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Abstract: This is a normative study of integration in Sweden. The focus lies on the segregation 

found in the larger metropolitan areas and the politics surrounding the different ways in which 

to tackle problems new and old. This paper centers on the recent discussions around 

immigration and integration in Sweden and Europe as a whole. This paper looks at the 

increasing segregation in Swedish suburbs and aims to explore the reasons for this. The paper 

will look at economic, societal and cultural reasons for this segregation. In addition it will also 

explore the politics of integration on a local and national level. The local level studies four 

city areas that features the highest percentage of inhabitants with a foreign background in 

Västerås. The main focus of this paper is the housing situation that more or less “cause” 

segregation. 

 

Inledning 
Integrationspolitik är idag ett hett ämne inom den europeiska unionen. Läget med 

desperata människor som försöker fly från ett krigshärjat Mellanöstern och Afrika blir allt mer 

akut när de med risk för sina liv försöker sig att ta sig över medelhavet till en ljusare framtid i 

Europa. Samtidigt så har Angela Merkel Tysklands regeringschef gått ut och säger att landets 

attityd till multikulturalism inte fungerar. Invandringskritiska partier vinner allt mer mark i 

Europa samtidigt som flyktingströmmarna ökar. Det finns alltså en aktuell diskurs angående 

Europas integrationspolitiska problem. Här på hemmaplan i Sverige så har 

Sverigedemokraterna vuxit till det tredje största partiet. De problem som stora 

flyktingströmmar genererar är av globalt ursprung men det är på lokal nivå som problemet 

kan lösas. 
En trolig orsak till den svenska integrationspolitikens tillkortakommanden är politikernas fantasilöshet. 

Svenska politiker har varit vana att inom det homogena svenska samhällets ram genomföra reformer 

som fått ett kraftigt genomslag i verkligheten. Ofta har det handlat om att tillföra nya resurser till olika 

verksamheter, att kvotera eller detaljstyra.  Dessa former av styrmedel har emellertid visat sig mindre 

verkningsfulla när det gäller människor och kulturer som bygger på andra erfarenheter än de svenska... 

Istället för integration så har resultatet ofta blivit utanförskap. (Lewin et al 2006) 

Det som menas med det överstående stycket är att tidigare så har politiker kunnat lita 

på att de reformer som de genomför fått en gedigen effekt då den skandinaviska kulturella 

homogenitet som existerat förenklat arbetet. I dagens situation med kulturell heterogenitet så 

är det inte lika enkelt. De verktyg och åtgärder som tidigare använts för att lösa problem och 

komplikationer associerade med integration fungerar helt enkelt inte när de riktas mot 

människor som tillhör en mer främmande kultur. 
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Dagens integrationspolitiska problem är helt annorlunda än de som tidigare existerat. 

Invandringen har gått från att vara av typen som behöver relativt lite stöd och anpassning 

(inom-europeisk arbetskraftsinvandring) till att vara en mer främmande typ av invandring 

(utom-europeiska flyktingar med vitt skild kultur från den europeiska). 

Detta har resulterat i utsatthet då dessa individer har av olika skäl (ekonomiska, 

kulturella, diskriminering) hamnat utanför eller i botten av klassamhället. Dessa individer 

samlas i områden och stadsdelar där de möter andra individer med liknande situation. I 

Sverige har ett aktuellt problem uppstått där stadsdelar med en större andel av boende med 

utom-europeisk bakgrund presterar sämre ekonomiskt och socialt som följd av att den 

generella välfärdsnivån i berörda områden sjunker radikalt (Fell m. fl. 2013b och Fell m. fl. 

2014b). 

I dagens läge så finns det ett antal områden där personer med utländsk bakgrund är i 

majoritet. Rosengård med 86 % och Husby med 85,9 %. Båda dessa stadsdelar är även 

förknippade med oroligheter och kravaller. Husby var med om upplopp 2013 och Rosengård 

2008. Tensta har 87 % utländsk bakgrund. Dessa är alla gamla miljonprogramsområden där 

ekonomiskt svaga invandrare och svenskar samlas och i många fall fastnar båda grupperna i 

området med knappa möjligheter att ta sig ut. 

Områden som dessa är varnande exempel om hur segregation skapar misär, förbistring 

och i längden de oroligheter som resulterar i kravaller och upplopp. Den bakgrund som media 

målar upp är att de boende är invandrare fast i en ohållbar situation vars enda utväg är att visa 

omvärlden hur de har det. På det politiska planet så uppfattas orsaken till dessa händelser och 

förhållanden vara i grunden rotade i integrationspolitik. 

Det är med anledning av de faktorerna som jag vill undersöka de ekonomiska och 

sociala aspekterna kring segregation och områdespolitik. Jag kommer att ta upp olika 

områden med tydlig segregation; Rosengård, Husby och Tensta med flera. I Västerås så gäller 

det Vallby, Bäckby, Hammarby och Råby. Dessa fyra områden har lägst medelinkomst i 

Västerås samt den största andelen boende med utländsk bakgrund. Dessa är fokusen på 

forskningen. 

En hypotes som kommer att få spelutrymme här är vad jag kallar för bubbeleffekten. 

Effekten uppstår när områden som tidigare haft en genomströmning av boende, studenter, 

nyanlända eller nya på arbetsmarknaden och så vidare. Invånarna kan inte flytta ut från 

området som följd av utomstående krafter (bostadsbrist och ekonomiska möjligheter). 

Studenter tar examen och nyanlända och unga hittar jobb och kan försörja sig. Om det då inte 
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finns bostäder inom deras ekonomiska klass någon annanstans i staden så bor de kvar i 

området. Samtidigt så finns det individer som söker bostäder i området. En ny kull studenter, 

arbetare och nyanlända kommer att leta bostäder där de har råd, i samma område. Tack vare 

att genomströmningen har tappats av så finns det mycket färre bostäder tillgängliga. Detta 

innebär att trångboddheten ökar. Migration plus bostadsbrist/arbetsbrist*Tid=Bubbeleffekt. 

Prima exempel på detta är områden där trångboddhet, arbetslöshet och låg medelinkomst 

dominerar är Tensta, Husby och Rosengård. Den här effekten ser vi i områden som ovan 

nämnda. Nyanlända flyttar in i gamla miljonprograms områden. Över tid så kan detta resultera 

i utsatta områden när hög arbetslöshet börjar prägla området i kombination med stora familjer 

som bor trångt. 

 

Syfte 
Att studera stadsdelar ur ett integrationspolitiskt perspektiv samt att studera de 

mekanismer som bidrar till att migranter till en stor del bor i stadsdelar som karakteriseras av 

låg medelinkomst och låg prestige. I samband med detta studera hur bostadssituationen bidrar 

eller förhindrar integrationsarbetet på lokal och nationell nivå. Om man tar hänsyn till den 

överväldigande akademiska kritik som riktas mot just integrationspolitik finns det fog för 

frågan. Är den segregation som uppstått oundviklig eller kan den undvikas med hjälp av en 

annorlunda politik än den som förs nu? 

Ytterligare så kommer jag att beröra ett mycket snårigare och känsligare ämne som är 

relaterat till detta, nämligen hur segregation påverkar integrationen. Galster (2007) Galster 

(2001) Talja Blokland & Gwen van Eijk (2010) Hur integrationspolitiken påverkar dessa 

problem. (Hjälpa eller stjälpa.) Kort sagt en förklarande, beskrivande och normativ studie. 

 

Avgränsningar 
          Jag kommer att avgränsa mig till den svenska integrationspolitiken och kommer nästan 

uteslutande arbeta på en lokal nivå med mindre enheter (stadsdelar, utsatta områden) Då det är 

i kommunerna den egentliga makten ligger i integrationsfrågorna. Den statliga nivån har ett 

inflytande men huvudsakligen ligger makten i händerna på kommunerna. Det urval som gjort 

har baserats på ekonomisk data och andelen boende i området med utländsk bakgrund.  

 

Tidigare forskning 
            Det finns gott om tidigare forskning om segregation baserad på etnicitet, kultur och 

 5                                                                                                                                                             



ekonomiska bakgrunder. Jag kommer att redogöra för vad de olika situationerna i stort har 

gemensamt med den svenska situationen i olika storstäder. Genom att ta del av forskningen så 

kan man se hur situationen och problemen har utvecklats samtidigt på flera håll, se hur vissa 

områden har undvikit vissa problem och hur problem har åtgärdats (eller inte) i 

problemområden. 

 

Sverige 
            I Sverige så har vi vissa problemområden (Rosengård, Husby och Tensta) som 

karaktäriseras av låg medelinkomst och höga andelar personer med utländsk bakgrund. I alla 

dessa områden ligger andelen boende med utländsk bakgrund över åttio procent. Jämför detta 

med mina lokala studieobjekt i Västerås, Vallby med 56 % är den stadsdel med störst andel 

boende med utländsk härkomst. Medelinkomsten i alla stadsdelar jag nämnt ligger under 

genomsnittet för riket och den stad dom ligger i. Enligt välfärdsrapport 2014 så är de 

stadsdelar i Västerås som har störst andel individer med utländsk bakgrund också de 

stadsdelarna med lägst medelinkomst. Vallby, Bäckby, Hammarby och Råby. Dessa stadsdelar 

har både lägst medelinkomst och högst andel invånare med utländsk bakgrund. 

            Generella studier som granska segregation och ekonomiska klyftor är överens om att 

det finns starka band mellan dessa två faktorer. Bevelander (2004) skriver om hur 

immigrationen har förändrats över tiden. Från att ha varit arbetskraftinvandring från slutet av 

andra världskriget så har den övergått till att i nutid vara främst flyktingar. Samtidigt så har ett 

skifte inom den svenska arbetsmarknaden gjort att andelen jobb som finns tillgängliga för 

individer utan utbildning har minskat kraftigt. Han beskriver hur olika faktorer har bidragit till 

att segregationen framstått och att den har varit tydligt framväxande under en längre tid. Vad 

som är mindre studerat är de bidragande faktorer och mekanismer som bidragit till att dessa 

områden bildats. Det finns en mängd påverkande faktorer som bidragit till den klass och 

bakgrundsbaserade boendesegregation som idag finns i de svenska storstäderna.  

Segregationen är speciellt synlig i storstäderna på grund av att en stor andel av Sveriges 

befolkning bor och arbetar i dom. 

