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ABSTRAKT 
 
Norrgård, Sofie (2016) Allmännyttans nytta för integration? – en kvantitativ studie av 
Sveriges kommuner. [The benefits of public housing for integration? – a quantitative study 
over the municipalities of Sweden] 

Denna studie har syftat till att jämföra och analysera vad allmännyttan betyder för integration 
för Sveriges kommuner, både etnisk och socioekonomisk. Genom en kvantitativ studie har 
samtliga 290 kommuner inkluderats för att få en övergripande förståelse för vad 
allmännyttans roll för integration är. Utifrån tidigare forskning om allmännyttan, public- och 
social housing samt om integration, segregation och social mix har flera integrationsmått och 
variabler testats i flera regressionsanalyser. Resultatet visar att allmännyttans effekt på 
integration skiljer sig åt beroende på vilket integrationsmått som allmännyttan testats emot, 
där både negativa och positiva effekter kunde hittas. Detta både stämde överens med och stod 
i motsats till tidigare forskning. De integrationsmått som andelen allmännytta gav tydligast 
effekt mot var boendesegregationsindexet och ginikoefficienten (inkomstspridning), där 
andelen allmännytta både visade positiva och negativa effekter på. De kontrollvariabler som 
hade tydligast effekt på samtliga integrationsmått var andelen utrikes födda samt andelen 
eftergymnasial utbildning som båda visade starkare effekter på integrationsmåtten än andelen 
allmännytta och övriga kontrollvariabler. Resultatet i denna studie påvisar att beroende på 
vilka integrationsmått som testas så förändras de oberoende variablernas signifikans, vilket 
tyder på att det svårt att mäta integration baserat på få variabler.   

 
Samhällsplanering, avancerad nivå, masteruppsats för examensarbete i 
samhällsplanering, 30 hp 
Handledare: Eva Andersson 
Språk: Svenska 
Nyckelord: Allmännytta, integration, segregation, social mix, Sveriges kommuner  
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SAMMANFATTNING 
Bostadsfrågan har fått en förnyad aktualitet under de senaste årtionden där bostadens roll 
blivit ett centralt ämne i samhällsdebatten. I denna debatt har även de allmännyttiga 
bostadsbolagens roll ifrågasatts efter de avregleringar och utförsäljningar som gjorts på 
bostadsmarknaden. Den svenska allmännyttan, som startade med parollen “En bostad till alla” 
(Grundström & Molina 2015) har sedan efterkrigstiden setts som en viktig bostadsform för att 
förverkliga bostadspolitiska mål men även setts som ett viktigt instrument och verktyg för att 
främja städers sociala sammanhållning (Grander & Stigendal 2012). Detta verktyg har nu 
utmanats av en förändrad bostadspolitik, där högre ekonomiska krav på individen ställs för att 
kunna få en bostad. Tidigare forskning visar på att allmännyttans bestånd tenderar att 
residualiseras om detta bestånd minskas, vilket bidrar med att segregationen blir tydligare i 
många städer och områden (Magnusson & Turner 2008).  
 
Syftet med denna studie var därför att jämföra och analysera vad allmännyttan betyder för 
integration, både etnisk och socioekonomisk, för Sveriges kommuner. Frågeställningarna som 
ställdes för att besvara syftet var:  
 

x Påverkar storleken på allmännyttan kommunernas förutsättningar för integration? 
x Påverkar andra variabler än allmännyttan kommunernas förutsättningar för 

integration? 

För att besvara syftet och frågeställningarna gjordes en statistisk analys där flera 
regressionsanalyser inkluderades, med olika statistiska variabler och integrationsmått som 
fanns att hitta för samtliga 290 kommuner.  

Integrationsmåtten som samtliga oberoende variablerna testades mot var bistånd (skillnader i 
erhållet bistånd mellan utrikes och inrikes födda), utbildning (skillnad i andelen med 
eftergymnasial utbildning mellan utrikes och inrikes födda), ginikoefficient (mått på 
inkomstskillnader i kommunen) samt boendesegregationsindex (index som visar vart de 
utrikes och de inrikes födda bor i relation till varandra).  

Resultatet påvisade att andelen allmännytta gav signifikant effekt på två utav 
integrationsmåtten; boendesegregationsindex och ginikoefficienten. Det visade sig då att en 
hög andel allmännytta tenderar att öka boendesegregationen i kommunerna. Vad gäller 
ginikoefficienten så påvisades ett omvänt samband, att en hög andel allmännytta tenderade att 
visa en mindre inkomstskillnad inom kommunerna, vilket både stödjer och motsätter sig mot 
tidigare forskning.  

De andra kontrollvariablerna som visade ha signifikanta effekter på samtliga integrationsmått 
var de oberoende variablerna utrikes födda och andelen eftergymnasial utbildning. Dessa 
kontrollvariabler visade en starkare effekt på samtliga integrationsmått, än allmännyttan och 
andra kontrollvariabler som inkluderades i studien.   
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1. INLEDNING 
1.1 Bakgrund 
Kommunerna arbetar kontinuerligt med frågor kring integration och social sammanhållning 
där allmännyttiga bostadsbolag länge haft en viktig roll framförallt i socialt utsatta områden 
(Grander & Stigendal 2012). Den svenska allmännyttan, som startade med parollen “En 
bostad till alla” (Grundström & Molina 2015) har sedan efterkrigstiden setts som en viktig 
bostadsform för att förverkliga bostadspolitiska mål men även setts som ett viktigt instrument 
och verktyg för att främja städers sociala sammanhållning. Detta verktyg har nu utmanats av 
en förändrad bostadspolitik (Salonen 2015; Magnusson & Turner 2008; Holmquist 2015), där 
högre ekonomiska krav på individen ställs för att kunna få en bostad (Westin 2011).  
 
Bostadsfrågan har fått en förnyad aktualitet under de senaste årtionden där bostadens roll 
blivit ett centralt ämne i samhällsdebatten. Detta är ett resultat av de avregleringar som skett 
inom bostadssektorn som ändrat förutsättningarna på bostadsmarknaden, där bostadsbolag, 
privata som allmännyttiga, numer ska drivas efter affärs- och marknadsmässiga principer. 
Samtidigt råder det en bostadsbrist i flera av de större städerna och där skillnaden mellan 
resurssvaga och resursstarka hushåll har blivit allt mer markant. Centralt i denna debatt har de 
allmännyttiga bostadsbolagens roll ifrågasatts efter de avregleringar och utförsäljningar som 
gjorts på bostadsmarknaden (Salonen 2015; Magnusson & Turner 2008; Holmquist 2015).  
 
Enligt Andersson (2014) så är mycket av den forskning som presenterats gällande bostadens 
roll för integration haft ett stort fokus på stadsdelar, där socioekonomiska och etniskt 
blandade områden oftast eftersträvas. Andersson (2014) menar att socioekonomiskt blandade 
områden i sig inte är ett problem att skapa, utan att det oftast är den politiska viljan som 
motsätter detta. Andersson & Magnusson Turner (2014) menar vidare att redan 
socioekonomiska och etniskt blandade områden drastiskt kommer bli färre om allmännyttans 
roll förändras. Med denna förändring menas med de avregleringar som skett inom 
bostadspolitiken, som utmanat allmännyttans tidigare roll som den främsta bostadsformen. Att 
områden kommer bli mindre “blandade”, etniskt som socioekonomiskt, i och med att 
allmännyttiga bostadsbestånd minskas, kan därför leda till residualisering i dessa områden där 
allmännyttiga bostäder finns. Risken är då att de allmännyttiga bostäderna istället kommer 
utvecklas till en boendeform för de allra mest utsatta i samhället, i likhet med social housing 
som finns i många av Europas länder och som många gånger är stigmatiserade (Magnusson & 
Turner 2008). Denna trend syns allt tydligare i Europas tidigare välfärdssamhällen som sakta 
men säkert går till att få en mer liberal bostadsmarknad (Magnusson & Turner 2008). 
Samtidigt så nämner 90 % av alla kommuner i Sverige i sina plan- och strategidokument att 
en allsidig bostadssammansättning är önskvärd (Bergsten & Holmqvist 2007).  
 
Enligt Holmqvist (2015), så handlar många forskningsrapporter gällande allmännyttans 
utveckling och konsekvenser om storstadsregionerna, där framför allt ett fokus på 
Stockholmsregionen ofta presenteras. Stockholm är ett exempel som oftast tas upp då de 
flesta ombildningar och utförsäljningar av allmännyttiga bostadsbolag skett där. År 1990 så 
bodde 32 % av invånarna i Stockholm stad i allmännyttiga bostäder, vilket är en drastisk 
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skillnad i jämförelse med år 2010 då andelen sjönk till 18 % (Magnusson & Turner 2008; 
Grander & Stigendal 2012). Att också dessa storstadsregioner tas upp (Malmö, Göteborg och 
Stockholm) i många forskningsartiklar och i media beror också, enligt Holmqvust (2015), på 
att segregation ofta är som tydligast i de större städerna.  
 
Då allmännyttans roll förändrats sedan i början på 1990-talet och då också främst under de 
senaste fem åren (från 2011 då kravet på att allmännyttiga bostadsbolag ska drivas med 
affärsmässiga principer kom) finns det inte mycket forskning på vad denna bostadsreform 
påverkat hittills över hela landet. Eftersom bostadsfrågan är en viktig del av 
integrationsarbetet i kommunerna, och allmännyttan tidigare varit ett viktigt verktyg för 
kommunerna att främja integration och social sammanhållning (Grander & Stigendal 2012; 
Bergsten & Holmqvist 2007) är mitt syfte med denna studie att testa allmännyttans roll för 
just integration i dess nya sammanhang. Med denna uppsats kommer allmännyttans roll kunna 
analyseras från ett bredare perspektiv, där alla Sveriges kommuner är inkluderade.  
 
1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att jämföra och analysera vad allmännyttan betyder för integration, 
både etnisk och socioekonomisk, för Sveriges kommuner.   
 
Frågeställningar:  
 

x Påverkar storleken på allmännyttan kommunernas förutsättningar för integration? 
 

x Påverkar andra variabler än allmännyttan kommunernas förutsättningar för 
integration? 

1.3 Avgränsningar 
Studien innefattar Sveriges samtliga 290 kommuner för att kunna mäta allmännyttans 
påverkan på integration. Då jag kommer använda mig av kommunindelningar och 
kommunstatistik kommer jag inte gå in på hur själva kommunen i sig och om dess områden är 
integrerade eller inte. Även om en kommun har attribut som påvisar förutsättningar för att 
vara en integrerad, kan det dock inte i denna studie säkerställas hur grannskap och områden 
inom en kommun förhåller sig till varandra gällande integration. Därför kommer jag basera 
resultatet på kommunernas förutsättningar, det vill säga att ju mindre skillnader det finns 
mellan exempelvis utrikes och inrikes födda, desto större chans är det att kommunen är 
integrerad.  
 
