och få dem att förknippas med invandrare.

Segregation är något som påverkar oss alla därför är det viktigt att kommunpolitikerna tänker noga
till vid olika val som de gör när de ska hantera boendesegregationen i de olika kommunerna.
Segregationen är något som klyver både Örebro och Västerås kommun i olika delar. Därför ber
det forskas mer om hur varje kommun bör hantera de delade stadsdelarna på bästa sätt så att delarna
blir mer sammansvetsade.

Om vi relaterar till tidigare forskning så kan det vara viktigt att lokalpolitikerna, men även media,
ser segregationen från ett annat perspektiv. Varför flyttar många svenskar bort från områdena från
de segregerade områdena? Hur ska man få svenskar att bo kvar? Detta skulle vara någonting som
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vore intressant att studera vidare på.

Den etniska boendesegregationen är ett väldigt stort område inte minst väldigt komplext som bör
behandlas mycket mer än vad vi har gjort i denna uppsats. Vi hoppas ändå att vi kan bidra till en
större förståelse för hur resonemanget kring segregationsproblematiken går i kommunerna. Så
länge ämnet segregation diskuteras kommer möjligheten att lösa problemet finnas. Vår
förhoppning är att kommunerna kan inspireras och dra lärdomar av varandras arbetssätt och att vår
uppsats kanske kan uppmana kommunerna att samarbeta och vidga sina vyer.
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7.1 Bilaga

Intervjuguide
1. Namn?
2. Befattning?
3. Hur ser du på boendesegregationen i din kommun?
4. Varför tror du att kommunen är så segregerad som den är?
5. Vilka områden är mest segregerade i kommunen och varför just dem?
6. Vad är det som är problematiskt med segregation? För vem är det ett problem?
7. Varför tror du att segregationen ökar?
8. Är det möjligt att minska segregationen?
9. Hur arbetar ni för att minska segregation? Görs det tillräckligt?
10. Vilket ansvar har ni för boendesegregationens utveckling?
11. Upplever ni att det finns några ”hinder” som försvårar arbete mot boendesegregation?
(såsom, rätt att själv bestämma var man vill bo m.m.?)
12. Hur arbetar ni för att alla människor ska garanteras lika möjligheter? Går det att göra det?
13. Vad har ni för syn på rättigheter? Hur ska man uppnå en jämlikhet mellan medborgarna

oavsett etnicitet och kultur? (Lika rättigheter eller grupprättigheter?)
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