            Roger Andersson har i Rörligheten i de utsatta bostadsområdena granskat den 

rörlighet som jag försökt beskriva. I en granskning av hur människor flyttar in till, inom och 

ut från utsatta områden beskriver han hur en mångfald av faktorer bidrar till att påverka 

mönstret. 
”En stads bosättningsmönster är resultatet av många aktörers beslut i förfluten tid och dessa fattas för-

stås under stort inflytande av de regelsystem som lägger fast skilda aktörers handlingsutrymme. Men 
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bosättningsmönstret är också en produkt av de enskilda hushållens flyttningsbeslut inom de ekonomiska 

ramar som gäller för dessa. Eftersom mycket få av stadens vuxna befolkning lever i det hus man bodde i 

som nyfödd återspeglar befolkningens geografiska fördelning i stadsrummet tusentals tidigare flytt-

ningsbeslut. Det finns således skäl att se skapandet och återskapandet av segregerade städer som ett mi-

grationsteoretiskt problem. Vem flyttar vart, när och varför?” ANDERSSON, R. (2000). 
            Här förklarar han hur och varför folk flyttar som dom gör. Det är influerat av både 

ekonomi och systematiska orsaker. Han ställer frågan "Vem flyttar vart?" här kommer han in i 

kärnan på sin egen studie och relevansen till min. Han kommer att förklara hur miljonprogram 

områden kom att domineras av migranter då bostäder i dessa var av en klass som de hade råd 

med.                                                                                      
”Bakom dessa siffror döljer sig förstås även en hög grad av dynamik, exempelvis genom att ca halva 

1990 års befolkning i ett utsatt område flyttat därifrån under en femårsperiod. Området fylls istället på 

med personer med kortare vistelsetid i Sverige, svagare arbetsmarknadsanknytning, och oftast större 

brister i det svenska språket. Om inte etniska subkulturer växer sig starka i hägnet av det växande utan-

förskapet kommer också de nyinflyttade som lyckas hyggligt att relativt snabbt söka sig bort från områ-

det. Inga tillgängliga data från dessa områden avseende 1990-talets första hälft tyder på att mer än en-

staka personer gör en uppåtgående inkomstkarriär och stannar i området. Resurssvagheten i termer av 

små ekonomiska tillgångar och bristande arbetsmarknadsförankring reproduceras därmed genom den 

sociala och etniska selektivitet som präglar områdenas in- och utflyttning.” 
ANDERSSON, R. (2000) 

            Här så sätter han ord på ett ”fungerande” utsatt område där en ansenlig den av de 

boende (50 %) flyttat ut efter en femårig vistelse i området. Dessa vakanser fylls då av 

nyanlände eller personer med svagare position på arbetsmarknaden eller samhället i stort. 

Korts sagt så beskriver han ett område som fungerar som en sorts avstampszon där människor 

når en stabil ekonomi eller grundläggande språkliga färdigheter som tillåter dom att kliva in i 

samhället/integreras. Men han poängterar att vid framväxten av en etnisk segregerad stadsdel 

så avstannar denna genomströmning då flera väljer att bo kvar i området. Detta främst på 

grund av den trygghet dom associerar med området.(Ehrkamp 2005) 
”Detta begrepp har under 1990-talets senare del blivit alltmer accepterat som beteckning på resursmäss-

igt fattiga bostadsområden, vilka med tiden också fått en hög koncentration av invandrare från bl.a. Af-

rika, västra Asien och Latinamerika.” 

ANDERSSON, R. (2000) 

            Andersson spenderar också en del av undersökningen med att förklara vad utsatta 

områden är. Överlag så är hans forskning väldigt relevant för min forskning så han lägger en 

god grund att dra slutsatser på. Hans egna slutsatser är kort sagt att rörligheten från och till 

dessa områden är viktigt för att undvika ett ”worst-case scenario” med gettobildning och 

förbistring. Han menar att situationen i områdena förvärras med ekonomin och etnisk 
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segregering. Han drar slutsatsen att genomströmning är bra men att en lång rad av faktorer 

bidrar till hur dessa utsatta områden manifesteras. 

            Det som på lång och kort sikt påverkar segregationen i samhället är en mycket aktiv 

diskussion idag. Lagen om eget boende (EBO) har på ett betydande sätt bidragit till 

segregationen genom att låta asylsökande leta egen bostad. Boverket har kommit fram till att 

majoriteten av nyanlända bor i hyresrätter. Jag kommer att redogöra för hur lagen om eget 

boende påverkar segregationen i nästa kapitel. 

 

Lagen om eget boende 
            Idag tenderar migranter att flytta till områden där det redan finns en större andel med 

utländsk bakgrund. Detta beror i huvudsak på två faktorer. Tillgängligheten till billiga 

bostäder och förekomsten av släkt och bekanta i dessa områden. 

            För att förstå situationen i Sverige så måste vi förstå EBO-lagen (Lagen om Eget 

Boende). EBO-lagen instiftades 1994 och innebar att flyktingar skulle få möjlighet att ordna 

egen bostad. Bakgrunden till lagen var att antalet asylsökande ökade så pass kraftigt de 

senaste åren att flyktingförläggningarna inte kunde husera dom. Man hoppades även att de 

asylsökande skulle söka sig till städer och kommuner där möjlighet till arbete fanns. Detta 

blev nu inte fallet då de flesta sökte sig till anhöriga eller bekanta. 
Ganska snart efter införandet av det egna boendet och bostadsersättningen började särskilt 

storstäderna redovisa stora problem med det nya systemet. 

I förarbetena till de nya reglerna om eget boende hade det uppskattats 

att omkring 10 procent av de asylsökande skulle välja att bo hos släkt eller vänner. Men när det 

 nya systemet väl infördes växte andelen snart till uppåt 60 procent (SOU 2003:75, 40). 
            Resultatet av EBO-lagen var att majoriteten av asylsökande (60 %) sökte sig till 

anhöriga eller bekanta. Detta innebar att de städer och kommuner med en stor andel av 

migranter i befolkningen fick en stor tillströmning av invånare. Detta orsakade segregation 

när andelen boende med utländsk bakgrund i dessa områden ökade. Vad EBO-lagen 

demonstrerade var att människor söker sig i första hand till släkt och vänner och de 

ekonomiska förutsättningarna såsom möjligheter till sysselsättning är mindre prioriterade. Så 

EBO-lagen är en av förklaringarna till hur och varför dessa områden uppstått och varför 

migranter fortsätter att flytta in i dessa områden trots dom knapphändiga möjligheterna till 

sysselsättning. 
”I Sverige har flyktingar rätt att själva skaffa bostad om de har möjlighet, såväl i väntan på asyl 

som därefter. I annat fall anvisas de efter uppehållstillstånd plats i en kommun med vilken 

Integrationsverket har avtal om flyktingmottagande. I möjligaste mån skall hänsyn tas till den 
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enskildes önskemål.“ Borevi, K., & Myrberg, G. (2010). 
 

            Myrberg menar att den lagstiftning som möjliggjort att personer som väntar på 

asylbesked kan söka bostad oberoende av kommun eller stat bidragit har på ett sätt som 

främjar människans fria vilja bidragit till segregationen. Härnäst så kommer jag att redogöra 

för hur bostadsformen bidrar till segregationen. 

 

Bostadsformens påverkan 
            En andra orsak till den relativa koncentrationen av låginkomsttagare i dessa områden 

kan spåras till att den vanligaste bostadsformen är hyresrätten som förvaltas av allmännyttiga 

bostadsföretag som ägs och styrs av kommunen. Detta innebär att individer med låginkomst 

eller som tar emot bidrag har råd att bo i dessa områden. Bostadsrätter är den dominanta 

bostadsformen i de socialt hållbara områdena. I områden som präglas av omvandling så 

existerar det en blandning av dessa två bostadsformer. 

            Det område som präglas mest av segregation är det socialt hållbara området som är 

relativt homogent (En dominerande grupp med ett fåtal andra grupper). De socialt hållbara 

områdena kan man generalisera med att ha hög medelinkomst stor andel bostadsrätter och 

homogenitet. 

            Omvandlingsområdet är en stadsdel eller plats som agerar som en brygga mellan dessa 

områden. Området är en blandning av de förhållande vi finner i de andra stadsdelarna. Idealet 

är att asylsökande ska kunna flytta upp sig från utsatta områden till omvandlingsområden. 

Men tack vare en marknadsliberalisering där kommunala bostadsbolag har sålts av, 

privatiserats eller infört marknadsmässiga hyror. Som följd av detta så har bostadsformen 

ändrats till bostadsrätt och de personer med låg inkomst (migranter, låginkomsttagare) eller 

pensionärer har tvingats flytta till områden där hyrorna är lägre. Detta fenomen kallas 

filtrering. I och med detta så blir det även svårare för de som bor i utsatta områden att trots en 

ökad ekonomisk välfärd att skaffa bostad i omvandlingsområdet. 

            Roger Andersson skriver om detta fenomen i Segregerande urbanisering. Geografisk 

rörlighet i Sveriges Storstadsregioner. Han redovisar en tabell (S. 160) där han visar att 

andelen hyresrätter i låginkomst områden är mycket högre än i dom områden som har högre 

medelinkomst.  

            Det utsatta området kan likaväl generaliseras som ett område där medelinkomsten är 

låg, den vanligaste bostadsformen är hyresrätter och det finns en kulturell heterogenitet. Kort 

sagt så är det billigare att bo i utsatta områden och därför är medelinkomsten låg där. Boverket 
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har samlat in uppgifter om boende och det är det jag kommer att presenterar i följande kapitel.  

 

Boverket 
            Boverket har samlat in uppgifter och information om hur olika samhällsgrupper bor. 
 ”Utrikes födda bor oftare i hyresrätter och mer sällan i egna hem, men lika ofta i  bostadsrätter 

 som inrikes födda. Att utrikes födda mer sällan bor i egna hem  beror på att de ofta: 
1. har lägre inkomster och sämre möjligheter att låna pengar 

2. vet mindre om hur bostadsmarknaden fungerar med regler och sedvänjor 

3. bor i och nära städer där det finns många hyres- och bostadsrätter där de bor antingen frivilligt eller 

på grund av diskriminering.“ 

http://www.boverket.se/sv/boende/bostadsmarknaden/sa-bor-olika-

grupper/nyanlanda/ Kommuner med regelbundet samarbetar med allmännyttiga och privata 

bolag för att säkerställa att det finns bostäder för nyanlända personer år 2014. Källa: 

Bostadsmarknadsenkäten, Boverket. 

            Boverket har även släppt en studie som undersöker segregationen. Boendesegregation 

– orsaker och mekanismer där slår de fast att segregationen ökat. 

 ”Segregationsprocessen har förändrat städernas grunddrag på tre sätt: 1) ökad lokal homogenitet, 

 2) ökad polarisering och 3) gentrifiering av innerstäder. Det första innebär att stadsdelar och 

 bostadsområden blivit allt mer socialt homogena. Detta innebär ökade sociala skillnad er mellan 

 olika delar av staden. Utvecklingen har inneburit att integrerade stadsdelar och bostadsområden, 

 där det fanns en blandning av hög och låginkomsttagare, blivit allt färre.” (Lilja, Pemer 2010) 
            De beskriver en ökad lokal homogenitet samtidigt som vi ser en gentrifiering av 

innerstaden. Städer i stort har blivit mer mångfaldiga samtidigt som de blir mer segregerade 

av filtrering och gentrifiering på stadsdels och områdesnivå. 