Samtliga data som används i denna studie är begränsat till år 2014, då det året är det senaste 
som mest data finns tillgänglig.   
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1.4 Disposition 
Uppsatsens disposition kommer först genomgå en forskningsöversikt där bostadspolitikens 
och allmännyttans utveckling i Sverige presenteras samt hur utvecklingen sett ut i några 
länder i Europa gällande public och social housing. Den teoretiska bakgrunden går sedan 
igenom begreppen integration, segregation och social mix presenteras som efterföljs av 
tidigare forskning om allmännyttans utveckling och dess inverkan på integration, segregation 
och social mix. Metodkapitlet redovisar hur undersökningen kommer gå till samt vilka data 
och analysmetoder som kommer att användas för att kunna besvara syftet och dess 
frågeställningar. Kapitlet redovisar också genomgående vilka variabler som kommer att 
användas i den statistiska analysen. Slutligen avslutas kapitlet med en metoddiskussion där 
tillvägagångssätt, val av variabler samt urval motiveras för just denna uppsats. Därefter 
kommer ett resultatkapitel med resultatet från metoden. Resultatdelen kommer följas upp med 
ett diskussions- och analyskapitel där resultatet kopplas ihop med den teoretiska bakgrunden. 
Uppsatsen kommer att avslutas med slutsatser där uppsatsens frågeställningar presenteras 
sammanfattat. Sedan följer slutligen en referenslista.  
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2. FORSKNINGSÖVERSIKT 
2.1 Bostadspolitiken i Sverige 
2.1.1 Vad är ett allmännyttigt bostadsbolag? 
Ett allmännyttigt bostadsbolag är ett aktiebolag som en eller flera kommuner tillsammans har 
inflytande över och som ska verka allmännyttigt genom att förvalta fastigheter med 
hyresrätter som främsta upplåtelseform, främja bostadsförsörjningen i kommunen (eller 
kommunerna), erbjuda hyresgästerna inflytande i bolaget samt erbjuda hyresgästerna 
boendeinflytande (SFS 2010:879). Ett allmännyttigt bostadsbolag ska även agera långsiktigt 
med syfte att hyra ut bostäder på lika villkor till alla invånare samt arbeta för en främjad 
integration (Prop. 2009/10:185). 
 
2.1.2 Bostadspolitikens utveckling under 1900-talet och fram till idag 
Bostadspolitiken skiljer sig från andra politikerområden så som vård och skola tillsammans 
med andra sektorer inom välfärdspolitiken. Bostadspolitiken förverkligas via marknaden, 
vilket Bengtsson (et al 2013) benämner som “välfärdspolitikens marknadsvara”. 
Bostadspolitiken i Sverige har genomgått stora förändringar sedan 1920-talet då den sociala 
bostadspolitiken först presenterades. I början av 1900-talet så fanns det en stor bostadsbrist i 
de större städerna på grund av en kraftig urbanisering som ledde till att folk i städerna bodde 
trångbott och där lägenheterna hade låg standard. Målet med den sociala bostadspolitikens var 
därför att förse främst arbetarklassens bostads- och utrymmesstandard (Andersson 2013; 
Bergsten & Holmqvist 2007). För att uppfylla målet började staten ge stöd till bostadssektorn 
genom subventioner till nyproduktion, förmånliga bostadslån samt genom olika regleringar 
som påverkade hyresmarknaden och bostadsproduktionen. I början av 1900-talet resulterade 
det i att flera egnahem och så kallade barnrikehus byggdes, som var till för resurssvaga 
familjer, där både bostadsbyggandet och hyrorna var subventionerade av staten. Dock så var 
det först efter andra världskriget som bostadspolitiken fick sin riktiga genomkraft i Sverige. 
Från att tidigare främst fokuserat på de allra mest resurssvaga i samhället, så riktades 
bostadspolitiken till hela befolkningen, från selektiv bostadspolitik till att bli mer generell. 
Detta var även ett resultat av en politik som ville utjämna skillnader i levnadsstandard mellan 
olika befolkningsgrupper i samhället (Bergsten & Holmqvist 2007; Bengtsson et al 2013).   
 
Efter andra världskriget växte de allmännyttiga bostadsbolagen fram som då gynnades av den 
rådande bostadspolitiken, där de allmännyttiga bostadsbolagen fick kraftiga 
skattereduceringar och subventioner av staten. Det fanns dock krav på dessa allmännyttiga 
bostadsbolag, att de var tvungna att förse bostäder till alla typer av samhällsgrupper, och att 
hyrorna i dessa bostäder skulle passa de mest resurssvaga i samhället. Detta skulle då 
resultera i att bostadssituationen skulle förbättras för invånarna, men även för att få igång den 
sociala och ekonomiska utvecklingen i Sverige. Bostadspolitiken blev därför en viktig 
beståndsdel i den svenska välfärden och som gav utfall på både produktionen och 
konsumtionen av bostäder (Bergsten & Holmqvist 2007; Grander & Stigendal 2012).    
 
Även om många bostadspolitiska försök för att främja bostadsproduktionen samt att förbättra 
boendesituationen för invånarna gjordes, så fanns det fortfarande en stor bostadsbrist i många 
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städer. Detta försöktes lösas genom det statliga initierade så kallade miljonprogrammet vars 
mål var att bygga en miljon bostäder under en tioårsperiod, mellan 1965-1974. Även om 
miljonprogrammet lyckades i den mån att mängden bostäder faktiskt byggdes, så fanns det en 
riktad kritik mot att de sociala aspekterna förminskades då det istället var fokus på kvantitet 
under miljonprogrammets gång. Samtidigt ökade segregationen i många städer. Som ett 
resultat efter kritiken mot miljonprogrammets storskalighet samt mot de ökade 
segregationsproblemen, fokuserade bostadspolitiken efter 1970- talet istället på att främja en 
allsidig hushållssammansättning på en mer lokal nivå, där de sociala aspekterna lyftes fram 
(Bergsten & Holmqvist 2007; Grander & Stigendal 2012; Grander 2015).      
 
Under 1990-talet, under statsminister Carl Bildts styre, så skedde det flera avregleringar inom 
bostadspolitiken då bland annat kreditmarknaden avreglerades, fastighetsskatten höjdes och 
där de allmännyttiga bostadsbolagen inte längre blev subventionerade av staten i samma 
utsträckning som tidigare. Även allmännyttans särregler försvann, tillsammans med att 
räntebidragen minskade. Detta skedde samtidigt under en lågkonjunktur vilket hade stor 
påverkan på bostadsbyggandet i Sverige (Bergsten & Holmqvist 2013). Från att de 
allmännyttiga bostadsbolagen haft en central roll för bostadsmarknaden, minskades nu dess 
roll och möjligheter och hade efter 1990-talet samma förutsättningar och villkor som vilken 
annan bostadsaktör som helst. En annan förändring var att bostadsförsörjningslagen samt 
bostadsanvisningen avskaffades, vilket innebar att kommunerna inte längre var skyldiga att 
erbjuda en kommunal bostadsförmedling eller vara drivande i bostadsförsörjningsfrågan. De 
tidigare nämnda avregleringarna tillsammans med en då rådande lågkonjunktur samt ett 
överskott på bostäder i många kommuner, bidrog till att lite byggdes under Sverige under 
1980-1990-talen (Bergsten & Holmqvist 2013; Grander & Stigendal 2012). 
 
Trots de avregleringar som gjordes på bostadsmarknaden under främst 1980- till 1990-talet, 
så ses bostaden fortfarande som en social rättighet in på 2000-talet (Bergsten & Holmqvist 
2013). År 2002 så kom en ny lag för de allmännyttiga bostadsbolagen, Allbolagen, som 
innebar två krav för att ett bostadsbolag skulle räknas som allmännyttigt. Det första kravet var 
att bolaget främst skulle förvalta hyresrätter och det andra kravet var att bolaget skulle drivas 
utan ett vinstsyfte. Bolaget behövde efter den då initierade lagen inte vara ägt utav kommunen 
utan kunde ägas av vilket företag som helst, kooperativt som privat. Om bolaget ägdes utav 
kommunen blev det automatiskt ett kommunalt bostadsbolag, om det var privatägt eller 
kooperativt ägd, allmännyttigt bostadsbolag. Denna nya lag innebar dock flera kontroverser 
på bostadsmarknaden. Även om de statliga stödet försvann till de kommunala bostadsbolagen, 
fanns det ändå möjlighet för kommunen att ge stöd till sitt eller sina egna bostadsbolag som 
kommunen ägde. Samtidigt så sattes hyrorna inom den privata och kommunägda hyressektorn 
genom kollektiva förhandlingar mellan fastighetsägarna och Hyresgästföreningen, inom 
ramen för den så kallade Bruksvärdesprincipen, vilket innebar att de kommunala 
bostadsföretagen hade en stark påverkan på hyressättningen. Sverige under denna tiden hade 
då en så kallad stark integrerad hyresmarknad, vilket innebar att det fanns starka länkar 
mellan offentlig och privat hyresrätt och som är motsatsen till en dualistisk marknad, där 
hyressättningen sker efter marknadsprinciper och behovsprövning (Kemeny 1995; Bengtsson 
et al 2013). 
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De privata fastighetsägarna tillsammans med den Europeiska Fastighetsorganisationen EPF 
(the European Property Federation) anmälde de kommunägda bostadsbolagen då Allbolagen 
gick emot EUs konkurrensbestämmelser om att främja neutralitet på bostadsmarknaden. 
Stöden till de kommunala bostadsbolagen gjorde så att hyrorna kunde hållas nere och blev 
därför normerande på bostadsmarknaden och på så sätt snedvred konkurrensen för andra 
ägare som inte var kommunala (Grander & Stigendal 2012).  
 
Den svenska modellen för allmännyttiga bostadsbolag innebar år av diskussioner mellan olika 
aktörer på bostadsmarknaden och rent politiskt (Grander & Stigendal 2012). Ett begrepp som 
ofta uppkommer i svensk bostadspolitisk diskurs är målet att främja neutralitet mellan 
upplåtelseformerna. Detta innebär att ingen av upplåtelseformerna (allmännyttig hyresrätt, 
privat hyresrätt, äganderätt och bostadsrätt) ska gynnas framför andra, i hänseende av 
beskattningar och finansieringar (Bengtsson et al 2013).  
 
År 2011 kom det därför en ny lag som kom att kallas lag om allmännyttiga kommunala 
bostadsaktiebolag som ersatte den tidigare Allbolagen. Enligt den nya lagen ska de 
kommunala aktiebolagen främst förvalta bostäder i ett allmännyttigt syfte med hyresrätter 
som upplåtelseform, erbjuda hyresgäster inflytande samt främja bostadsförsörjningen i 
kommunen, samtidigt som de ska drivas med affärsmässiga principer. För att göra det extra 
komplicerat så redovisar den rådande kommunallagen att näringsverksamhet inom landsting 
och kommun endast får bedrivas utan ett vinstsyfte och med begränsade värdeöverföringar 
(Grander & Stigendal 2012; Holmqvist 2015). En värdeöverföring kan definieras som förvärv 
av aktier som ägts av bolaget, vinstutdelning, minskning av reservfond eller av aktiekapital 
som återbetalas till aktieägarna, eller annan affärsmässig aktivitet som innebär att bolagets 
förmögenhet minskas. Denna värdeöverföring regleras av en begränsningsregel som innebär 
att det allmännyttiga bostadsbolagets värdeöverföring under ett räkenskapsår inte får överstiga 
ett belopp som motsvarar den genomsnittliga statslåneräntan under föregående räkenskapsår. 
Dock så finns det vissa undantagsregler gällande värdeöverföring för allmännyttiga 
bostadsaktiebolag. En av undantagsreglerna är att allmännyttiga bostadsbolag får, utan hänsyn 
till begränsningsregeln, föra över det föregående räkenskapsårets överskott om detta överskott 
används till åtgärder (som går inom ramen för kommuners bostadsförsörjningsansvar) som 
främjar integration och social sammanhållning. Dessa åtgärder är inte direkt reglerade i lag 
men hänvisas till att kunna användas till åtgärder som ökar variationen i ett bostadsområde 
eller att skapa mötesplatser för integration (Boverket 2016; Grander & Stigendal 2012; 
Holmqvist 2015). Sedan lagändringen som kom 2011 utmanas nu allmännyttans roll som 
både ska agera samhällsnyttigt och samtidigt agera efter affärsmässiga principer (Salonen 
2015; Holmquist 2015). 
 
2.1.3 Allmännyttans utveckling 
Nästan alla kommuner i Sverige har ett eller flera allmännyttiga bostadsbolag där också 
andelen allmännyttiga bostäder skiljer sig mycket från kommun till kommun, och 19 
kommuner saknar ett allmännyttigt bostadsbolag helt och hållet (Bengtsson et al 2013; 
Boverket 2016a). År 2014 så bestod hela det allmännyttiga bostadsbeståndet av totalt 824 846 
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lägenheter (vilket utgör 17% av det totala bostadsbeståndet och förser hela 14% av Sveriges 
befolkning med bostäder (Andersson 2013)) och då främst i flerbostadshus (Boverket 2016a). 
Mellan åren 2010-2013 sjönk det allmännyttiga bostadsbeståndet med ca 5000 lägenhet per 
år, men efter 2014 stabiliserades beståndet (Boverket 2016a). 
 
Anledningen till varför andelen allmännyttiga bostadsbolag varierar mellan Sveriges 
kommuner beror på flera underliggande faktorer, men där politiken har varit mycket relevant 
för dess utveckling (Andersson 2013; Bengtsson et al 2013). Bengtsson (et al 2013; 2015) 
menar att skillnader i bostadsbeståndet kan förklaras av ett stigberoende (eng. path 
dependency), som kan förklaras av kommuners olika sociala ambitioner historiskt. Med detta 
stigberoende menar Bengtsson (et al 2013; 2015) att förändring inte sker över en natt, utan att 
politiska incitament kan kommer att påverka över en lång period, även fast det politiska styret 
har förändrats. Och vad gäller bostadsbyggandet och bostadspolitiken är detta högst relevant, 
då det inte går att förstå varför det ser ut på ett visst sätt idag om man inte blickar bak 
historiskt och kollar på tidigare institutioners makt, legitimitet och effektivitet. Och vad gäller 
allmännyttiga bostäder så menar Andersson (2013) att det finns ett starkt samband av den 
politik som fördes under 1950 och 1960-talet som fortfarande syns i det nuvarande 
bostadsbeståndet. Bengtsson (et al 2013; 2015) menar vidare på att de finns fyra centrala 
beslutsprocesser som påverkat hur allmännyttan ser ut idag: efterkrigstidens bostadspolitiska 
program mellan åren 1945-1948 där den generella inriktade bostadspolitiken initierades, 
beslut om den nya hyrespolitiken mellan åren 1966-1968 då den formella 
institutionaliseringen av det svenska systemet för hyressättning initierades, bostadspolitikens 
omprövning mellan åren 1974-1975 som skedde som en effekt av miljonprogrammet samt 
den dåvarande borgerliga regeringens systemskifte mellan åren 1991-1993, då offentligt 
engagemang i bostadsförsörjningen minskade.  
 
Även om allmännyttan tillgodoser bostäder till en stor andel av Sveriges befolkning, så utgör 
äganderätt den största andelen av bostadsbeståndet (se tabell 1). Under åren 1965-1974 så 
expanderade både bostadsrätten och allmännyttig hyresrätt under miljonprogrammets år. 
Under de senaste decennierna så finns det dock en nedåtgående trend för de allmännyttiga 
hyresrätterna, som till stor del beror på omvandlingar till bostadsrätt och försäljningar till 
privata hyresfastighetsägare (Bengtsson et al 2013).  
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Tabell 1. Fördelningen av upplåtelseformer i Sverige mellan 1945 - 2014, visat i procent av det totala 
bostadsbeståndet (Andersson 2013; Bengtsson 2015; SCB 2014 l ). 

År och upplåtelseform  Äganderätt Bostadsrätt Allmännyttiga bostäder Privata hyresrätter Totalt 

1945 38 4 6 52 100 

1960 34 9 14 43 100 

1970 34 13 23 30 100 

1975 40 14 24 22 100 

1980 41 14 24 21 100 

1990 40 15 25 20 100 

2000 39 17 23 21 100 

2005 39 17 22 21 100 

2011 41 22 18 19 100 

2014 39 22 17 22 100 

 
 
2.2 Bostadspolitiken i Europa 
2.2.1 Public- och social housing 
För att få en bredare förståelse för utvecklingen av den allmänna hyressektorn så kommer 
följande avsnitt ge exempel på hur utvecklingen sett ut i Europa.     
 
Det finns ingen entydig definition av den svenska allmännyttan i andra länder i Europa, 
eftersom det finns skillnader i finansieringssystem, målgrupp och styrning. Men beroende på 
hur man definierar allmännyttiga bostäder så finns det likheter mellan olika länders 
försörjningssystem (Magnusson & Turner 2008). I Österrike så kallar man Österrikes 
motsvarighet till allmännyttan för “folkets bostäder”, i Frankrike “bostäder för måttliga 
priser”. I England har man istället social housing, som är bostäder inriktade mot en speciell 
inkomstgrupp, vilket inte har samma innebörd som den svenska allmännyttan där ett stigma 
inte är relaterat till allmännyttiga bostäder enligt dess policy (Grander & Stigendal 2012; 
Magnusson & Turner 2008).  
 
Under de senaste årtiondena så har bostadspolitiken förändrats drastiskt i många av Europas 
länder, framförallt i Nederländerna, Tyskland, Storbritannien, Belgien, Frankrike tillsammans 
med Sverige. Framförallt har bostadspolitiken ändrats till en mer marknadsorienterad 
bostadsmarknad, genom ett minskat statligt inflytande som bidragit till ett främjande av privat 
ägande av bostäder (van der Heijden 2002). I Nederländerna, i likhet med Sverige, så har den 
största förändringen skett genom avskaffandet av statliga subventioner (van der Heijden 
2002). Detta är huvudsakligen på grund av den tidigare nämnda EU-rättens konkurrens -och 
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statsstödsregler som menar att de subventionerade hyresrätterna snedvrider konkurrensen för 
privata aktörer på bostadsmarknaden (Grander & Stigendal 2012).  
 
2.2.2 Utvecklingen av public- och social housing i några Europeiska länder 
Enligt van der Heijden (2002) är det svårt att sia hur public- och social housingsektorn i 
Europa kommer att utvecklas och vad dess roll kommer vara i framtiden. Dock så finns det 
vissa utvecklingsmönster som ger indikatorer på public- och social housingsektorns relevans i 
framtiden. Sedan 1980-talet fram till 1990-talet så har de allmännyttiga och sociala 
bostäderna minskat i Nederländerna, Tyskland, Belgien, Storbritannien och Frankrike. van der 
Hejden (2012) visar också att de allmännyttiga och sociala bostäderna mellan åren 1980 till 
1990 har utvecklats från att ha varit bostäder med en jämn fördelning av olika typer av 
inkomstgrupper, till att utvecklats till bostäder som överrepresenteras av en lägre 
inkomstgrupp som ett resultat av minskningen. En annan utveckling gällande dessa länder är 
att andelen låginkomsttagare har ökat i alla länder förutom Belgien, och att andelen 
höginkomsttagare minskat i samtliga länder (van der Heijden 2002). 
 
I Storbritannien så har normen på bostadsmarknaden utvecklats till att äga sin bostad, 
samtidigt som det har skett en minskning i den sociala hyressektorn (social housing) på grund 
av utförsäljningar. Detta har bidragit med att den sociala hyressektorn har utvecklats till 
bostäder för de mest utsatta i samhället, exempelvis låginkomsttagare, äldre och 
funktionshindrade (van der Heijden 2002). Enligt van der Heijden (2002) så har 70 % av 
befolkningen i den sociala hyressektorn i Storbritannien också någon typ av bidrag.  
 
I Belgien sker en liknande utveckling som i Storbritannien, även om Belgien tidigare haft en 
mindre andel sociala hyresbostäder, där man kan hitta en koncentration av låginkomsttagare i 
det sociala hyresbeståndet. Hyresmarknaden består främst av privata aktörer samtidigt som 
individuella bidrag är sällsynt vilket van der Heijden (2002) menar bidrar till en hög osäkerhet 
för utsatta individer på bostadsmarknaden (van der Heijden 2002).  
 
I länder, så som Tyskland, Nederländerna och Frankrike, där bostadspolitiken inte är inriktad 
mot att enbart främja bostadsägande, utgör fortfarande den allmänna (public housing)-och den 
sociala hyressektorn en stor andel av det totala bostadsbeståndet. Även om den allmänna 
(public housing)- och sociala hyressektorn är förpliktigad att driva hyresbostäderna under 
marknadsmässiga principer, så finns det fortfarande ett socialt ansvar med denna typ av 
boendeform, vilket till skillnad Belgien, kan drivas med en mer lukrativ verksamhet som inte 
enbart är till för låginkomsttagare. van der Heijden (2002) menar dock att en sådan 
boendepolitik kan äventyra ansvaret att förse låginkomsttagare med bostäder. En framtida 
utveckling av den allmänna hyressektorn (public housing) skulle då kunna utvecklas till en 
underkategori som skulle kunna utgöras av sociala hyresbostäder till låginkomsttagare. Dock 
så är risken hög att dessa områden riskeras att marginaliseras, vilket liknar upplägget som 
finns i Storbritannien och Belgien (van der Heijden 2002).  
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3. TEORETISK BAKGRUND 
3.1 Integration, segregation och social mix 
3.2.1 Integration 
Integration härstammar från latinet och betyder helhetliggöra. Detta begrepp, helhetliggöra, 
kan förknippas med att flera separata delar sammansmälter med varandra (Stigendal 2006). 
Enligt Stigendal (2006), Andersson (et al 2007) och Grander & Stigendal (2012) så diskuteras 
diskuteras integration i Sverige som ett begrepp som ofta är förknippat med svenskar och 
deras relation med invandrare. Definitionen av integration är även ofta presenterat som social 
integration och systemintegration, vilka båda begrepp är relaterade till social ordning. 
Systemintegration är kopplat till regler, rutiner, organisationer, lokaler, ekonomi, 
styrdokument et cetera, och att de ska hänga ihop och fungera med varandra. Social 
integration betyder å andra sidan att aktörerna och dess relationer med varandra ska hänga 
ihop. Social integration är oftast relaterat till Tönnies lanserade begrepp “Gemeinschaft”, 
vilket syftas på en mänsklig samvaro som ger en form av känslomässiga, nära och täta 
relationer mellan människor. Tönnies andra begrepp “Gesellschaft” förknippas ofta med 
systemintegration som då kan förklaras som instrumentella relationer, exempelvis relationer 
mellan arbetsgivare och arbetstagare. Den sociala ordningen handlar också om relationen 
mellan dessa indelningar (Stigendal 2006; Grander & Stigendal 2012). 
 
Integration kan också delas upp i mjuk eller hård integration. Den mjuka definitionen är ofta 
relaterad till att en individ eller grupp är en del i en gemenskap och som ofta är basat på 
känslor. Den hårda definitionen handlar om att en individ eller en grupp är en del av 
maskineriet, att rätta sig efter bestämda planer. Konflikter och motsättningar (som ofta är 
relaterat till människors känslor) mellan befolkningsgrupper kan göra så att den hårda 
integrationen försvåras. Å andra sidan kan samhällen och system (systemintegration) försvåra 
för en mjuk integration. Mjuk och hård integration är därför starkt relaterade till varandra. Om 
en individ faktiskt är integrerad i ett system (hård integration), så ökar möjligheterna för 
denna att även känna sig mer känslomässigt integrerad (mjuk integration). Social ordning är 
då inte enbart förknippat med disciplin och tvång, utan motsvaras även utav samtycke, 
rättigheter och skyldigheter. System för människor att känna sig integrerade i, är därför ett 
måste för att kunna skapa social ordning genom integration, annars skapas ett utanförskap 
vars motsvarighet är ett innanförskap. Innanförskap kopplas ofta ihop med det medborgerliga, 
ekonomiska och det sociala livet. Utanförskap har däremot en mer vag definition, men som 
ofta förknippas med utanförskap kopplat till exempelvis självständig försörjning, arbetslöshet, 
nätverk, språkegenskaper, och som många gånger är motstridiga i relation till varandra. Även 
om individer är i ett utanförskap för att de exempelvis är arbetslösa så betyder det inte att de 
inte är sammankopplade till ett starkt socialt nätverk (Stigendal 2006; Grander & Stigendal 
2012). 
 