 ”Boendesegregationen beskrivs också med en etnisk dimension på så sätt att andelen 

 utlandsfödda är störst i de utsatta förorterna. Dessa förorter står också för den största ökningen 

 av andelen utlandsfödda under de senaste tio åren.“ (Lilja, Pemer 2010) 

            Pemer förklarar hur den etniska dimensionen tillkommit och hur den är 

självpropagerande de mekanismer och tillströmningar som presenterats. I och med byggandet 

av bättre bostäder så skapades en vakans som invandrarna drog nytta av. Därav tillkom en 

etnisk dimension på en fråga som tidigare varit klassbaserad. 
 ”Flykten från miljonprogrammet var i sig segregerande. Kvar blev grupper som  inte hade 

 ekonomiska resurser att flytta till eget hus eller inte var intresserade av detta, t ex äldre, 

 ungdomar eller ensamstående, oftast med låga inkomster. När de nya invandrargrupperna 

 flyttade in i de tomställda lägenheterna var områdena redan socioekonomiskt segregerade. Den 
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 etniska dimensionen tillkom och har alltsedan dess dominerat debatten. ”(Lilja, Pemer 2010) 
            Som helhet så går rapporten grundligt igenom bakgrunder, orsaker och attityder till 

dagens segregering. Den beskriver grunden på problemet som ekonomisk och att det är först 

senare som den etniska dimensionen kommit till i och med den ökade invandringen. 

Grundorsaken till segregationen är de boendes ekonomi menar Pemer. 

 ”Immigrationspolitiken i Sverige karakteriseras av en stark ambition att nå ett spritt boende för 

 invandrare och att motarbeta segregationens uppkomst och tillväxt i storstadsområdena. Enligt 

 en regeringsrapport är det dock svårt att se några effekter av dessa ambitioner. Tvärtom fortsätter 

 koncentrationen av immigranter till ett fåtal regioner liksom den etniska segregationen i samma 

 regioner. Enligt Ekberg är det i praktiken så att politiken kan ha spritt immigranterna till 

 områden med lediga bostäder snarare än med stark efterfrågan på arbetskraft” (Lilja, Pemer 

 2010) 
            De talar om att den politik som förts med ändamålet att motarbeta segregationen har 

misslyckats på grund av oanade variabler. Två av dessa är tillgången på bostäder och lagen 

om eget boende. Tillgången på bostäder och arbete är ofta sammankopplade; där det finns 

arbete så finns det få eller dyra bostäder som konsekvens av den högre efterfrågan. Lagen om 

eget boende var menad att uppmuntra migranter att flytta dit det fanns jobb, men en större 

andel flyttade istället till anhöriga och bekanta för att få stöd och trygghet. 

            Statistik från SCB visar även att andelen hyresrätter i bostadsbeståndet har med åren 

skiftat från att ha ökat under 1990-talet för att sedan falla för att numera ligga nära det bestånd 

som fanns under 1990-talet.  Kort sagt så har det andelen hyresrätter minskat och bostadsrät-

terna har ökat i andel. Jämförelsevis så kan jag presentera andelen bostadsrätter, hyresrätter 

och äganderätter för lägenheter. 

 
  Totalt Hyresrätt Bostadsrätt Äganderätt 
2013 13 RÅBY 3215 996 1913 306 
 14 HAMMARBY 1858 1045 260 553 
 17 BÄCKBY 3508 1311 923 1274 
 23 VALLBY 1861 1189 0 672 
      
Tabell 1.1 Bostadsandelar i Västerås mest utsatta områden 

            Tabellen ovanför visar den lokala situation i de områden i Västerås som har lägst 

medelinkomst. Om man jämför detta med Västerås totalt så ser man att det råder en viss 

ojämlikhet i hur andelen är fördelad. I tre av fyra områden är hyresrätten den dominerande 

boendeformen samtidigt som andelen är ganska ojämn. Bara i Bäckby ser vi en någorlunda 

jämn fördelning. Nedan ser vi andelen för hela Västerås är det en jämnare fördelning där varje 
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bostadstyp är ungefär en tredjedel av det hela.                               

2013 Hyresrätt Bostadsrätt Äganderätt 

Västerås Total. 22 052 20 762 21 890 

Tabell 1.2 Bostäder Västerås totalt. 

            Enligt Välfärdsrapport 2014 så är det Hammarby och Bäckby som har en 

medelinkomst som ligger närmare genomsnittet än Vallby och Råby. Genom att dra slutsatser 

från de två ovanstående tabellerna kan man se att en av blandning av de tre bostadsformerna 

bidrar till en positiv utveckling. I de två kommande kapitlen så kommer jag att presentera 

forskning som studerat problematiken kring segregation i först Europa och sedan Sverige. 

Europa 
            Studier i västeuropeiska länder har påvisat att detta problem förekommer i en rad 

europeiska länder som har ett liknande mönster av utomeuropeiska immigration. Galster 

(2001 och 2007) och Talja, Blokland & Gwen van Eijk (2010) Konstaterar att detta och 

liknande problem förekommer i andra europeiska länder exempelvis Tyskland som har en stor 

andel Turkiska medborgare. Ehrkamp (2005) beskriver detta fenomen i en tysk kontext där 

Turkiska immigranter för med sig sin kultur när de bosätter sig i Tyskland. De granskar 

stadsdelen Marxloh 
”In Marxloh, transnational consumption is highly visible in the urban landscape 

through store signs and shop fronts. Marxloh’s two main shopping streets convey the 

impression of a well-established Turkish economy that offers a variety of stores and 

services.” (Ehrkamp 2005) 
            Det finns en synlig turkisk närvaro i Marxloh som hos invandrade turkar förmedlar en 

trygghet och säkerhet dom inte känner på andra platser. 
”Her statement illustrates the strong feeling of safety that Marxloh provides for its Turkish residents. 

While she originally considered moving away from Marxloh, her own fears and desire for comfort and 

security led to the decision to buy a house in Marxloh in 2000.” (Ehrkamp 2005) 
Segregationen leder i vissa fall till ökad trygghet för boende. 

            Detta är väldigt synligt och kan i vissa fall bidra till ökade spänningar när gamla 

värderingar möter värdlandets mer liberala värderingar. Även inom denna kulturella sfär kan 

konflikter uppstå mellan de som önskar hålla kvar vid ursprungslandets kultur och värderingar 

och den ofta yngre generationen som på grund av exponering tar till sig delar av 

majoritetskulturen och dess värderingar. Detta manifesterar sig som hedersvåld eller 

utfrysning av individer som bryter mot den kulturella normen. 

            Anledningen till att jag valt att presentera turkarnas situation i Tyskland är att de har 

flera likheter med den svenska situationen. En segregation som baseras på ekonomi och 
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trygghet. Ehrkamps studier och slutsatser stöder tesen att migranter söker sig till områden där 

de upplever trygghet och har släkt eller bekanta. 

            Arapogluo (2012) och Lees (2000) och Lees et al (2008) har granskat den nuvarande 

integrationspolitiken som förs inom EU och likt den som var menad att underlätta 

klasskonflikter så menar de att den ökar den spännig som existerar mellan etniska och sociala 

gränser. De menar att segregationen blir mer markant och märkbar när denna sortens 

integrationspolitik förs. “Looking across Western Europe in the broadest possible way, it is 

clear that ‘integration’ has emerged as the most widely used general concept for describing the 

target of post-immigration policies.” (A. Favell sida 4) 

             Favell Anser även att integration har vuxit fram på grund av de negativa associeringar 

som assimilation har. De går vidare med att säga att länder som sätter en högre press på 

invandrana när det gäller språk och kulturell assimilation presterar bättre på integration. 
“We end up with the very common conclusion that highly state-organized societies, such as Sweden or 

the Netherlands, do it best. Yet these are also highly unified national societies, who put high demands of 

linguistic and cultural assimilation on their inhabitants (something to which the index is blind). They are 

also societies racked with dilemmas of informal economy, and high degrees of social segregation among 

their immigrant population” (Favell sida, 10) 

            Favell menar att Sverige är ett land där språket är fokus i integrationspolitiken. Det är 

en uppfattning som delas mellan många forskare. Språket ökar möjligheten att integrera sig i 

samhället och att lyckas ekonomiskt. Favell menar att det som i grunden styr den lyckade 

integrationen är språket och ekonomin. 

            Det som denna forskning visat är att i de Tyska och Nederländska fallen så har 

boendesegregationen både positiva och negativa effekter. 

            De positiva effekterna är en ökad trygghet, en social samhörighet och förbättrade 

ekonomiska möjligheter. Tryggheten kommer ifrån en delad gruppupplevelse angående 

migrationen och strävan att anpassa sig till en främmande kultur. Genom att dela dessa 

upplevelser med andra som går igenom samma sak så förhindras känslor om isolering från att 

uppstå. Den sociala samhörigheten hör till detta men är distinkt nog att förtjäna en egen punkt. 

Den handlar om att det bildas ytterligare sociala skyddsnät där medlemmarna i minoriteter i 

bästa fall hjälper varandra att anpassas till den nya situationen. Hjälp med språket, regler och 

kulturella normer från någon som varit bosatt i det nya landet en längre tid kan förse 

nyanlända med kunskaper som på egenhand kanske tagit längre tid att tillgodogöra sig. De 

föregående exemplen förenklar den sociala situationen när normer och kulturella drag spelar 

stor roll i vardagliga sammanhang och underlättar kontakten med värdsamhället. Den tredje 
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faktorn som hjälper är att migranter i högre grad än andra samhällsgrupper startar och driver 

mindre företag. Genom att agera goda exempel så uppmuntrar de nyanlända att anpassa sig. 

Detta förutsätter dock att det finns arbete och möjligheter från början. 

            De negativa effekterna av segregationen är att det riskeras skapa en bubbla av 

isolering kring området och kulturen. Som vi ser i Marxloh så upplevs det att de inte är en del 

av det Tyska samhället. Detta från båda hållen, de turkiska invandrana och de tyska delarna av 

befolkningen ser inte att de är en del av det tyska samhället. I värsta fall så leder en 

kombination av isolering, dåliga ekonomiska möjligheter och missanpassning till de problem 

vi ser stadsdelar som Husby och Rosengård. nästa kapitel kommer att handla om hur vi kan 

tolka den data som redovisar demografi, medelinkomst och boendeform. 

Metod 
            Jag kommer att använda mig av statistik från Statistiska Central Byrån (SCB) och 

Västerås statistiska databas. Jag har även inhämtat data från Bostads AB Mimer angående om 

och inflyttningar avseende olika bostadsområden i Västerås. De tre primära variationerna som 

jag kommer att mäta är: andelen med svensk/utländsk bakgrund i stadsdelen, medelinkomst 

och boendeform. Dessa tre faktorer kommer jag att använda för att "mäta" ett områdes 

välstånd. Urvalet bestämdes av att jag tog reda på vilka områden i Västerås som har lägst 

medelinkomst och störst andel utlandsfödda.  