Även om det görs många försök i politiken att få människor integrerade genom 
systemintegration, så betyder inte detta att de blir socialt integrerade, vilket fortfarande kan 
betyda ett en individ eller grupp befinner sig i ett utanförskap. Detta gör integrationsbegreppet 
till ett ibland svårförståeligt begrepp, då integration är beroende av flera olika variabler 
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(Stigendal 2006; Stockholms läns landsting 2009). I Sverige så har integration testats genom 
att jämföra utbildningsnivå, arbetsmarknad, ohälsotal, boende, socialt kapital och 
medborgerligt inflytande mellan olika grupper i samhället, oftast mellan svenskfödda och 
utrikesfödda eller invånare med utländsk bakgrund. I Sverige ligger det alltså ett fokus på en 
invandrarkontext, som handlar om att immigranter ska kunna vara delaktiga i sociala, 
ekonomiska, politiska och kulturella relationer i samhället (Stockholms läns landsting 2009). 
 
3.3.2 Segregation 
I jämförelse med integration, så förknippar många begreppet segregation som det motsatta 
fenomenet (Stigendal 2006; Grander & Stigendal 2012). Segregation i ett geografiskt 
perspektiv menas oftast med att olika befolkningsgrupper är geografiskt separerade och kan 
uppkomma på grund av religion, hudfärg, etnisk tillhörighet och socioekonomisk status et 
cetera. Segregation kan också vara frivillig eller ofrivillig. Ofta så väljer vissa människor att 
bosätta sig inom samma område, som exempelvis att unga personer vill bo där andra 
ungdomar bor, eller att barnfamiljer gärna vill bosätta sig där de hittar andra barnfamiljer.  
Segregation kan heller inte enbart vara kopplat till en typ av folkgrupp, utan av minst två 
folkgrupper, och samma princip gäller med det geografiska området. Att exempelvis många 
invandrare bor på ett och samma ställe behöver inte betyda att segregation uppstått, utan 
segregation uppkommer när sociala uppdelningar sammanfaller med rumslig eller geografiska 
åtskillnader. Denna typ av segregation behöver i sig inte betyda att problem uppstår eller att 
det skett med tvång. Däremot är det viktigt att ta i akt att segregationsproblem just kan 
komma att uppstå på grund av rumsliga och geografiska åtskillnader mellan folkgrupper som 
påverkas av olika aspekter så som etnicitet, ålder, familj, inkomst, kön, bostadskvalitet, klass 
och politik. Detta innebär att relationer som är beroende av segregationspoler kan skapas, 
vilket i sig kan skapa motsättningar mellan dem (Stigendal 2006). 
 
Ofta när segregation uppstår finns det ett utanförskap vars motpol då innebär ett innanförskap, 
vilket kan uppkomma mellan befolkningsgrupper men också på individnivå. Ett utanförskap 
behöver därför inte direkt vara kopplat till segregation, men när ett utanförskap drabbar en 
grupp av människor, exempelvis folkgrupper, så sammanfaller detta med en segregation 
(Grander & Stigendal 2012). Segregation kan också uppstå i olika rumsliga nivåer, och 
behöver inte endast vara förknippad som ett stadsdelsfenomen. Segregation kan uppstå såväl 
på lokal nivå, som inom ett bostadsområde eller regionalt. Upplåtelseformer ses ofta vara 
kopplat till segregation, vilket ofta kopplas till individers ekonomi och förvärvsarbete. Så 
koncentrerade områden med majoriteten av en viss upplåtelseform kan ge utslag på 
segregation (Stigendal 2006).  
 
I Sverige så kom segregationsbegreppet att blomma upp runt 1950 och 1960-talet då 
urbaniseringen fick sin frammarsch i städerna. På grund av den snabba urbaniseringen så 
drabbades många av de större städerna av bostadsbrist och förslumning. Som ett resultat av 
detta försökte dåvarande regering att råda bot på problemet genom att bygga så mycket 
bostäder under en tioårsperiod, det tidigare nämnda miljonprogrammet. Även om 
miljonprogrammet var ett lyckat projekt då det resulterade i att många människor fick bo i bra 
standardiserade lägenheter, ledde detta till att många klyftor ökade i städerna, främst på grund 
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av bostädernas utformning och placeringar. Detta ledde till en ökad medvetenhet om 
segregation bland politiker och samhället i övrigt, och då en segregation som blev kopplad till 
socioekonomiska skillnader (Stigendal 2006).    
 
I Sverige har många politiker diskuterat segregation som är förknippade med sociala problem, 
fysiska förslitningar och omflyttningar som oftast syftar på etnisk och/eller socioekonomisk 
segregation (Stigendal 2006; Grander & Stigendal 2012). Enligt Roger Andersson (2014) så 
kan planerare och politiker tillsammans med forskare glömma bort att se segregation i ett 
större perspektiv då de istället fokuserar på segregationsproblem inom ett specifikt område. I 
politiken och i debatten om segregation och integration talas det oftast om “förlorarsidan” det 
så kallade utanförskapet, det vill säga det område som är mest resurssvagt eller har låg status 
(Delegationen för hållbara städer 2012; Westin 2011; Grander & Stigendal 2012). Westin 
(2011) menar att detta är ett logiskt tankefel då segregationsproblemet inte endast består av ett 
problemområde utan att segregation gäller för en stad i helhet, både högstatusområden och för 
områden med lägre status. Resultatet av detta menar Westin (2011) bidrar till att 
segregationsfrågor lyfts i de utsatta områdena som ett försök för att få dessa mer attraktiva, 
vilket oftast resulterar i att ett annat önskvärt klientel (ofta höginkomsttagare) flyttar in i 
området (mer om detta under avsnitt Social mix).  
 
Enligt Östh (et al 2015) så har mått på just segregation och integration länge diskuterats inom 
forskningen. Massey & Denton (1998) menar att det inte är så viktigt vilka mått som används, 
då flera olika mått kan påvisa samma sak och att olika mått kan hänga ihop med varandra. 
Däremot är det viktigt att kunna definiera vilka mått som används väldigt precist, för att 
kunna göra jämförelser mellan olika geografiska områden (Östh et al 2015). Det är extra 
viktigt att kunna definiera de förklarande variablerna i en statistisk analys, annars riskeras 
resultatet bli snedvridet, på grund av felaktigt använda mätvariabler (Östh et al 2015).   
 
Sedan 1960-talet har forskare försökt mäta segregation och integration genom olika 
datainsamlingar som sedan försöks besvaras av statistiska analyser, så som entropiindex, 
segregationsindex, social responsibility index samt dissimilaritets- och olikhetsindex 
(Stigendal 2006; Magnusson & Turner 2008). Östh (et al 2015) menar dock att dessa typ av 
index innehåller brister när man ska mäta segregation. De menar att sådana typ av index inte 
mäter segregation som ett fenomen som påverkar individer. Istället så är de flesta 
segregationsindex relaterade till en hop av människor inom ett visst område, som istället 
genererar en abstrakt bild rumslig struktur, vilket man kan jämföra med övrig 
befolkningsstruktur. 
 
3.3.3 Social mix 
I flera Europeiska och Nordamerikanska länder så finns det starka politiska ideal om socialt 
blandade områden, det som ofta benämns som social mix, som uppkommit från en reaktion av 
segregationsproblem i många städer (Musterd & Andersson 2005; Galaster & Friderichs 
2015). Det är främst i den urbana planeringsteorin som social mix diskuteras, och som syftar 
på ett ekonomisk-demografiskt tillstånd i ett grannskap eller i en stadsdel. Social mix är 
baserat på olika kombinationer av diverse sociala attribut inom ett specifikt område, så som 
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etnicitet, ekonomiska resurser, upplåtelseform eller hushållsstruktur (Galaster & Friderichs 
2015). Ett social blandat område bör då bestå av olika hustyper, vilket kan innebära blandade 
upplåtelseformer och hustyper, vilket bidrar till att människor med olika socioekonomisk 
bakgrund kan bo inom ett geografisk begränsat område. Detta i sin tur, menar många 
politiker, kommer att bidra till bättre sociala miljöer för individen (Musterd & Andersson 
2005).   
 
Social mix som ideal har också uppkommit från en tro att individer, ofta de mest resurssvaga, 
skulle dra nytta av att bo i ett social blandat område (Musterd & Andersson 2005; Galaster & 
Friderichs 2015), och att socialt blandade grannskap förbättrar människors möjligheter till 
arbete, offentlig service så som skola och vård, områdens rykten och minskade 
koncentrationer av problematiska förhållanden (Andersson et al 2007). Musters & Andersson 
(2005) menar också att det finns ett samband mellan social mix och olika hustyper och 
upplåtelseformer. Detta går att se i många av de Europeiska stadsförnyelseprojekt där 
politiker vill förnya de storskaliga bostadsområden som byggdes upp under efterkrigstiden. 
Dessa storskaliga områden är ofta förknippade med en homogen befolkning och homogena 
upplåtelseformer, så som allmännyttiga bostäder, public- eller social housing.  
 
Med homogen befolkning beskriver Musterd & Andersson (2005) som en grupp som 
exempelvis kan innehålla många utrikes födda eller resurssvaga personer, men viktigt att 
poängtera är att dessa grupper inte behöver vara homogena i sig, utan att de också kan vara 
heterogena då exempelvis utrikes födda kan ha flera olika typer av bakgrunder och 
nationaliteter. Och dessa områden består också oftast av hushåll av relativt svag social 
position i samhället och är ofta invandrartäta (Musterd & Andersson 2005; Bergsten & 
Holmqvist 2007). Enligt Musterd & Andersson (2005) så är den centrala idén att homogena 
upplåtelseformer bidrar till en homogen social befolkning, oftast relaterat till en resurssvag 
befolkning, som minskar de sociala möjligheterna för de som bor i ett sådant område, det vill 
säga att de kan bli socialt blockerade från omgivningen. Ett sådant blockerande kan bidra till 
att sociala problem och ibland även kriminalitet kan skapas i dessa områden som ett resultat 
av sociala spänningar och stigmatisering, som oftast relateras till grannskapseffekter (Musterd 
& Andersson 2005; Bergsten & Holmqvist 2007). Musterd & Andersson (2005) poängterar 
att denna idé sällan är relaterad till områden med en homogen befolkning som består av 
höginkomsttagare, även om den geografiska koncentrationen av sådana områden är mer 
vanligt förekommande (Musterd & Andersson 2005).  
 
Musterd & Andersson (2005) menar dock att efterkrigstidens byggda homogena 
bostadsområden inte nödvändigtvis behöver betyda att de kommer innefatta problem så som 
stigmatisering, och att resurssvaga områden ej behöver vara relaterade till sociala problem. 
Enligt Musterd & Andesson (2005) så visar forskning i Nederländerna att storskaliga 
homogena bostadsområden byggda efter andra världskriget fungerade väldigt annorlunda i 
jämförelse med varandra och att områden med sociala problem lika gärna kunde uppstå i 
andra typer av bostadsområden (Musterd & Andersson 2005).  
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Enligt Musterd & Andersson (2005) så är det är främst i Nederländerna, Tyskland, Frankrike, 
Storbritannien, Finland och Sverige, vars politiker och andra aktörer starkt värnar om sociala 
problem relaterade till stadsplanering ofta förespråkar en politisk strategi om socialt blandade 
områden. Däremot så kan strategierna för att skapa socialt blandade områden skilja sig åt, där 
vissa strategier handlar om en blandning av olika etniciteter i områden, till strategier som 
främjar en socioekonomisk blandning i områden. Oavsett vilka strategier som förs för att 
skapa socialt blandade områden, är oftast det politiska målet att sträva till en starkare 
integration (Musterd & Andersson 2005).  
 
Public housing som princip är Europas motsvarighet till Sveriges allmännyttiga bostäder, är 
ofta betraktade som en orsak till en ökad segregation på grund av en homogen befolkning som 
oftast bor där, exempelvis en hög andel låginkomsttagare eller en hög andel personer med 
utländsk bakgrund, i kombination med en avgränsad geografisk koncentration (Musterd & 
Andersson 2005; Andersson et al 2007). I Frankrike så har detta problem, som ofta 
förekommer i storskaliga public housing-områden, försökt lösas så att det i lag är reglerat att 
alla kommuner måste ha en minimumprocent av public housing-bostäder. Om inte 
kommunerna tar sitt ansvar att förse kommuninvånare med en viss andel public housing, 
tillkommer en straffavgift för kommunerna. 
 
I Sverige så har socialt blandade områden varit ett politiskt mål sedan 1974. Till skillnad mot 
Frankrike så är det inte reglerat i lag i Sverige men har istället utvecklats som generella 
riktlinjer. En anledning till varför strategier för socialt blandade områden inte är reglerat i lag 
är för att staten och riksdagen inte kan påverkar när, vart och för vem kommunerna väljer att 
bygga bostäder åt, där främst marknadsekonomiska intressen styr. Dock så realiseras oftast en 
blandning av olika upplåtelseformer och bostadstyper i Sverige, men är då ofta beroende av 
faktorer så som in och utflyttningar från städer, tjänstenivå samt ekonomisk utveckling på 
lokal nivå (Musterd & Andersson 2005; Andersson et al 2007; Bengtsson et al 2013). Socialt 
blandat boende kan därför ses som en retorisk politikerfråga i Sverige. År 2004 så uttalade sig 
Socialdemokraten Mona Sahlin (dåvarande regerings bostadsminister) om vikten av olika 
upplåtelseformer, med främst ett fokus på hyresbostäder, för att minimera riskerna med 
segregation, både etnisk och social. Detta uttalande baserades på de facto att det var många 
områden, främst i storstäders utkanter som tydligare innehöll en koncentration av 
låginkomsttagare med hög arbetslöshetsgrad (Musterd & Andersson 2005).   
 
Skillnaden mellan Europa och Nordamerika gällande strategier om socialt blandat boende 
skiljer sig oftast åt, även om målen är detsamma. I Nordamerika har det satsats mycket på 
olika förflyttningsprogram så som Moving to opportunity och HOPE V (Housing 
Opportunities for People Everywhere), där strategierna för socialt blandat boende är att 
förflytta individer, ofta resurssvaga, till mer socialt och ekonomiskt stabila områden så deras 
möjligheter förbättras. I Europa så är oftast strategierna att skapa eller återskapa blandade 
bostadsområden genom om- och nybyggnationer istället för att främja omflyttningar av 
individer (Magnusson & Turner 2008). Detta innebär också att Europas strategier och de 
politiska insatserna för socialt blandat boende oftast är mer omfattande då en större del av 
befolkningen är inkluderade (Musterd & Andersson 2005; Bergsten & Holmqvist 2007). 
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Även om socialt blandat boende är en strategi som många länder har tillämpat, så finns det 
också en kritik mot denna strategi. Vissa forskare hävdar att det också finns risker med att 
blanda olika samhällsgrupper, vilket kan förvärra den sociala ordningen genom exempelvis 
ökande grad av konflikter, en ovilja att ta kontakt med varandra eller irritation mellan parter. 
En annan kritik som riktats mot denna strategi är att myndigheter ofta vill förändra ett 
områdes befolkningssammansättning, även i områden som redan innehöll en varierade 
blandning av befolkning med olika bakgrunder (Musterd & Andersson 2005; Westin 2011).  
 
En studie gjord av Musterd & Andersson (2005) visar att det inte finns någon jättestark 
korrelation mellan olika upplåtelseformer och socialt blandade områden. Däremot finns det 
vissa skillnader mellan homogena och heterogena bostadsområden (gällande typer av 
upplåtelseformer), där skillnader i etnisk och social sammansättning kunde hittas. Dock så 
hittades en stor andel flyktingar, låginkomsttagare, och personer med utländsk bakgrund i 
båda typer av områden. Musterd & Andersson (2005) kommer också fram till att områden 
som innehåller olika typer av upplåtelseformer inte sällan består av en heterogen social 
blandad befolkning med olika bakgrunder gällande nationaliteter, både utrikes och inrikes 
födda. Musterd & Andersson (2005) poängterar att sociala processer i ett specifikt 
bostadsområde, som till exempel koncentration av fattigdom och en ökad segregation, inte 
behöver vara orsakade av områdets bostadsbestånd eller av områdets sammansättning i sig. 
De menar att samhällen, städer och bostadsområden är alla relaterade till varandra i samma 
system, och att områdesspecifika stadsförnyelser för att lösa sociala problem bör kompletteras 
med åtgärder på andra nivåer, så som nationellt och till och med globalt.    
 
Hedin (2010) kritiserar stadsbyggnadsstrategier som social mix eller social blandning. Hedin 
(2010) menar att sådana strategier ofta resulterar i att hyresrätter eller bostadsrätter för en 
högre inkomstgrupp ofta byggs i befintliga låginkomstområden för att skapa en social 
blandning, och att det aldrig eller väldigt sällan sker på omvänt vis. Hedin (2010) menar 
vidare att sådana strategier är ett sätt för politiker att legitimera en gentrifiering, att få ett 
område med sämre rykte att omvandlas till det bättre. Risken är dock stor att det sker en 
vidare bortträngningsprocess, som oftast resulterar i att den befolkning som bodde i området 
innan dessa strategier implementerades inte har råd eller möjlighet att bo kvar, på grund av 
exempelvis förhöjda hyror i området. Andersson (et al 2007) och Schutjens (et al 2002) menar 
också på att utförsäljning eller ombildningar av allmännyttiga bostäder i centrumlägen kan 
leda till social förändring vilket resulterar i en gentrifiering och residualisering. Exempel som 
Schutjens (et al 2002) tar upp är Storbritannien och Nederländerna där ett stort bestånd av de 
allmännyttiga (public housing) och sociala hyresbostäderna sålts ut till privata fastighetsägare 
och där man kan se en effekt på en ökad residualisering i det kvarstående allmännyttiga och 
sociala hyresbeståndet. Detta beror på att de mest ekonomiskt utsatta familjerna blir beroende 
av dessa typer av boende, medan familjer med tryggare ekonomi har möjligheter att ta del av 
den privata bostadsmarknaden. 
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3.4 Tidigare forskning om allmännyttiga bostäder och integration 
Enligt Grander (2015) så är ett första argument gällande allmännyttans samhällsnytta att det 
är den enda del av bostadsförsörjningen som kommunerna direkt kan påverka. Kommunerna 
har ansvaret för den lokala bostadspolitiken, både vad gäller det sociala ansvaret i kommunen 
med att lösa bostad till hushåll med lite resurser samt ansvaret att bidra med ett bostadsutbud 
som ligger i linje med den rådande politiken (Bengtsson 2015). Grander (2015) menar också 
att allmännyttan alltid haft en tradition att arbeta med aktiviteter, projekt och verksamheter av 
social karaktär, på sidan av att tillgodose bostadsförsörjningen i kommuner. En del av detta 
sociala ansvar sägs bottna i de konsekvenser som uppstod efter miljonprogrammets följder 
runt 1970-talet, då den tidigare bostadsbristen för industriarbetare ebbat ur på grund av 
industriell nedgång. Samtidigt skedde en stor massinvandring in till Sverige, vilket innebar att 
många av miljonprogrammets fastigheter kom att bebos av invandrade flyktingar och 
arbetssökande. Efter denna period initierade bostadsbolagen flera verksamheter av socialt 
ansvarstagande, vilket också blev tydligt under kommande års urbana omstruktureringar och 
ekonomiska kriser. Även under 2000-talets ökade polariseringar i flertalet städer i Sverige har 
dessa sociala insatserna varit betydande, vars områden ofta präglats av socialt utanförskap. 
 
Även efter den nya lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag som trädde i kraft 
år 2011 har samhällsansvaret för det allmännyttiga beståndet varit betydande, samtidigt 
som bostadsbolagen ska drivas med affärsmässiga principer, vilket innebär att allmännyttan 
således har dubbelt ansvar (Grander 2015). Windell (2015) menar däremot på att många 
privata fastighetsägare under de senare åren också initierat ett socialt ansvarstagande, så kallat 
CSR (Corporate Social Responsibility), men som är frivilligt för företaget att implementera 
till skillnad från de allmännyttiga bostadsbolagen. 
 
Grander (2015) gjorde en studie om de kommunala bostadsbolagen för att se vilken typ av 
samhällsansvar bostadsbolagen tar. I de enkätsvar som kom från de allmännyttiga 
bostadsbolagen svarade många bolag att de bland annat erbjuder bostäder till människor som 
har svårt att komma in på den övriga bostadsmarknaden, ger förtur till utvalda grupper i 
samhället, främjar en blandad bebyggelse för att minska boendesegregation samt att många 
bolag arbetar med att erbjuda sysselsättning och/eller utbildning. Andra svar som kom in från 
några kommunala bostadsbolag var att de arbetar med vräkningsförebyggande samt att 
kraftiga hyreshöjningar bör undvikas efter exempelvis renoveringar av bostadsbestånden. 
Sammanfattningsvis presenterar Grander (2015) tre olika nivåer av samhällsansvar bland de 
kommunala bostadsbolagen; (1) den hyresgästnära sociala relationen som handlar om åtgärder 
kopplande till hyresgästernas boende, (2) områdesutveckling som handlar om åtgärder 
kopplade till området, boendedemokrati och kultur- och fritidsaktiviteter och (3) stads- och 
samhällsutveckling som handlar om åtgärder för bostadsförsörjningsansvaret men även andra 
sociala och fysiska åtgärder för att förhindra segregation.  
 
I samma studie så tittade Grander (2015) på om de kommunala bostadsbolagen arbetar med 
åtgärder för att främja blandad bebyggelse och för att minska segregation, varav 39% av de 
inkomna svaren från de kommunala bostadsbolagen svarade ja. De bolag som svarade ja var 
främst större bolag och bolag som finns i kommuner där det råder en större bostadsbrist. Ett 
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liknande samband hittades gällande andelen allmännytta i kommuner där utfallet blev att ju 
högre andel allmännytta en kommun har, desto större chans är det att de arbetar med att 
minska bostadssegregation (se tabell 2). 
 
Tabell 2. Bolagens arbete med att minska bostadssegregationen genom att främja en blandad bebyggelse, indelat 
i andelen allmännytta i kommunen (Grander 2015). 

Andel allmännytta Nej Ja Totalt Andel ja-svar 

0-10% 17 7 24 29 % 

11-15% 32 22 54 41 % 

16-20% 37 21 58 36 % 

21-25% 19 10 29 34 % 

26-36% 7 12 19 63 % 

Totalt 112 72 184 39 % 

 
I en annan studie av Andersson (et al 2007) kom det fram till att det finns fem olika strategier 
som är relevanta för segregationsutvecklingen; urbana områdesbaserade interventioner, en 
stor social blandningspolitik, en etnisk blandningspolitik, en omplaceringspolitik samt en stor 
allmännyttig bostadssektor. Följderna av utförsäljningar och ombildningar av den sociala 
bostadssektorn samt allmännyttiga bostäder debatteras av många, vilket sägs resultera i att ju 
mindre volymer en allmännyttig bostadssektor har, desto större är risken att denna sektor 
marginaliseras och stigmatiseras (Andersson et al 2007; Grander och Stigendal 2012). Detta 
antagande tas ofta upp när man pratar om Nederländernas låga segregationsnivå. I Amsterdam 
så är över hälften av alla bostäder i det sociala bostadsbeståndet. Politiker och tjänstemän 
inom bostadssektorn i Amsterdam menar att deras omfattande sociala bostadssektor, som är 
spridd över stadens olika delar, är en betydande faktor för att planera socialt blandade 
områden. Detta antagande kan även appliceras i Wien, där över 60 % av befolkningen bor i 
allmännyttiga bostäder. I Sverige så är Växjö en stad med en stor allmännytta, där även en 
mindre skarp socioekonomisk segregationen uppvisas (Andersson et al 2007).     
 