            Ordet integration betyder inom samhällsvetenskapen att skapa en helhet av tidigare 

skilda delar till en större och/eller en mer komplex helhet. Rent vetenskapligt så är det svårt 

att mäta integration då det inte finns något givet svar på vad integration är. I uppsatsen så 

kommer jag definiera det via ekonomisk och social välfärd. Jag har begränsat det till dessa 

variabler på grund av att dessa är betydligt mer mätbara än ren integration. Genom att studera 

olika stadsdelars ekonomiska och sociala stånd så kan man sedan dra slutsatser om till vilken 

grad olika faktorer som demografi, medelinkomst och bostadssituation bidrar till att försvåra 

eller underlätta för människors inträde i samhället. 

            Demografin är som tidigare redovisat relevant då nyanlända ofta tillhör de lägre 

ekonomiska klasserna. Medelinkomsten är en indikation på den generella välfärden i området. 

Genom att se hur medelinkomsten utvecklas över en period på flera år så ser man hur den 

ekonomiska utvecklingen påverkar området positivt eller negativt. Boendeformen är mer en 

indikation på hur pass blandat området är i meningen med ekonomiska klasser. Dom med 

lägre inkomster bor i högre grad än andra i hyresrätter i kontrast till bostads- och äganderätter 

där individer med bättre inkomster har råd att bo. Senare så är den totala befolkningsökningen 

 14                                                                                                                                                             



för Västerås intressant för att på ett övergripande sätt se hur befolkningsuppsättningen och 

boende med svensk/utländsk bakgrund har förändrats. 

            Den huvudsakliga variabeln jag kommer att använda mig av är medianinkomstens 

förändringar under flera år. Genom SCB och Västerås stad så har jag kunnat hämta data på 

hur den har förändrats åren 2006 till 2012 en period på sju år. 

            I övrigt så ser ekvationen för att se om det finns en bubbeleffekt ut såhär: Migration 

plus bostadsbrist/arbetsbrist*Tid=Bubbeleffekt. Andelen Svenskar och migranter i dessa 

områden genom åren är också det intressant. I Västerås Stads statistiska databas och SCBs 

databaser finner jag data jag kommer att använda. 

  Totalt           
  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
 Råby 159,5 165,9 171,1 173 176,9 185 190,1 188,3 191 198 207 
 Hammarby 181,8 186,2 188,7 192 194,2 197 202,7 202,2 205 217 225 
 Bäckby 190,3 195,6 200,2 202 204,4 209 216,1 213,9 217 224 227 
 Vallby 179,9 188,6 191,9 192 195,9 203 212,5 211,3 209 218 228 
 VÄSTERÅS TOTALT 220,3 226,2 230,7 237 243,6 254 263,6 265,7 269 278 287 
Tabell 1.3 Förvärvsinkomst efter bostadsområde Ålder 20-64 2002-2012 Tusentals kr 

 

            Här presenterar jag förvärvsinkomsten (Sammanräknad förvärvsinkomst består av 

inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet.)  i varje område plus genomsnittet för 

Västerås. Förklaringen till den stagnation man ser mellan åren 2008 och 2010 är ett resultat av 

den globala finanskrisen. Som presenteras i tabell 1.4 så ser jag att förvärvsinkomsten ligger 

under genomsnittet för Västerås. Värt att notera är att klyftan som existerar mellan 

genomsnittet i Västerås och dessa områden är stabil. Med det menar jag att samtidigt som det 

finns skillnader i inkomsten så är detta inte något som i sig är dåligt så länge vi ser en 

gemensam utveckling som för de närmare varandra eller så länge klyftorna inte växer. För att 

klargöra så är den bästa utvecklingen att des sämre områdena skulle närma sig de Västerås 

genomsnittet. En acceptabel utveckling är att klyftorna inte ökar. En klart negativ utveckling 

vore om skillnaderna ökade antingen genom att vissa områden ökar kraftigt när andra ökar 

mycket lite eller går bakåt. Som jag läser tabellen så uppfyller åren 2008-2010 den dåliga 

kategorin då den finansiella krisen slog hårt mot de sämst ställda. Notera att av dom fyra 

områdena så var det Bäckby som påverkades minst av krisen. Med hänvisning till tabell 1.2 så 

kan se en generell korrelation mellan en jämn fördelning mellan olika bostadsformer och 

ekonomisk välfärd. Tesen här är att blandningen av bostadsformer gör området mer benäget 

att ha boende som tillhör olika -ekonomiska klasser och därför påverkas området i stort inte 

lika mycket av olika kriser. Trots att boende som tillhör de lägre klasserna påverkas negativt 
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så märks inte detta till samma höga grad då området inte endast består av dessa. 

            I nedan tabell ser du omflyttningen per område. Det är rätt likvärdigt mellan våra 

områden. Lillåudden och Vallby sticker ut. På Lillåudden har vi haft en hög omflyttning sedan 

start. Det är många stora lägenheter och nyproduktion, vilket innebär en relativt hög hyra 

jämfört med begagnade lägenheter. Den höga omflyttningen på Vallby beror främst på att vi 

bygger om på Vallby. Omflyttningen är beräknat på de senaste 12 månaderna. 

Studentbostäderna är inte medräknade. (Eva Favaro Mimer) 

 Lillåudden är ett relativt nyetablerat område. Tabellen från Mimer bostads AB 

tillhandahållen av Eva Favaro Kommunikationschef presenteras som jag fick den från Mimer 

Bostad AB. Tabell 1.4 

            Som ses på tabellen ovan så visas omflyttnings frekvens i olika stadsdelar i Västerås 

över tolv månader. Vad vi ser är att områden med mindre ekonomisk välfärd har mindre antal 

in och utflyttningar än de mer välbärgade delarna. Omflyttning är ut och inflyttningar i 
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området som kommer utifrån. Interna är när den boende har bott i området och flyttar in i 

annan bostad i samma område. I Mimers bostäder i Bäckby så ser vi att totalt tretton procent 

av bostäderna bytt boende under ett år. Varav fyra procent av dessa har bott i samma stadsdel 

tidigare. 

            Genom att korsreferera med Välfärdsrapport 2014 och de välfärdsindikatorer som vi 

finner i rapporten så kan man skönja en trend. I de mer utsatta delarna av staden så är det en 

större andel av de boende som förflyttar sig. Som jag talat om så beror detta på att folk 

etablerar sig på arbetsmarknaden och tar till sig ekonomiska möjligheter och som följd av 

detta har råd att flytta till andra områden. Kontrastera detta med bättre bemedlade områden 

där folk byter bostäder mer sällan.  Sex av dessa områden (Vallby, Råby, Bäckby, Petterberg, 

Skälby, Viksäng) har en befolkning vars bakgrund är utländsk som är högre än genomsnittet i 

Västerås i helhet. Dessa sex områden har en total omflyttning på 14,8% varav den interna 

flyttningen står för 4,8%. I de nio övriga områdena (Gryta, centrum, skallberget, Haga, 

Vetterstorp, Skultuna, Skiljebo, Hemdal och Hökåsen) har en lägre omflyttning på 12.8% 

varav 3.2% är intern. Så det jag ser är att folk är mer benägna att flytta från och inom 

stadsdelar som har mer utsatthet än andra. Invånare i mer välbärgade områden är mindre 

benägna att flytta ut från som. Anledningen till detta är att de mer utsatta områdena används 

till att etablera sig i samhället och arbetsmarknaden och att vid inträde på arbetsmarknaden, 

färdiga studier eller familjebildning så flyttar de ut ifrån den utsatta stadsdelen. Det är idealet 

som Roger Andersson skriver om.   

            Andersson skriver i sin undersökning Rörligheten i de utsatta bostadsområdena om 

hur rörligheten ser ut i dessa stadsdelar. Han granskade ut och inflyttningar i områden och 

konstaterar att en ”hälsosam” förort har ett flöde där människor som tillhör de lägre klasserna 

(studenter, nyanlända och debuterande på arbetsmarknaden) flyttar in i relativt billiga 

bostäder. De arbetar, studerar klart och anpassar sig till det nya språket och kulturen. Idealet 

som Andersson beskriver är att när de studerat klart, arbetat etc. Sedan får möjligheter att 

flytta ut ur området för att göra plats åt andra. 

            Detta förutsätter att: Det finns bostäder tillgängliga i andra delar av staden som 

uppfyller deras krav. De boende har ett arbete, möjligheter som tillåter dom att byta upp sig 

till en bättre levnadsstandard. Sist men inte minst att de boende vill flytta. 

            Den första förutsättningen faller på privata aktörer och kommunerna har svårt att 

påverka denna del av ekvationen. Det som händer när bostadsmarknaden inte förutser detta 

skapas det ett tryck. Det innebär att de ovannämnda inte kan flytta för att få möjligheter att 
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arbeta sig uppåt i livet. 

            Den andra förutsättningen handlar om arbetsmarknaden. Den är ganska rättfram. 

Individer, speciellt migranter stöter i högre grad än andra grupper på diskriminering när det 

gäller att komma på arbetsintervjuer och att få anställning. Detta skapar problem för denna 

folkgrupp de den blir kvar längre i sämre förhållanden. Stat och kommun samarbetar med 

privata aktörer för att lösa problemet genom ett anställningsstöd. Ett exempel på en sådan 

åtgärd som riktas mot privata aktörer erbjuder att betala 80 % av lönen om du som 

arbetsgivare anställer migrant vars ursprungsland ligger utanför EU och EES. 

            Den tredje förutsättningen handlar om de boende i området vill flytta från området. En 

del av forskningen Ehrkamp (2005) visar att samtidigt som migranter kan tvingas att bosätta 

sig i mindre åtråvärda områden på grund av ekonomiska skäl så finner dom trygghet i den 

gemenskap dom finner i området. Ehrkamp beskriver hur Turkiska migranter i Tyskland 

känner inför att flytta ut ur det område som antingen växt upp i eller bott i sedan de migrerade 

till Tyskland.   
 ”Her statement illustrates the strong feeling of safety that Marxloh provides for its Turkish 

 residents. While she originally considered moving away from Marxloh, her own fears and desire 

 for comfort and security led to the decision to buy a house in Marxloh in 2000.” (Ehrkamp 2005) 
            Det är en stark indikation på att samtidigt som migranterna har ekonomiska och 

bostadsmässiga möjligheter att flyta till mer välbärgade områden så finns det anledningar som 

hindrar de från att lämna området. De anledningar som nämns i texten är komfort relaterat till 

en omgivning och kultur som de kan relatera till. Säkerheten är även den relaterad till 

familjaritet som kulturella skillnader och ett ”vi och dom” tänkande som finns i båda kulturer. 

Det här är en del av de samhälleliga faktorerna som påverkar integration och är oerhört svårt 

att påverka. Värt att notera att det finns ett kulturellt motstånd mot integration i båda parter. 

Inkomst efter bostadsområden i Västerås 
 ”Medianinkomsten varierar mellan bostadsområdena i Västerås. Medianinkomsten i de 

 bostadsområden med högst inkomster är nästan dubbelt så hög som i de med lägst inkomster. 

 Kvinnornas medianinkomst är lägre än männens i samtliga bostadsområden...  Lägst 

 medianinkomst hade Vallby där medianinkomsten uppgick till ca 197 600 kronor. Skillnaden 

 mellan mäns och kvinnors inkomster var mindre på Vallby än på Lundby landsbygd. Kvinnornas 

 andel av männens medianinkomst på Vallby var 70 procent. På Lundby landsbygd var 

 motsvarande andel 59 procent.” Välfärdsrapport Västerås. 

Tabell 4 | Medianinkomst (sammanräknad förvärvsinkomst i tusentals kronor) för individer 

efter bostadsområde med mer än100 boende, Västerås 2012 Västerås statistiska databas 

                Totalt            Kvinnor        Män 
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Bäckby 207 556 176 906 248 358 

Hammarby 205 905 175 962 239 170 

Råby 190 483 163 055 224 704 

Vallby 197 610 162 648 231 582 

Tabell 1.5 

            Här har jag alltså samlat data utefter SCB och Västerås statistiska Databas och 

Välfärdsrapport 2014. I kombination med sidorna 13-15 av denna uppsats så ser vi att 

samtidigt som utvecklingen går framåt så är den känsligare för svängningar i ekonomin samt 

att de återhämtar sig saktare än Västerås i stort. Så i den här delen så har jag behandlat 

medelinkomst och bostadssituationen. Tillsammans så ser jag ett sammanhang med 

segregation och utsatthet i dessa områden. Låg medelinkomst en demografisk uppsättning 

som visar tecken på filtrering och en stor andel billiga hyresrätter. De här sakerna bidrar till att 

filtrera in grupper i dessa områden. I de följande kapitlen kommer jag att diskutera några av 

de ideologiska och filosofiska ståndpunkterna som uppstått till följd av skillnader i sociala och 

ekonomiska förhållanden.   

            Det här kapitlet har gått igenom hur den medelinkomsten ser ut i Bäckby, Hammarby, 

Råby och Vallby. Jag har även tagit med Västerås genomsnitt för jämförelsens skull. Genom 

att studera medelinkomsten i dessa områden så kan man se att ekonomin är känsligare i dessa 

delar än i staden i stort. För att återkoppla detta till uppsatsens syfte så ser man att dessa 

områden har en svagare ekonomi än resten av stadens delar. Därmed kan man säga att en 

utsatt stadsdel påverkas av det ekonomiska läget till en högre grad än andra stadsdelar. Nu vet 

vi att den ekonomiska situationen spelar en stor roll i hur utsatt ett område är. Genom att 

utveckla området ekonomiskt så kan man motarbeta förslumning och förbistring. Men det 

måste ske på ett sådant sätt som inte missgynnar de boende. Då flyttar man bara problemet 

från en plats till en annan via filtrering. 

            I följande kapitel så kommer jag att redovisa hur områdenas demografiska uppsättning 

bidrar till dess situation. 

Demografisk uppsättning 
            Viktigt att notera är att den statistik som jag använder mig av från Västerås statistiska 

databas endast räknar personer som är födda utomlands att ha utländsk bakgrund. Statistiken 

som är hämtad från Välfärdsindikatorer 2014 räknar individer födda i Sverige med båda 

föräldrarna födda utomlands att ha en utländsk bakgrund. Därför stämmer inte mina tabeller 

helt överens med dom från välfärdsindikatorer 2014. Exemplet är att enligt 
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välfärdsindikatorer 2014 så har 26 % av Västerås befolkning utländsk bakgrund. Enligt data 

från Västerås stads statistiskdatabaser så är samma andel 18,95 % 
”I Västerås bor cirka 9 500 personer som är födda i Sverige och vars båda föräldrar är födda ut-

omlands. Tillsammans med personer som är utrikes födda (cirka 26 900 personer i Västerås år 

2013) utgör dessa den grupp som definieras som personer med utländsk bakgrund. Andelen väs-

teråsare med utländsk bakgrund ökar för varje år och 2013 hade 26 procent av västeråsarna ut-

ländsk bakgrund. Andelen med utländsk bakgrund är större i Västerås än i riket i stort. Av Sveri-

ges befolkning är det totalt 21 procent som har utländsk bakgrund.” 

 (Välfärdsindikatorer 2014) 

            Detta är inget problem men det är bra att vara medveten om det när jag redovisar mina 

fynd. Anledningen till att det inte är problematiskt att de har olika sätt att kategorisera 

individer med utländsk bakgrund är att jag tittar på den generella situationen som dessa 

migranter hamnar i. Vad jag menar är att det skiljer sig väldigt lite mellan de som är födda i 

annat land och sedan migrerat när dom är mycket unga och de som födds av två föräldrar med 

utländsk bakgrund i Sverige. De har samma förutsättningar trots deras bakgrunder. Däremot 

ser vi en klar skillnad mot dessa individer och de som har svensk bakgrund. Det finns klara 

ekonomiska skillnader mellan dessa grupper. 
   2003 2013 
Råby antal Svenskt 4138 3961 
  Utländskt 1854 2361 
 procent Svenskt 69,06 62,65 
  Utländskt 30,94 37,35 
Hammarby antal Svenskt 2667 2712 
  Utländskt 1147 1314 
 procent Svenskt 69,93 67,36 
  Utländskt 30,07 32,64 
Bäckby antal Svenskt 5966 5508 
  Utländskt 2088 2700 
 procent Svenskt 74,07 67,11 
  Utländskt 25,93 32,89 
Vallby antal Svenskt 3491 3264 
  Utländskt 1386 1938 
 procent Svenskt 71,58 62,75 
  Utländskt 28,42 37,25 
VÄSTERÅS 
TOTALT antal Svenskt 109890 115199 
  Utländskt 20097 26932 
 procent Svenskt 84,54 81,05 
  Utländskt 15,46 18,95 
     
Tabell 1.6 
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            I diagrammen ovan ser vi att den demografiska uppsättningen har förändrats över de 

senaste tio åren. Andelen invånare med utländsk bakgrund har ökat i alla områden samtidigt 

som andelen med svensk bakgrund har minskat i alla förutom Hammarby. Det visar att 

segregationen fortsätter trots försök att stoppa den. 

            Det visar däremot på en positiv utveckling när man kombinerar de resultaten med 

tabellen om inkomst då påvisas en positiv ekonomiskt utveckling. Det visar att segregationen 

är en pågående process som idag fortsätter. Detta trots den ökade medvetenheten om 

segregation. Så trots försök så segregeras fortfarande människor. Om man bortser från de 

värderingar som ser segregation som negativt så kan man se att olika grupper tenderar att 

självsegregera. Om det finns klara fördelar med att låta människor självsegregera har då 

kommun och stat tillbörliga underlag att motarbeta den? För att återigen påminna så handlar 

uppsatsen om att utforska de krafter som formar utsatta områden, segregationen av människor 

i etniska och ekonomiska klasser är en av huvudorsakerna. Här kan man se att migranter 

filtreras in i områdena. Genom att ta reda på varför kan man sedan förstå varför denna 

filtrering sker. 

            Nästa kapitel kommer att handla om Rawls rättviseteori och hur den relaterar till 

situationen kring och i de utsatta områdena. 

 

Rawls Rättviseteori 
            Den här delen är mer filosofiskt belagd än de andra delarna men har en viktig del att 

spela. De principer som Rawls redogör för i En Teori om rättvisa har haft stor betydelse för 

hur politiker och stater ser på sitt ansvar gentemot befolkningen. Mycket av den politik som 

förs idag baseras på hans tankar om hur makt ska användas för att gynna samhället. Den är 

speciellt relevant inom olika debatter om integration och flyktingpolitik i och med den 

mänskliga och samhälleliga kostnaderna och lidandet som uppstår vid flyktingströmmar och 

misslyckad integration. 

Kärnan i hans filosofi är dessa två principer: Differensprincipen och Frihetsprincipen.   
Första principen: alla ska ha samma rätt till det mest omfattande systemet av grundläggande 

friheter som är förenligt med att andra har ett liknande system av för all lika stora friheter. 

Andra principen: sociala och ekonomiska ojämlikheter ska ordnas så att de både a) rimligtvis 

kan väntas vara till allas fördel, och b) är knutna till befattningar och ämbeten som är öppna för 

alla. (En teori om rättvisa) 

            Detta är de två grundläggande principerna i Rawls rättviseprincip och formar en kärna 

kring vilken boken kretsar. 
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            Om vi applicerar dessa två principer till allt som rör mitt valda ämne: segregation och 

områden så ser jag att den första principen är i stora drag uppfylld då de är medborgare och 

har alla rättigheter och skyldigheter som alla andra medborgare har. Den andra principen är 

mer relevant för mina frågor. Genom segregation och boende i ett område där det finns färre 

ekonomiska möjligheter så har de inte samma möjligheter som boenden i andra områden. 

Viktigt att notera är även att i principen finns också ett ansvar från individens sida att utnyttja 

dom möjligheter som finns att ta till vara på de möjligheter som erbjuds och att ett stort ansvar 

läggs på individens förmåga att på egen hand utnyttja dom möjligheter som erbjuds. 

            Utifrån de värderingar som presenteras i principerna så uppfyller dessa områden båda 

så länge som det inte finns några hinder för individer i området att avancera och flytta ut från 

området. När din status blir permanent och du inte längre kan påverka din status så bryts 

principen. Att människor inte utnyttjar de möjligheter är fullständigt acceptabelt då det 

yttersta ansvaret ligger på individen. Staten argumenterar han har ett ansvar att se till att 

individer har den här möjligheten att vidareutvecklas och avancera. 

            Sett från samhällsplanerings perspektiv så fyller dessa områden en viktig uppgift. De 

ger inträdesmöjligheter till utomstående som har knappa eller inga resurser. Vare sig det 

handlar om migranter, studenter eller arbetslösa så ska det finnas en möjlighet att ta sig uppåt 

och in i en bättre situation. 

            Enligt Rawls teorier om social rättvisa så är detta tankesätt förenligt med en rad olika 

former av politiska riktningar. Det är det är däremot viktigt att notera att han är noga med att 

poängtera att det måste finnas möjligheter att avancera som baseras på individens meriter. 

Situationer när individen blockeras avancemang på grund av utomstående krafter såsom 

diskriminering eller politiska beslut är enbart negativa. 