Av Sveriges 290 kommuner så har alla utom 19 kommuner ett eller flera allmännyttiga 
bostadsbolag (Holmqvist 2015). De allmännyttiga bostadsbolagens marknadsandelar varierar 
i hyressektorn mellan 10 % och 70 % i kommunerna (störst andelar går att hitta i 
storstadsregioner och minst andel i rurala kommuner) vilket kan ha stor inverkan på 
kommuners bostadspolitiska åtgärder och förutsättningar med att arbeta med integration och 
social sammanhållning (Magnusson & Turner 2008; Grander & Stigendal 2012). van der 
Heijden (2002) visar också i sin studie att Sverige tillsammans med Frankrike, Danmark, 
Österrike och Nederländerna, vilka har en relativt stor public housingsektor, rankas relativt 
lågt gällande överrepresentation av låginkomsthushåll i dessa bestånd.  
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Andersson (2002) menar att man kan urskilja olika mönster i det allmännyttiga beståndet, där 
man kan se att det allmännyttiga bostadsbeståndet i förorter ofta består av en befolkning av 
utländsk bakgrund medan resterande allmännyttigt bestånd är befolkade av främst boende 
med svenskt ursprung, vilket kan förklaras av finns etniska hierarkier på bostadsmarknaden.  
 
Däremot så visar Magnusson & Turner (2008) i sin studie att mer rurala områden och mindre 
städer påvisar en relativt liten inkomstskillnad mellan upplåtelseformerna, medan i storstäder 
så är inkomstskillnaden mer markant mellan de som bor i allmännyttiga bostäder och de som 
bor i andra typer av upplåtelseformer, där de som bor i allmännyttiga bostäder är de med 
minst inkomst. I samma studie så kommer de fram till att ju högre andel allmännytta som 
finns i en kommun, desto mindre chans är det att hitta en koncentration av fattiga och utsatta i 
de allmännyttiga bostadsbestånden. De hittade även ett samband mellan andelen 
allmännyttiga bostäder i kommunerna, där en stor marknadsandel tenderade att ha ett mindre 
fokus på agera som sociala bostäder, till skillnad från kommuner där det finns en låg 
andelallmännytta. I både Magnussons & Turners (2008) och Musterds (2014) studier hittar de 
också ett samband vilket politiskt block som styr i kommunerna, där ett politiskt högerblock 
tenderar att använda allmännyttiga bostäder mer som socialbostäder än ett politiskt 
vänsterblock. 
 
Public housing har sedan efterkrigstiden setts som en väsentlig del i bostadsförsörjningen och 
för uppbyggandet av välfärdssamhället för många länder i Europa, och framförallt 
allmännyttan i Sverige där välfärdsstaten varit en av ideologins grundpelare (Magnusson & 
Turner 2008; Grander 2015). Allmännyttan har länge setts som ett viktigt samhällsnyttigt 
instrument för att tillgodose bostäder för alla kommuninvånare och dess olika bostadsbehov 
(Salonen 2015; Holmquist 2015). I en mer marknadsdriven bostadsmarknad har allt fler 
privata aktörer fått större inflytande i bostadssektorn samt i kommuners fysiska planering i 
stort vilket har utmanat allmännyttiga bostadsbolags ändamål och legitimitet (Salonen 2015; 
Holmquist 2015).  
 
3.5 Användning av de teoretiska begreppen 
Integration, segregation och social mix kommer utgör de teoretiska ramarna för denna studie. 
Som tidigare nämnt i den teoretiska bakgrunden så har integrationsbegreppet, i en svensk 
kontext, fokuserat på skillnader i utbildningsnivå, arbetsmarknad, ohälsotal, boende, socialt 
kapital och medborgerligt inflytande mellan olika grupper i samhället, oftast mellan 
svenskfödda och utrikesfödda men också mellan olika inkomstgrupper (Stockholms läns 
landsting 2009; stigendal 2006). Dessa nämna skillnader kommer utgöra grunden för att 
kunna mäta kommuners integration, både etnisk och socioekonomisk, och kommer 
operationaliseras till mätbara mått, utifrån tillgänglig statistik. Då syftet med denna studie är 
att jämföra och analysera vad allmännyttan betyder för kommuners integration kommer 
allmännyttan testas gentemot samtliga integrationsmått och indikatorer som nämnts i teorin. 
Andra variabler som kan tänkas påverka kommuners integration väljs även med ett fokus från 
teorierna om integration, segregation och social mix.  
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4. METOD 
4.1 Kvantitativ metod 
Syftet med denna studie är att analysera och jämföra vad allmännyttan betyder för 
kommuners förutsättningar för integration. För att detta ska kunna analyseras och jämföras så 
kommer jag använda mig av en statistisk design. Att använda sig av statistisk design är 
vanligt då man vill göra jämförelser och kunna dra slutsatser om orsak och verkan men många 
analysenheter inkluderade (Esaiasson et al 2012; Andersson et al 2007a). För att kunna 
genomföra den statistiska analysen kommer analysprogrammet SPSS (Statistical Package for 
the Social Sciences) att användas. 
 
4.2 Variabelbeskrivning 
Eftersom denna studie kommer testa kommuners förutsättningar för integration så är detta den 
beroende variabel. För att kunna mäta kommuners förutsättningar för integration måste det 
finnas mått att gå efter. Det är därför av intresse att hitta olika ojämlikhetsmått som kan 
tänkas finnas. Enligt Stigendal (2006) och Stockholms läns landsting (2009) så har man 
tidigare försökt mäta integration med ett fokus på utrikes födda invånare i relation till 
svenskfödda invånare genom att titta på skillnader i utbildningsnivå, ohälsotal, 
arbetsmarknad, inkomstfördelning och medborgerligt inflytande. Socioekonomisk segregation 
kan definieras som klass- och resursskillnader mellan människor i det urbana rummet 
(Andersson et al 2013). Efter att integrationsvariablerna identifieras så testas de mot ett antal 
oberoende variabler som kan tänkas påverka dessa integrationsmått. En av dessa oberoende 
variabler kommer därför vara andelen allmännyttiga bostäder som finns i en kommun, 
tillsammans med en mängd andra variabler som kan tänkas påverka integrationsmåtten. 
 
4.3 Data 
Den data som främst kommer att används i denna studie är av sådan sort som kan hämtas från 
Statistiska Centralbyrån (SCB) och som är del av Sveriges offentliga statistik. SCBs statistik 
är sammanställd av offentliga myndigheter vars uppgifter har en nyckelroll i olika områden så 
som förvaltning, politik, regering och forskning (Östh et al 2015).  
 
Kompletterande data som också kommer att användas kommer från andra myndigheter som 
SCB har hänvisat till, så som Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), 
där också datan är offentlig för allmänheten och är enkel att spåra. 
 
För denna studie har år 2014 valts ut som utgångsår då flest data går att hitta för det året på 
SCB, SKL och Socialstyrelsen. Senare data existerar i många databaser, men många 
datainsamlingar har vid denna tidpunkt inte hunnits färdigställas. Den utvalda datan 
presenteras nedan:  
 
Integrationsmått (y): 
 
Ekonomiskt bistånd. Denna variabel kommer testas för att se om det finns någon skillnad 
mellan utrikes- och inrikes födda vad gäller ekonomiskt bistånd, vilket är en indikator på 
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invånares levnadsförhållanden. Ju högre differens mellan de utrikes och de inrikes födda, 
desto mer kan man anta att kommunens förutsättningar för integration är låg. Är differensen 
liten så är förutsättningarna för en integrerad kommun större (Andersson et al 2007; Musterd 
& Andersson 2005; Stockholms läns landsting 2009). Denna variabel innefattar utbetalt 
ekonomiskt bistånd inklusive introduktionsersättning, tusental kronor, både 
registerledare/sambo utrikesfödda samt inrikes födda, sammanboende par med barn för år 
2014 (Socialstyrelsen a). 
 
Andelen förtroendevalda i kommunfullmäktige. Denna variabel kommer testas för att se hur 
förtroendevalda med utrikes och inrikes bakgrund är representerade i kommunfullmäktige 
(Stockholms läns landsting 2009). Ju högre differens mellan de utrikes och de inrikes födda, 
desto mer kan man anta att kommunens förutsättningar för integration är låg. Är differensen 
liten så är förutsättningarna för en integrerad kommun större då både utrikes och inrikes födda 
är representerade i kommunpolitiken. Denna variabel innefattar andelen valda i 
kommunfullmäktigeval efter region, inrikes/utrikes född och valår 2014 (SCBe). 
 
Andelen arbetslösa. Denna variabel kommer att testas för att se hur arbetslösheten skiljer sig 
mellan utrikes samt inrikes födda. Här är EU-medborgare ej med (förutom svenskfödda) för 
att förstärka skillnaden mellan utrikes och inrikes födda. Om det inte är någon stor differens 
mellan dessa mått, så kan man förvänta att kommunen har större förutsättningar för 
integration i jämförelsevis med ett högt differenstal (Andersson et al 2007; Musterd & 
Andersson 2005). Denna variabel innefattar andelen arbetslösa i en kommun, uppdelat i 
andelen svenskfödda respektive personer födda i annat land utanför EU (SCB d). 
 
Utbildning. Denna variabel kommer användas för att se differensen i eftergymnasial 
utbildning mellan utrikes samt inrikes födda. Ju mindre differens, ju mer kan man anta att 
kommunen har större förutsättningar för integration (Andersson et al 2007; Stockholms läns 
landsting 2009). Denna variabel innefattar utrikes respektive inrikes födda personer med 
eftergymnasial utbildning (minst 3 år). 
 
Ginikoefficient (inkomstspridning). Denna variabel är ett mått på inkomstspridningen i 
kommunen. Ju närmare 100 ginikoefficienten visar, desto större ojämlikhet, och ju närmare 0 
desto mindre ojämlikhet i inkomstspridningen i kommunen (SCB j). Ju mindre skillnader i 
inkomstspridning, desto större förutsättningar för integration (Stigendal 2006; Musterd & 
Andersson 2005; Galaster & Friderichs 2015; Stockholms läns landsting 2009). 
 
Boendesegregationsindex. Detta mått påvisar vart den utrikes födda befolkningen samt den 
inrikes födda befolkningen bor i i relation till varandra i en kommun och är beräknat på 
SAMS-områden (Small Areas for Market Statistics) och är sammanvägt till ett kommunvärde. 
Ju närmare noll desto jämnare fördelning mellan utrikes och inrikes födda, och ju närmare 
100 desto mer segregerad är kommunen gällande vart den utrikes och den inrikes födda 
befolkningen bor i relation till varandra (SBC k). Ju närmare 0, desto större förutsättningar är 
det att kommunen är integrerad gällande vart de utrikes och de inrikes födda bor (Stigendal 
2006; Grander & Stigendal 2012; Stockholms läns landsting 2009).  
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Då tidigare nämnda integrationsmått enbart visar statistik för en typ av grupp, exempelvis 
utrikes och inrikes födda, så har nya mått skapats för att kunna få ett värde på integration. För 
att få fram integrationsmåtten har alla y-variabler (förutom ginikoefficienten och 
boendesegregationsindex då de redan är färdiga mått) jämförts mellan utrikes- och inrikes 
födda för att få ett referenstal. Ju högre differens mellan utrikes- och inrikes födda, desto 
mindre förutsättningar är det att kommunen är integrerad. För att få ut denna differens ser 
exempelvis formeln ur så här: y1 (inrikes födda) - y2 (utrikes födda) = differens. Formeln kan 
också vändas på, y1 (utrikes födda) - y2 (inrikes födda), beroende på vilket integrationsmått 
som skapas.  Denna differens används sedan i regressionsanalysen. 
 