            Det som är själva kärnan i hans argument är att människan ska ha möjligheter att 

påverka sin situation. Utfallet ska baseras på sådana saker som individen kan påverka. Lika 

möjligheter, utfaller efter individens förmåga.  Faktorer såsom religion eller etnicitet ska inte 

spela någon roll. Det är här Rawls kommer in i uppsatsen. Eftersom det inte ska finnas några 

hinder för att kunna avancera så är den granskning av de faktorer som påverkar dessa 

områden och förhindrar individers möjligheter att flytta ut och in dessa områden relevant. 

            Kommunen, bostadsmarknaden och andra faktorer påverkar individers möjligheter att 

påverka sin boendesituation både positiv och negativt. Staten och i längden kommunen har 

enligt Rawls ett ansvar att säkerställa att denna möjlighet inte inskränks eller att själv inte 

inskränka på den. Jag har redan förklarat att kommunens agerande när de säljer av 

allmännyttiga bostadsbolag och bostadsmarknadens byggande av bostadsrätter. 
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            Det svåra i frågan är hur stat och kommun ska arbeta för att försäkra sig om att den här 

möjligheten uppmuntras och skyddas. De kan även med mening eller inte införa policy eller 

förordningar som försvårar möjligheten att avancera. Det är en fin skiljelinje som de måste gå 

när det gäller Rawls. De får varken förhindra eller hjälpa folk på ett sätt som orättvist ger en 

viss grupp mer fördelar och privilegier än andra grupper. Kvoter eller positiv diskriminering 

är inte baserat på meriter, kunskap eller färdigheter och är därför inte rättvisa enligt Rawls. 

            En annan av de koncept han introducerar är differensprincipen. Kort sagt så är det att 

klyftor inte alltid är av ondo. Exemplet är att ekonomiska klyftor som skiljer klasser emellan. 

Dessa klyftor är inte orättvisa så länge man ser att de inte ökar. Den erkänner att det kommer 

att finnas skillnader mellan klasser men att så länge dessa klyftor inte ökar så är det bra. Om 

dessa klyftor skulle minska genom att de som har det sämst ställt närmar sig de som har det 

bättre ställt så vore det bättre. Ett negativt exempel vore att de som har det bättre ställt får det 

ännu bättre och de som har det sämst ställt får det ännu sämre.   

            Valmöjligheter och valfrihet ska inte inskränkas till förmån för någon annan människa. 

Nästa del handlar om en annan filosofi utilitarismen. 

Utilitarism 
            Utilitarism kretsar kring resultat snarare än moral och etik. Den bästa aktionen eller 

händelseförloppet är det som resulterar i bästa möjliga resultat med hänvisningar till 

människors kollektiva lycka. John Stuart Mill är en av utilitarismens fader. Denna filosofi 

skiljer sig från Rawls rättvise teori i det att den bortser från flera av dess viktigaste 

grundpelare: Att människan är en individ, att rättvisa är det högsta idealet och att utilitarism 

accepterar att minoriteter förtrycks om det skulle producera bra resultat. (Högre 

levnadsstandard för majoriteten.) 

            Samtidigt som dessa två filosofier hamnar i kläm så ser vi i dagens samhälle att båda 

anammas av politiker och tjänstemän. Det handlar om att de tar beslut som inom rimliga 

gränser kan påverka individer negativt till fördel för majoriteten. 

            Det som gör utilitarismen relevant till denna uppsats är att den i kombination med 

rättviseteorier bidragit till att forma den politik och policy som påverkar integration. Den som 

ämnar att ge alla människor likvärdiga möjligheter och en dräglig levnadsstandard. Det leder 

mig in på nästa kapitel. Hur filtrering och bubbeleffekten förnekar individer den rörlighet och 

möjligheter som de borde ha. 
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Filtrering 
            För att kunna kvantifiera filtreringen ska vi titta på utvalda områden i Västerås. Vallby, 

Bäckby, Råby och Hammarby. Dessa är de fyra områden som ligger i botten när det gäller 

medelinkomst. Samtidigt så är det dessa områden som ligger i topp när det gäller boende med 

utländsk bakgrund. Vallby ligger på 56 % som mest och Hammarby med 49 % som minst av 

de fyra. Stora andelar boende med utländsk bakgrund som ökar visar att de filtreras in i dessa 

områden. Det kan betyda att det handlar om att det är där det finns bostäder i deras prisklass 

eller att de vill bo där det finns släkt och vänner i enlighet med den undersökning som gjordes 

i samband med EBO-lagen. 

            Det som är viktigt att tänka på när man diskuterar problematiken som återfinns i dessa 

områden är att områdets själva existens är inte dåligt, det är de negativa aspekterna som är 

icke-önskvärda. Områden med hyresbostäder som följd av sämre förhållanden fungerar som 

en avlastningsplats där individer som av olika anledningar blivit arbetslösa eller har det svårt 

ekonomiskt kan bo och kämpa för att ta sig ut den situation som gjort att de tvingats byta 

bostad. Attityden som byggde miljonprogramsområden var att människor skulle flytta in till 

staden hitta arbete eller studera och på sikt flytta ut från området när denne fått en bättre 

ekonomisk situation eller studerat klart och fått arbete. De fyller en klar samhällsfunktion som 

ingångsportar i samhället eller till en bättre situation. Problematiken uppstår när den 

funktionen inte längre kan uppfyllas. 

            När denna funktion av olika skäl slutar att fungera. Arbetsmarknad, bostadsmarknad 

eller ändrade bostadsavtal så uppstår problem. Om sedan individer fortsätter att filtreras in i 

området i samma grad som tidigare så får det allvarliga samhällsproblem som följder. Ökad 

brottslighet och minskad ekonomisk välfärd blir en följd av ökande oroligheter och misär. 

            Den andra variabeln som är relevant för detta är att det som förut filtrerade svenskar 

från landsbygden filtrerar för det mesta in flyktingar i samma områden Den gemensamma 

nämnaren är möjligheten till jobb och närheten till allting i storstäderna. Skillnaden är att det 

inte finns samma möjligheter till arbete i nutid som det fanns när miljonprogrammen först 

etablerades. De möter samma hinder som andra i området att ta sig till medelklassen. När 

även deras möjligheter att avancera i klassamhället blockeras skapas ytterligare problem. När 

man får en bestående del av boende i området som över många år stannar kvar i området 

istället för att flytta ut till andra områden skapas försämrade förhållanden för nya immigranter, 

låginkomsttagare och studenter som letar efter billiga bostäder. 

            Så dessa två variabler är en indikation till graden av hur pass stark bubbeleffekten har 
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vuxit sig. Ser vi att medelinkomsten sjunker och antalet boende med utländsk bakgrund ökar 

har vi en indikation på ett problem. Filtrering leder till bubbeleffekten och dess negativa 

influenser. 

Bubbeleffekten 
            Bubbeleffekten är ett begrepp som jag diskuterat med min handledare. Det är en 

definition av vad som händer när de mekanismer som tillåter och underlättar för individer att 

flytta bort eller från utsatta områden när deras ekonomi tillåter det av någon anledning slutar 

att fungera. Precis som om man har ett rör som har ett ut- och inlopp så måste individer kunna 

ha möjlighet att flytta från dessa områden till andra mer ekonomiskt välbärgade områden. Om 

folk skulle hindras av olika anledningar att flytta ut från området uppstår likt i röret ett tryck 

som kan få allvarliga samhälleliga konsekvenser. 

            Konsekvenserna av att antalet billiga bostäder sjunker gör att individer som önskar 

skaffa bostad får allt mer begränsade möjligheter. Om då majoritet av dessa bostäder återfinns 

i dessa utsatta områden så kommer medelinkomsten att fortsätta sjunka. När andelen som 

flyttar ut ur området minskar så finns fortfarande behovet av att flytta in i området kvar. Detta 

överflöd söker sig då till närliggande områden med liknade förhållande eller priser. Resultatet 

av detta är att andelen låginkomsttagare filtreras in men inte ut ur områden med billiga hyror. 

Negativa konsekvenser uppstår när trycket som får individer att flytta in i området kvarstår 

trots att utflyttningen stannat av.  

            En fungerande stadsdel med dessa attribut är en positiv sak. Då det är en stadsdel där 

nyanlända, studenter eller nykomlingar på arbetsmarknaden kan bo på samtidigt som de 

arbetar eller studerar. Kort sagt så ger området möjligheter att förbättra sin status och 

ekonomiska situation. Detta kräver dock att det finns bostäder tillgängliga. Utvecklingen på 

bostadsmarknaden har dock resulterat i att det byggs mycket fler bostadsrätter än hyresrätter. 

Ytterligare är att avtalsändringar och reformer har omvandlat hyresrätter till bostadsrätter. 

Detta har resulterat i att antalet avstampsregioner har minskat. 

            Den negativa effekten av detta är att fler individer bor på områden med mindre 

möjligheter uppåt till mer hållbara områden. Med andra ord så trycket på dessa stadsdelar 

ökar och spänningar uppstår. 

            De negativa effekterna uppstår vid denna stagnering. En ihållande boendesegregation 

när de inte kan flytta ut då antalet hyresrätter har minskat drastiskt. En minskad ekonomisk 

standard medför att det finns färre möjligheter i området och en generell förslumning börjar 

sakta men säkert ta form. Detta eskalerar till man ser förbistring i området till följd av den 
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isolering som resulterat. Efter ännu längre tid så skapas långvarigt missnöje som vi sett i t.ex. 

Rosengård och Husby. 

            Bubbeleffekten uppstår när det sker en flerårig sänkning av median och 

medelinkomsten i ett område. Relaterat till detta är en rad faktorer exempelvis: 

befolkningstäthet, utbildningsnivå, brottslighet med flera. När vi ser en genomgående negativ 

trend inom dessa kategorier så kan man säkerställa at området stagnerar.  

            Genom att studera främst medianinkomsten under ett flerårigt perspektiv så hänsyn 

tagen till de andra faktorerna så kan man se om området lider av bubbeleffekten. Om den gör 

det så kan man se hur området påverkats negativt av bubblan. 

            Om den finns så kan man se vilket ursprung som den har och sedan behandla det 

istället för de symptom som uppstått när den börjat växa. Problemet är att det är kopplat till 

politiska föreställningar och värderingar. Som tidigare nämnt är Lagen om eget boende (EBO) 

och situationen på bostadsmarknaden två av anledningarna till att detta hänt. Nu ska jag 

förklara hur dessa två har skapat en i längden ohållbar situation inom de utsatta områdena. 

            EBO har resulterat i att migranter har flyttat främst till släktingar och bekanta snarare 

än där det finns arbete. Bostadsmarknaden har gradvis filtrerat in låginkomsttagare i ett fåtal 

områden. Detta resulterar i att antalet områden som migranter och låginkomsttagare har råd 

att flytta till har minskat kraftigt de senaste åren. Så det finns en hård konkurrens om de 

kvarvarande hyresrätterna i dessa områden. 