Variabler som kan tänkas påverka integrationsmåtten (x): 
 
Allmännyttiga bostäder i kommun. Denna data kommer användas för att besvara syftet då 
detta är fokusvariabeln i denna studie. Då andelen allmännyttiga bostäder i en kommun kan 
vara betydande för kommuners förutsättningar för integration (Galaster & Friderichs 2015; 
Musterd & Andersson 2005; Bergsten & Holmqvist 2007; Stockholms läns landsting 2009)  
kommer denna variabel testas mot de olika segregationsmåtten. Denna variabel innefattar 
andel allmännyttiga flerbostadslägenheter i varje kommun, för år 2014 (SCB c). 
 
Kommungruppsindelning, storlek på respektive kommun enligt Sveriges Kommuner och 
Landstings (SKLs) kommungruppsindelningslista. Dessa kommungrupper består av 10 olika 
och utgörs av:  

1. Storstäder - kommuner vars folkmängd överstiger 200 000 invånare 
2. Förortskommuner till storstäder - kommuner där 50 % av nattbefolkningen 

arbetspendlar till någon storstad i annan kommun. 
3. Större städer - kommuner med en tätortsgrad överstigande 70 % samt ett invånarantal 

mellan 50 000 - 200 000.  
4. Förortskommuner till större städer - kommuner där 50 % av nattbefolkningen 

arbetspendlar till någon större stad i annan kommun.  
5. Pendlingskommuner - kommuner där över 40 % av nattbefolkningen pendlar till annan 

kommun.  
6. Turism- och besöksnäringskommuner - kommuner där antalet fritidshus överstiger 

0,20 per invånare eller antal gästnätter på campingar, vandrarhem och hotell överstiger 
21 per invånare 

7. Varuproducerande kommuner - kommuner där 34 % eller mer av nattbefolkningen 
som är mellan 16-64 år är sysselsatta inom byggverksamhet, energi och miljö, 
utvinning eller tillverkning.  

8. Glesbygdskommuner - kommuner där det finns mindre än 8 invånare per 
kvadratkilometer eller tätortsgraden understiger 70 %. 

9. Kommuner i tätbefolkad region - kommuner där en radie på 112,5 kilometer innehåller 
minst 300 000 invånare.  

10. Kommuner i glesbefolkad region - kommuner där en radie på 112,5 kilometer 
innehåller max 300 000 invånare (SKL 2016).  
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Denna variabel kommer användas för att testa om storleken har någon påverkan för 
förutsättningarna för kommuners integration. Då de flesta analyser om integration och 
segregation är gjorda i storstadsregioner (Musterd & Andersson 2005; Magnusson & Turner 
2008; Grander & Stigendal 2012; Andersson 2014; Holmqvist 2015; Stigendal 2006) så 
kommer även de mer rurala områdena att analyseras.  
 
Denna variabel befinner sig inte på intervallnivå och måste därför göras om till så kallade 
dummyvariabler, eller egenskapsvariabler, för att kunna utläsa effekten (jmf. Andersson et al 
2007a; Almquist et al 2015). Att göra tio stycken dummyvariabler är relativt många, vilket 
heller inte är optimalt då vissa kommungrupper innehåller väldigt få kommuner, som 
exempelvis Storstäder som enbart innehåller tre kommuner. Därför kommer 
dummyvariablerna reduceras eller dikotomiseras till fem stycken, där två kommunindelningar 
är i samma grupp. Nedan visas dummyindelningarna (se tabell 3):  
 
Tabell 3. Tabellen visar hur kommuntyperna är dikotomiserade till dummyvariabler.  

Storstäder och Förortskommuner till storstäder dum_1 

Större städer och Förortskommuner till större städer dum_2 

Pendlingskommuner och Kommuner i tätbefolkad region dum_3 

Turism- och besöksnäringskommuner och Varuproducerande kommuner   dum_4 

Glesbygdskommuner och Kommuner i glesbefolkad region dum_5 

 
Kommunindelningarna består nu av 5 dummyvariabler, där den kommuntyp man är 
intresserad av får värdet 1 och resten av kommuntyperna får värdet 0 (jmf. Andersson et al 
2007a; Almquist et al 2015). Denna kodning kommer göras på samtliga dummyvariabler. En 
av dessa dummyvariabler kommer fungera som referensvariabel och därför exkluderas en 
dummyvariabel i den senare regressionsanalysen (jmf. Andersson et al 2007a; Almquist et al 
2015). När man väljer ut en dummyvariabel som referenskategori är det viktigt att man inte 
väljer en väldigt liten grupp, vilket kan göra att estimatet (skattningen) blir underligt. Ett sätt 
att välja ut en bra referensvariabel är därför att ta en variabel som är mest stabil, det vill säga 
den största gruppen bland dummyvariablerna eller den dummyvariabel som ligger i mitten 
(Almquist et al 2015). Tabell 4 visar därför hur många kommuner det finns i varje 
kommuntyp. 
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Tabell 4. Antal kommuner i varje kommuntyp. 

 Antal kommuner av varje sort 

1 (dum_1) 41 st 

2 (dum_2) 53 st 

3 (dum_3) 86 st 

4 (dum_4) 74 st 

5 (dum_5) 36 st 

 totalt 290 

 

Andelen utrikes födda. Denna variabel kommer användas för att testa om andelen utrikes 
födda i en kommun har någon effekt på något utav integrationsmåtten (Stigendal 2006; 
Galaster & Friderichs 2015; Bergsten & Holmqvist 2007). Denna variabel innefattar andelen 
utrikes födda (personer som är födda utanför Sverige) inom varje kommun (SCB b). 
 
Andelen förvärvsarbetare. Denna variabel testas för om se om andelen sysselsatta i en 
kommun har någon effekt på integrationsmåtten (Stockholms läns landsting 2009; Galaster & 
Friderichs 2015). Denna variabel innefattar andelen av kommunbefolkningen (över 16 år) 
som förvärvsarbetar för år 2014 (SCB i) 
 
Andelen högskoleutbildade. Denna variabel kommer att testas för att se om andelen av 
befolkningen med eftergymnasial utbildning i en kommun har någon effekt på något av 
integrationsmåtten (Stockholms läns landsting 2009; Galaster & Friderichs 2015; Andersson 
et al 2013). Denna variabel innefattar andelen av kommuninvånarna med eftergymnasial 
utbildning, minst 3 år. (SCB h). 
 
Politiskt styre i kommunen. Politisk majoritet kommer testas i kommunerna då lokalpolitik är 
viktigt för kommunernas förutsättningar för integration (Andersson 2014; Andersson & 
Magnusson Turner 2014: Magnusson & Turner 2008; Andersson 2013; Bengtsson et al 2013; 
Bengtsson 2015; Musterd & Andersson 2005). Denna variabel visar maktfördelning för 
tidsperioden 2014 indelat på kommuner och visar politiskt block. Indelat i högerstyre (A), 
vänsterstyre (V) samt blocköverskridande (Bl) (SKL 2016a).  
 
Denna variabel är också omgjord till en så kallad dummyvariabel (se under 
Kommungruppsindelning) då den inte befinner sig på en intervallnivå. Därför kodas denna 
variabel om, se tabell 5 nedan. Dummyvariablerna har en jämn fördelning av kommuner.   
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Tabell 5. Tabellen visar hur variabeln Politiskt styre som  är omkodad till tre separata dummyvariabler. 

Värde på ursprungsvariabel: Värde på dum_V Värde på dum_A Värde på dum_Bl 

Vänstermajoritet 1 0 0 

Högermajoritet 0 1 0 

Blocköverskridande 0 0 1 

 
De integrationsmått som kommer användas i analysen är således ekonomiskt bistånd, andelen 
förtroendevalda i kommunfullmäktige, andelen arbetslösa, utbildning, ginikoefficient 
(inkomstskillnader) samt boendesegregationsindex. De oberoende variabler som kommer att 
testas mot integrationsmåtten är andelen allmännytta (som är fokusvariablel i denna studie) 
samt kontrollvariablerna kommungruppsindelning, andelen utrikes födda, andelen 
förvärvsarbetare, andelen högskoleutbildade samt politiskt styre i kommunen.  
 
4.4 Beskrivande statistik 
Nedan (tabell 6) presenteras beskrivande statistik för samtliga mått och variabler som kommer 
att användas i analysen (se tabell 6). I tabellen presenteras antal analysenheter (N), minsta 
värde, högsta värde, medelvärde samt standardavvikelsen för samtliga mått och variabler. 
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Tabell 6. Tabellen visar statistik för samtliga integrationsmått och de oberoende variablerna för år 2014.  

 
För att förtydliga variablerna i tabellen så visar de sex första variablerna i tabellen 
integrationsmåtten där differensen mellan utrikes och inrikes födda har räknats ut (förutom 
ginikoefficienten och boendesegregationsindexet som är färdiga mått). Under 
integrationsmåtten visas samtliga oberoende variabler. dum_V_block, dum_A_block samt 
dum_BI_block visar de olika politiska blocken som är beskrivet ovan. Variablerna dum_1 - 
dum_5 visar de olika kommunindelningarna som också är beskrivna ovan. 
 
Viktigt att notera i denna tabell är den oberoende variabeln ”AND_UTRIKES_FODDA” 
(andelen utrikes födda) vars högsta värde skiljer sig mycket från minsta värde. Detta kan vara 
på grund av så kallade outliers (Andesson et al 2007a), där någon av kommunerna har väldig 
hög andel utrikes födda personer. I senare analysskede är det viktigt att tänka på detta, då 
regressionerna kan påverkas av dessa outliers. Eftersom denna variabel är en kontrollvariabel 
och inte studiens fokusvariabel i denna studie så påverkas inte syftet av att denna variabel 
visar stora skillnader i minsta och högsta värde, då större slutsatser inte kommer dras utifrån 
denna variabel.   
  



 32 

4.5 Korrelationsmatris  
En korrelationsmatris visar bivariata korrelationer mellan variabler som ingår i analysen 
(Andersson et al 2007a). Dels testar analysen hur stark korrelationen är mellan två variabler, 
och dels vilket riktning korrelationen har. Styrkan förklaras av Pearson’s R, vilket kan vara 
mellan -1 och 1. Graden av samband mellan två variabler kan både vara positivt och negativt. 
Om två variabler korrelerar mer än 0,7 eller -0,7 så innebär det att variablerna har ett stark 
positivt samt negativt samband. Därför bör variabler som korrelerar mer än så undvikas. För 
att få reda på om de oberoendevariablerna korrelerar med varandra kommer därför en 
korrelationsmatris att göras (jmf. Almquist et al 2015) som presenteras i resultatkapitlet.  
 
4.6 Regressionsanalys 
4.6.1 Bivariat regressionsanalys 
Eftersom det är den oberoende variabeln andelen allmännytta som är fokusvariabel i denna 
studie, kommer denna variabel först testas mot samtliga integrationsmått (y) för att först se 
om det finns ett linjärt samband, via bivariat regressionsanalys. En bivariat regressionsanalys 
inkluderar en beroende variabel (y) och endast en oberoende variabel (x) (Almquist et al 
2015; Andersson et al 2007a). Detta görs för att kunna visa effekten av andelen allmännytta 
på den beroende variabeln, det vill säga integrationsmåtten. De integrationsmått som andelen 
allmännytta testas mot är ekonomiskt bistånd (differensen mellan utrikes och inrikes födda), 
andelen förtroendevalda i kommunfullmäktige (differensen mellan utrikes och inrikes födda), 
andelen arbetslösa (differensen mellan utrikes och inrikes födda), utbildning (differensen 
mellan utrikes och inrikes födda), ginikoefficient samt boendesegregationsindex. 
 
Formel för den bivariata regressionsanalysen är: y = α + βx, där y är den beroende variabeln, 
x är den oberoende variabeln, α är interceptet och β regressionskoefficienten (Andersson et al 
2007a; Almquist et al 2015).    
 
De integrationsmått som allmännyttan visar någon effekt mot kontrolleras senare i en 
multivariat analys där andra kontrollvariabler vägs in. Detta görs sedan på samtliga 
integrationsmått. 
 