            Den andra boven i dramat är bostadsmarknaden och politiker som tillsammans sett till 

att antalen hyresrätter sjunkit i förhållande med bostadsrätter. Partier och politiker är inte 

omedvetna om bostadsbristen det är deras attityd som nästa avsnitt kommer att handla om. 

 

Vad kan göras? 
            Om man går tillbaka historiskt och granskar miljonprogrammet så uppfyllde det sin 

uppgift att förse befolkningen med billiga arbetarbostäder. Det var först efteråt som 

problemen uppstod i samband med den nya sociala dynamiken. Kombinationen av detta och 

en avsaknad av korrekt underhåll resulterade i en generell förslumning av området. 

            En lösning på bostadsbristen och segregationen skulle vara att bygga billigare 

bostäder. Den här lösningen skulle motverka boendesegregationen som vi idag ser. Genom att 

återinvestera i kommunala och allmännyttiga bostadsbolag så skulle kommun och stat kunna 

bekämpa boendesegregationen och bostadsbristen. Problemet är att det är ett 

högkostnadsalternativ som skulle kräva en grov omstrukturering av de regelverk och lagar 
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som idag reglerar bostadsmarknaden. 

            En annan åtgärd vore att uppmuntra företag att anställa boenden i specifika områden i 

utbyte mot bidrag eller skattelättnader Detta skulle förbättra den ekonomiska situationen för 

området samtidigt som man minskar arbetslösheten. För att motverka den eventuella 

gentrifieringen som kan uppstå av dessa åtgärder så skulle man kunna reglera dessa 

skattelättnader till företag som anställer främst icke-utbildad arbetskraft. Olika variationer av 

dessa åtgärder har prövats. 

            Som jag etablerat så att det en rad orsaker till att dessa områden uppstår och förklarar 

deras karaktärsdrag jämfört med mer välmående delar av staden. Arbetsmarknaden, 

bostadsmarknaden, den ekonomiska situationen som vi ser under krisåren 08-09 och en tid 

efteråt, migrantens ursprungsland, kommunala och statliga attityder mot arbetslöshet och 

integration, den lokala ekonomin och lokalbefolkningens attityder mot minoriteter. Många av 

dessa orsaker kan inte stat och kommun påverka; främst saker som flyktingströmmar och 

ekonomiska lägen. Det är svårt för Sverige att påverka situationen i mellanöstern eller 

finansvärldens svängar. Därför är det viktigt att ta tillvara på de möjligheter som finns att 

påverka situationen på ett positivt och konstruktivt sätt. Annars är den potentiella ekonomiska 

potentialen i området bortkastad. Samtidigt så kan dom inte endast fokusera på den 

ekonomiska aspekten av stadsdelsutvecklingen. För att få de resultat som inte enbart är bra för 

området utan även för resten av staden så måste de ha ett helhetsperspektiv. Utilitaristiskt och 

Rawls är överens om att den bästa möjliga lösningen är när alla tjänar på det.  Detta är väldigt 

luddigt men innebär att de måste arbeta för att samtidigt som de förbättrar boendevillkoren i 

utsatta områden, arbeta för att de boende inte drabbas negativt av gentrifieringen, exempelvis 

genom höjda hyror eller ändrade hyresavtal. 

            Det finns en stor risk att när åtgärder genomförs så kan de på olika sätt drabba boende 

i området på sätt som jag redan redovisat. Den överhuvudtaget största risken som finns är en 

ekonomisk filtrering. 

            De arbetsmarknadspolitiska lösningarna är som sagt att via skattelättnader och 

lönebidrag uppmuntra företag att etablera sig i och anställa personal från de boende i området. 

            De bostadsmarknadsmässiga lösningarna är att återinföra hyresrätter på flera platser i 

staden där de omvandlats till bostadsrätter. Samt att uppmuntra byggandet av billiga bostäder 

så att individer som vill flytta ut från utsatta områden kan göra det och på det sättet behålla sin 

tro på framtiden för att undvika generell bitterhet och förbistring. 

            Detta är de två primära åtgärdskategorier som jag tror att stat och kommun kan på 

olika sätt arbeta med för att motverka boendesegregation och utanförskap. Jag anser och min 
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forskning antyder på att problemet med boendesegregation är i grund och botten en 

ekonomisk angelägenhet. 

            De förutsättningar som gör att i migranter och låginkomsttagare flockas till samma 

område är deras ekonomiska situation och en bostadsmarknad där andelen hyresrätter sjunker. 

Kort sagt befolkningen ökar samtidigt som de bostäder som byggs är huvudsakligen 

bostadsrätter som migranter och låginkomsttagare inte har råd att köpa. Idealet som bör 

arbetas mot är att dels så ska de områden som idag klassas som utsatta utvecklas på ett sådant 

sätt att de inte längre generar problem och att andelen bostäder som är tillgängliga för 

migranter och låginkomsttagare bör öka i hela staden inte endast i de utsatta stadsdelarna. 

Detta är en lösning som ämnar att förbättra läget i de utsatta stadsdelarna socialt och 

ekonomiskt med särskild hänsyn tagen så att de boende inte drabbas negativt och att öka 

möjligheten för de boende att flytta ut ur området med syfte att studera eller flytta till ett nytt 

jobb som de kanske annars inte skulle kunna arbeta på grund av brist på transportmedel eller 

stora geografiska avstånd. 

            De här åtgärderna skulle dock kräva stora satsningar som det idag inte finns politiska 

möjligheter till. Både inom kommunen och på statlig nivå skulle satsningar på annat än den 

enbart ekonomiska situationen och enligt spelregler som för det mesta sätts av bostadsbolag 

och kommunala. Kort sagt så finns det mindre möjligheter att utföra de åtgärder som skulle 

lösa problemen än när miljonprogrammet först började. Nya tider och nya spelregler kräver 

nya lösningar. Så vem bär ansvaret för att ha förbisett de tecken och rapporter som sedan 

länge varnat om problematiken? Det diskuterar jag i nästa kapitel. 

 

Vem bär ansvaret? 
            Om vi ser tillbaka på Miljonprogrammet så ser man att det verkade vara en lyckad 

åtgärd. Bostäder byggdes och flyttades in i, de boende fick jobb inom växande industrier och 

kunde se en ljus framtid för sig själva och deras barn. Den senare delen av programmet var 

inte lika lyckat det stora tryck som tidigare funnits på bostäder hade tunnats ut och de byggda 

bostäderna stod ofta tomma. I slutskedet av programmet så började dess brister framträda. 

Trångboddhet, dålig kvalitet och dåliga förbindelser.  

            Det yttersta ansvaret beroende av hur man ser på frågan om vilket ansvar som staten 

har gentemot medborgarna och det ansvar medborgarna har mot sig själva och gentemot 

staten och samhället. 
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            Till att börja med så kan jag med säkerhet påstå att en stor del av ansvaret för det 

systematiska och mer övergripande ligger hos staten. Stat och kommun för den delen arbetar 

nästan uteslutande reaktionärt, de reagerar på att något har hänt och utformar politik eller 

policy utefter händelsen. I och med detta så innehas en viss tröghet. Saker kan ytterligare 

försenas beroende på om de styrande ser det som ett allvarligt problem eller inte alls ett 

problem, vid valtider så är det mycket annat som händer och om det inte blir just en valfråga 

så kan det dröja till efter valet att frågan tas upp. 

            Så vad ska eller bör göras i frågorna som samlas kring de gamla miljonprogrammen 

och de nya förortsproblemen (segregation, förbistring och ökande klyftor). Staten har varit 

långsam med att reagera på de ökande sociala och ekonomiska klyftorna som plågar dessa 

områden och har i vissa fall varit mer eller mindre handlingsförlamade av sina egna beslut år 

tidigare. EBO-lagen speciellt har bidragit till den pressande situationen vi ser idag. I flera 

undersökningar har olika undersökningar kommit fram till att EBO-lagen har bidragit till att 

dessa klyftor ökat. Så varför har inte den ändrats på eller avskaffats till förmån för en bättre 

lag? Därför att den garanterar ett visst mått av individuell frihet och att den behandlade en 

aktuell problematik. Det aktuella problemet som EBO-lagen löste var att innan den gällde så 

var kommunen tvungen att skaffa bostad till asylsökande under tiden som de väntade på 

besked. Med den nya lagen så gav det migranten möjlighet att på egen hand lösa ett 

kommunalt problem. Kommunen kunde erbjuda migranter boende men han eller hon var 

också fri att på gen hand söka efter bostad. Undersökningar visade ganska snabbt att det som 

var tänkt att hända: att de skulle söka sig till områden där det fanns goda möjligheter att få 

arbete inte var fallet. Detta bidrog till att skillnaderna mellan storstäder dit de sökte sig och 

landsbygden. 

            Det som hände var att arbetsmarknaden på dessa platser blev mättad på arbetskraft. 

Istället sökte sig upp emot sextio procent till anhöriga och bekanta oavsett arbetsbrist eller 

andra faktorer. Detta resulterade i de områden där sociala och ekonomiska klyftor kom att öka 

mellan dessa och andra delar av samhället. 

            Staten har här efter press från kommunerna stiftat lagar som på kort sikt löst 

problemen kring ökade flyktingströmmar och brist på kommunala bostäder. På långsikt så har 

de skapat utmärkta möjligheter för förbistring och misär. Genom att bortse från de långsiktiga 

ekonomiska och sociala faktorer som EBO-lagen och andra beslut bidragit till så har de ett 

ansvar att lösa de problem som uppstått oavsett om de beslut som bidragit till detta har 

instiftats av en tidigare regering. Staten bär det yttersta ansvaret för sina policy och politiska 

beslut oavsett om de negativa effekterna uppstår efter fem eller femtio år. Oavsiktligt så har 
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regering och stat skapat stadsdelar som karakteriseras av vida sociala och ekonomiska klyftor 

mellan olika stadsdelar. Viktigt att notera är att asylprocessen har en avsevärd effekt på detta. 

Innan allt är ordnat är det svårt att skaffa bostad, arbete eller studie. Längre tid mellan 

ankomst, besked om uppehållstillstånd och medborgarskap medför en längre period där 

individen är beroende av stat eller släktingar och bekanta. 

            De sociala och ekonomiska klyftorna vi ser i Tensta, Husby och Rosengård med flera 

har sitt ursprung i statliga direktiv, kommunala beslut och här kommer det som inte kan 

läggas i statens famn, internationella händelser. (Krig, ekonomiska kriser, flyktingströmmar) 

Rationellt så kan Sverige som enhet endast påverka det som händer i Sverige på ett 

meningsfullt sätt. Så det som bör hända med situationen är att stat och kommun bör via de 

tillgängliga medlen bör i enlighet med rättviseprincipen göra saker för att brygga befintliga 

klyftor och förhindra att nya formas. I enlighet med rättviseprincipen så har Sverige en plikt 

att se till att invånarna i dessa områden får alla möjligheter som finns i andra områden. 

            Samtidigt så finns det en rad faktorer som staten inte kan styra över. Det handlar om 

olika internationella händelser som påverkar statens ekonomi och flyktingströmmarna som 

söker sig till Sverige samt varifrån dessa flyktingar kommer ifrån. I slutändan så är orsaken 

till att det i Sverige bildats enklaver där migranter och låginkomsttagare samlas orsakat av 

staten och kommunerna som oavsiktligt skapat ett klimat där dessa bildats. På en global eller 

internationell nivå så har oroligheter, konflikten och ekonomiska kriser får människor att 

migrera i hoppet om ett bättre liv. Kort sagt så behöver de enheter som har resurser nog att 

åtgärda eller hjälpa försöka att åtgärda problemet på de platser där det uppstår samtidigt som 

de tar tag i de lokala problemen med en tanke på de långsiktiga konsekvenserna av deras 

handlingar. 

 

Lokala och statliga arbetsplan 
            Som jag nämnt tidigare i uppsatsen så finns det en mängd av faktorer som påverkar 

integrationen av migranter. En återkommande faktor är förekomsten av att beslut fattas på en 

statlig nivå (Lagen om eget boende) har en negativ effekt på lokala förhållanden. En 

långsammare asylprocess resulterar också i oroligheter i områden med stor andel asylsökande. 

Målet som migrationsverket satt upp är tre månader men om den asylsökande inte kan styrka 

sin identitet tar det längre tid. En annan problematik som jag diskuterat tidigare och nu 

kommer att återkomma till är att invandrare är inte en homogen grupp som kan eller bör 

behandlas på exakt samma sätt. Människor som flytt krig, svält och förföljelse behöver en 
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sorts stöd och arbetskraftsinvandringen en annan. Den här problematiken sträcker sig även till 

sådana saker som analfabetism och språksvårigheter. Den hjälpen som många behöver finns 

främst i storstäderna. 

            De fördelar som finns att hämta genom att arbeta på en bredare statlig nivå gällande 

integrationspolitik är att det finns mer resurser och mer kompetens tillgängligt. Det är 

troligare att en större budget tillåter mer övergripande och verksamma åtgärder. En annan 

fördel är att man kan samla all information och erfarenheter i på en plats. Den kan sedan 

användas för att ta fram en övergripande planering för att på bästa sätt åstadkomma en 

effektiv integrationspolicy. 

            De nackdelar som uppstår när man arbetar utifrån ett bredare plan är att bortses från de 

lokala förhållanden eller att dess effekt förminskas i förmån till en plan med ”en storlek passar 

alla” filosofin. En annan risk är att de åtgärder och policy som skapas på nationella nivåer inte 

har lokalbefolkningens stöd. Vad jag menar med etta är att om det finns ett folkligt motstånd 

mot att ta emot invandrare så kommer det missunna eller försvåra arbetet med integrationen 

och orsaka förbistring mellan folkgrupperna. Om man arbetar mer lokalt och har kompetens, 

resurser och folkligt stöd så kommer man få bättre resultat som resulterar i en kortare 

anpassningstid för migranter. 

            Avslutningsvis så kan jag säga att det givetvis inte bara finns dessa två arbetsplan att 

arbeta efter. Man kan arbeta utefter superlokalt (stadsdel) till lokalt (stad) till stad med förorter 

och närliggande samhällen, till kommunalt och regionindelning, till län (Skåne, Västmanland 

och Gotland.) till statligt: Gemensam vision för hela landet och till överstatligt som EU. Vad 

som är gemensamt för alla större enheter är att de har mer resurser och expertis tillgängliga 

men att de lokala förhållandena ses som mindre viktiga. 

 

Slutsatser 
            Som avslutning så vill jag poängtera att de resultat jag redovisar bygger på statistik 

från SCB och kopplingar som tidigare forskning visat sig vara relevant för mina frågor. Jag är 

väl medveten om att de variabler som jag tar upp inte är de enda om påverkar områdets 

situation. Men med tanke på en nivån å analysen så har jag begränsat mig till områden där 

man kan se ett klart sammanhang och där det finns faktiska undersökningar som kommun och 

stat kan göra med det eventuella målet att förbättra situationen i områdena. Jag har skrivit om 

att åtgärder som riktats mot specifika områden har ofta en negativ effekt på andra områden. 

Denna gentrifiering och filtrering som kommunen oavsiktligt orsakar är som redovisat ovan 
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en effekt av olika beslut som tagits angående marknadsanpassningar av hyror och lagbeslut 

som fått oanade konsekvenser. Nu har jag vandrat bort lite från min poäng. Snarare än att se 

problemet som exklusivt ett integrationsproblem så måste de ansvariga på alla nivåer se 

problemet som det är: ett multinivå problem som sträcker sig från individen till stadsdelen till 

staden i helhet. Bredden på problemet sträcker sig från integrationsproblem till ekonomiska 

till arbetsmarknads till politiska till sociala med andra ord så är problemet mångfacetterat och 

att låtsas att det inte är det skapar i längden de problem vi idag ser i Tensta, Rosengård och 

Husby. 

            Trots detta så ser jag att i Västerås så finns en positiv utveckling i Vallby, Hammarby, 

Bäckby och Råby. De har alla en positiv ekonomisk utveckling. Samtidigt så ser jag även 

orsaker att vara bekymrad. I Bäckby ser jag en begynnande gentrifiering då antalet hyresrätter 

har sjunkit och antalet bostadsrätter och äganderätter ökat. De har då lockat till sig 

medelklassen att flyta in i området med konsekvensen att andra filtrerats ut. Resultatet blir att 

boende flyttar till de tre andra områdena där de har råd att bo. 

            Kommunpolitiker och tjänstemän bör se på dessa områden som en viktig del av staden 

i sin helhet. De producerar och har en roll att spela i helheten. Snarare än att se området som 

en belastning så bör de se det som en möjlighet. 

            Det som i högsta grad behövs i ett multikulturellt samhälle som Sverige är i hög grad 

tolkar och ambassadörer som visar att det går att integrera sig i det svenska samhället 

samtidigt som man kan behålla sin kultur så länge man följer de lagar och regler som gäller. 

Men främst av allt så krävs det att individer tar sitt ansvar och arbetar mot att integreras och 

att underlätta för människor att integreras. Det handlar om individer som inte vill integreras 

eller hindrar andra från att integreras. Exemplet på detta vore individer med starka värderingar 

som kommer i konflikt med andra värderingar och kulturer som kontrasterar mycket med 

andra. 
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Begrepps tabell.   

 

Heterogena områden Där det finns en större mängd kulturer och 

etniciteter ca 9-100 

Homogena områden Där det finns en mindre mängd kulturer och 

etniciteter ca 3-8 

Majoritetskultur Kulturen som är dominerande 

Utsatta områden Områden där medelinkomsten är låg 

Omvandlings områden Områden där medelinkomsten indikerar 

medelklass/arbetarklass 

Socialt hållbart område Områden där medelinkomsten indikerar 

medelklass/överklass 

Förslumning Förslumning sker när ett välmående område 

drabbas av socioekonomisk försämring 

genom exempelvis ökad fattigdom och 

brottslighet. 

Utanförskap En person som står utanför 

arbetsmarknaden och det sociala. 

Person med utländskbakgrund Person som är född utomlands eller har två 

föräldrar som är födda utomlands. 
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Bilaga 1 

 
Hej Tobias! 

  
Tack för ditt mejl. När behöver du svar på dina frågor? Båda våra projektledare har dessvärre slutat och vår HR-
chef är på semester. 

  
Beträffande hyrorna så ligger det ingen områdesskillnad med i den nuvarande hyressättningen. Däremot spelar 
till exempel lägenhetens standard, 
byggår, våningsplan och områdets servicegrad in. Det innebär t ex att lägenheter i centrum är något dyrare än i 
övriga områden. Dock är den hyressättningen 
från början av 90-talet och det har hänt en hel del sedan dess, inte minst beträffande servicegrad. Så för att få en 
adekvat jämförelse behöver lägenheterna 

vara jämförbara enligt ovan. Annars jämförs päron med äpplen… Vi har heller inga lägenheter på Talltorp och 
Klockartorpet. 

  
I nedan tabell ser du omflyttningen per område. Det är rätt likvärdigt mellan våra områden. Lillåudden och 
Vallby sticker ut. På Lillåudden har vi haft en hög omflyttning 

sedan start. Det är många stora lägenheter och nyproduktion, vilket innebär en relativt hög hyra jämfört med 
begagnade lägenheter. Den höga omflyttningen på Vallby 

beror främst på att vi bygger om på Vallby. Omflyttningen är beräknat på de senaste 12 månaderna. 
Studentbostäderna är inte medräknade. 

Hoppas det var svar på dina uthyrningsfrågor. Hör av dig om tidsaspekten beträffande Jobbpunkt Mimer. 

  
Ha en trevlig helg, 

  
hälsar 

___________________________________    
Eva Favaro    
Kommunikationschef 
 
Bostads AB Mimer 
Box 1170 
721 29 Västerås 
 
Besöksadress: Slottsgatan 33 
 
Telefon: 021-39 70 11 
E-post: Eva.Favaro@mimer.nu 
Fax: 021-39 70 03  
  
Besök gärna vår hemsida: 
www.mimer.nu 
 

Från: tobias 
Skickat: den 24 juli 2015 14:35 
Till: Eva Favaro 
Ämne: C-uppsats 
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Hej Eva 

 

Jag håller på med ett arbete i anslutning till MDH och skulle uppskatta om du kan svara på 
dessa frågor angående 

Jobbpunkt Mimer. 

 

Jobbpunkt Mimer 

 

1. Hur många personer är aktiva inom programmet? 

2. Hur många personer har genomgått programmet sedan det startades 
3. Från vilka stadsdelar i Västerås kommer era sökanden? 
4. Vilka åldersgrupper tillhör era klienter? 
5. Vilken könsindelning ser ni? 
6. Vilken utbildning har era klienter? 
7. Vilken bakgrund har era klienter? 
8. Hur lång tid tar det innan den arbetssökande får jobb eller praktik? 

Ytterligare så skulle jag vilja veta hur långe boende bor i era hyresrätter i genomsnitt i hela 
Västerås och i de olika 
stadsdelarna. Exempelvis hur länge de boende stannar kvar i hyresrätter i Bäckby, Viksäng 
eller Hamre kontra 
genomsnittet i Västerås. 
 
En annan fråga är hur stora skillnader det finns på hyrorna i olika stadsdelar mellan lägenheter 
av samma storlek. Exemplet här är skillnaden på två ettor i Bäckby och Talltorp, två tvåor i 
vallby och klockertorpet och så vidare.  
 
Tack på förhand  
 
Tobias Fredriksson 
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