3.6.2 Multivariat regressionsanalys 
För att kunna förstärka förklaringskraften av de bivariata regressionsanalyserna kommer 
multivariata regressionsanalyser att följa upp. En multivariat analys är ett flexibelt medel då 
man kan inkludera flera olika typer av data och samtidigt kunna uppskatta effekterna av fler 
än en oberoende variabel (Esiasson et al 2012; Almquist et al 2015; Andersson et al 2007a).  
 
Att enbart göra en enkel linjär regressionsanalys eller en bivariat regressionsanalys, med 
endast en oberoendevariabel (exempelvis andelen allmännytta) hade inte kunnat förklara 
sambandet lika bra som en multivariat regressionsanalys. Att det finns ett samband mellan en 
oberoende och beroende variabel, samt att sambandet är signifikant behöver inte betyda att 
sambandet är spuriöst eller kausalt, det vill säga att sambandet kan bero på en (eller fler) 
underliggande variabel som påverkar dess samband. Därför passar en multivariat regression 
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bra då man vill isolera förklaringen, förbättra förklaringen samt hitta orsaksmekansimer (jmf. 
Nyman 2014).  
 
Samtliga regressionsanalyser som kommer göras är uppbyggda enligt denna formel:  
y = α + β1x1 + β2x2 + β3x3 (…), och utläses som den tidigare nämnda bivariata 
regressionsformeln förutom att det är fler x-variabler inkluderade i denna modell. Då det finns 
flera typer av variabler som är mått på integration kommer jag testa flera olika för att se om 
andelen allmännyttiga bostadsbolag kan tänkas påverka något eller några av de utvalda 
integrationsmåtten tillsammans med de andra oberoende variablerna eller de så kallade 
kontrollvariablerna (x). 
 
4.7 Metoddiskussion  
4.7.1 Reliabilitet och validitet 
Den forskningsfråga denna studie behandlar, om storleken på allmännyttan i en kommun 
påverkar förutsättningar för kommuners integration, har valts att besvaras genom statistisk 
analys. Då tidigare teorier om integration har utgjort grunden för denna studie, så har samtliga 
mått operationaliserats utefter denna teori. Enligt Esaiasson (et al 2012) så kommer den valda 
operationaliseringen ha stor betydelse för vad resultatet i studien kommer påvisa. Esaiasson 
(et al 2012) menar vidare att ett teoretiskt begrepp kan operationaliseras på flera olika vis. I 
denna studie har därför flera mått på integration försökts belysas, så att så många olika 
definitioner på integration kan inkluderas i analysen och så att validiteten av mätningen blir så 
korrekt som möjligt. Då flera olika mått på integration och flertalet oberoende variabler 
inkluderats systematiskt utifrån den teoretiska bakgrunden, så anses också reliabiliteten vara 
hög (jmf. Esaiasson et al 2012). Då samtliga 290 kommuner i Sverige är inkluderade i studien 
anses resultatet också kunna generaliseras på ett bra vis.  
 
Då redan befintlig data från SCB, Sveriges Kommuner och Landsting samt Socialstyrelsen 
kommer att användas, så kan det innebära vissa begränsningar i urval av data. Den data som 
hade varit mest relevant finns inte alltid tillgängligt, vilket innebär att urvalsdatan tydligt 
måste motiveras, och vad den kommer tillföra studien. Att vara tydlig med urvalets 
begränsningar är viktigt för att minska riskerna att vrida eller manipulera ett resultat som 
eventuellt hade sett annorlunda ut med annan typ av data. Det är också viktigt att vara 
medveten om att vara så objektiv som möjligt, det vill säga att man inte hämtar en typ av data 
som medvetet kommer styra resultatet mot den förväntade hypotesen. Därför bör man vara 
kritisk mot all data som används samt att vara medveten om dess begränsningar och 
fallgropar. Det är då relevant att veta hur den data som används i studien har tagits fram  
(Vetenskapsrådet 2011). Då redan befintlig statistik från SCB, Sveriges Kommuner och 
Landsting samt Socialstyrelsen används, vilket är sammanställt av offentliga myndigheter 
vars uppgifter har en nyckelroll i olika områden så som förvaltning, politik, regering och 
forskning, finns det tydliga hänvisningar hur denna data har framställts (Östh et al 2015; 
Vetenskapsrådet 2011). Detta gör att jag har relativt högt förtroende för denna data. 
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4.7.2 Etik och begränsningar 
Valet av metod innebär etiska aspekter (Vetenskapsrådet 2011). Då denna studie innehåller 
statistisk analys samt redan befintlig data, distanserar jag som gör denna studie mig från de 
människor som studeras. Dock så kan detta innebära att etiska risker eller komplikationer kan 
förekomma. Då mått på integration används i denna studie, vilket är beroende av flera 
aspekter, så kan det innebära att variabler, direkta som indirekta, som kan komma att styra 
kommuners faktiska integration blir exkluderade i denna analys på grund av inte tillgänglig 
data (Vetenskapsrådet 2011). 
 
I vilken utsträckning datan får användas är i sådan mån att man som forskare eller användare 
av statistiken inte får lämna ut uppgifter som kan inskränka på individer. Därför måste de 
samhälleliga fördelarna väga större än riskerna kopplade till intrång på individers privatliv. 
För att kunna få statistik på individnivå måste därför forskningsprojekt vara motiverade i 
sådan mån att den är etisk granskad och uppfyller de krav som står i personuppgiftslagen 
(Östh et al 2015; Vetenskapsrådet 2011). Denna studie kommer dock inte inskränka på 
enskilda individer då det är kommuner som enheter som studeras.  
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5. RESULTAT 
5.1 Korrelationsmatris 
Efter att korrelationmatrisen genomförts, så visar det sig att ingen utav de oberoende 
variablerna korrelerar starkt med varandra, och därför inkluderas samtliga oberoende 
variabler i kommande regressionsanalyser, se tabell 7. 
 
Tabell 7. Korrelationsanalys genomförd på alla oberoende variabler inkluderade i analysen. 

5.2 Bivariata regressionsanalyser 
5.2.1 Tolka resultatet 
För att kunna tolka regressionsanalyserna presenteras de olika analysmått som finns i varje 
regressionsmodell, där B-koefficienter visar vilken effekt de oberoende variablerna har på 
den beroende variabeln, standardfel visar hur tillförlitlig skattningen av koefficienten är, 
koefficientens signifikansnivå som räknas fram utifrån standardfelen som visas som stjärnor,  
R2 (justerat) visar regressionsanalysens förklaringskraft genom att ange andelen förklarad 
varians mellan 0 och 1 och kan utläsas som procent. Ju högre värde desto bättre 
förklaringskraft. Här kommer ett justerat värde på R2 att användas då det tar hänsyn till hur 
många oberoende variabler som ingår och ger ett mer försiktigare mått än R. Slutligen 
presenteras N som är antalet analysenheter inkluderat i analysen (jmf. Andersson et al 2007a). 
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5.2.2 Bistånd 
Resultatet från den bivariat regressionsanalyen som gjordes mellan variablerna andelen 
allmännytta (x) samt differens i bistånd (y) presenteras i tabell 8.  
 
Tabell 8. Bivariat regressionsanalys. Beroende variabel: Bistånd. Ostandardiserade b-koefficienter, standardfel 
inom parantes. 

Andelen allmännytta 0,690* (0,328) 

N 286 

Intercept 45,990*** (5,616) 

R2 0,012 

*** = p < 0,001 ** = p < 0,01 * = p < 0,05 
 
Denna koefficient är signifikant, då signifikansnivån är under 0,05 vilket innebär att vi kan 
säkerställa att koefficienten inte är 0 (det vill säga att det inte finns ett samband mellan x och 
y) till 95 %. 
 
Effekten av en ökning på den oberoende variabeln, det vill säga andelen allmännyttiga 
bostäder - ger effekt på den beroende variabeln, skillnader i bistånd mellan utrikes och inrikes 
födda. Koefficienten visar att om en kommun skulle öka en procentenhet i andelen 
allmännyttiga bostäder, skulle integrationsmåttet öka med 0,690 enheter. Så en ökning av den 
oberoende variabeln innebär även en ökning på den beroende variabeln y. Detta kan då tolkas 
som att ju fler allmännyttiga bostäder det finns, desto större differens är det mellan bistånd till 
utrikes och inrikes födda. Det syns således att det finns ett positivt linjärt samband mellan 
integrationsmåttet bistånd och andelen allmännytta.  
 
5.2.3 Förtroendevalda 
Resultatet från den bivariat regressionsanalyen som gjordes mellan variablerna andelen 
allmännytta (x) samt differens i andelen förtroendevalda (y) presenteras i tabell 9.  
 
Tabell 9. Bivariat regressionsanalys. Beroende variabel: Förtroendevalda. Ostandardiserade b-koefficienter, 
standardfel inom parantes. 

Andelen allmännytta – 0,051 (0,089) 

N 290 

Intercept 88,156 *** (1,525) 

R2 0,007 
*** = p < 0,001 ** = p < 0,01 * = p < 0,05 
 
Denna koefficient är inte signifikant och därför kan det inte säkerställas att koefficienten inte 
är 0, det vill säga att det inte finns något samband mellan x och y. 
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Dock så visar tabellen att en ökning av den oberoende variabeln, det vill säga andelen 
allmännyttiga bostäder - ger effekt på den beroende variabeln, skillnader mellan andelen 
förtroendevalda mellan utrikes och inrikes födda. Koefficienten visar att om en kommun 
skulle öka andelen allmännyttiga bostäder med en procentenhet, skulle integrationsmåttet 
minska med -0,051 enheter. Så en ökning av den oberoende variabeln innebär även en 
minskning på den beroende variabeln y. Detta innebär att ju fler allmännyttiga bostäder det 
finns, desto mindre är differensen mellan andelen förtroendevalda i kommunfullmäktige 
gällande utrikes och inrikes födda. Det finns alltså ett svagt negativt samband mellan x och y. 
Däremot är detta samband ej signifikant och därför analyseras denna variabel ej vidare.  
 
5.2.4 Arbetslösa 
Resultatet från den bivariat regressionsanalyen som gjordes mellan variablerna andelen 
allmännytta (x) samt differens i andelen arbetslösa (y) presenteras i tabell 10.  
 
Tabell 10. Bivariat regressionsanalys. Beroende variabel: Arbetslösa. Ostandardiserade b-koefficienter, 
standardfel inom parantes. 

Andelen allmännytta – 0,015 (0,048) 

N 290 

Intercept 12,194*** (0,824) 

R2 – 0.03 
*** = p < 0,001 ** = p < 0,01 * = p < 0,05 
 
Här är koefficienten inte signifikant och därför kan det inte säkerställas att koefficienten är 0, 
det vill säga att det inte finns något samband mellan x och y.  
 
Om man bortser från signifikansen, så visar koefficienten att om en kommun skulle öka 
andelen allmännyttiga bostäder med en procentenhet, skulle integrationsmåttet minska med -
0,015 enheter. Så en ökning av den oberoende variabeln innebär även en minskning på den 
beroende variabeln y. Detta innebär att ju fler andelar allmännyttiga bostäder det finns, desto 
mindre skillnad finns det mellan utrikes- och inrikes födda i andelen arbetslösa. Koefficienten 
- 0,015 visar att det finns ett svagt negativt samband mellan x och y. Eftersom att sambandet 
inte heller här är signifikant så analyseras denna variabel ej vidare. 
 
5.2.5 Utbildning 
Resultatet från den bivariat regressionsanalyen som gjordes mellan variablerna differens i 
andelen eftergymnasial utbildning (y) samt andelen allmännytta (x) presenteras i tabell 11.  
 
 
 



 38 

Tabell 11. Bivariat regressionsanalys. Beroende variabel: Utbildning. Ostandardiserade b-koefficienter, 
standardfel inom parantes. 

Andelen allmännytta – 0,367 *** (0,114) 

N 290 

Intercept 73,250*** (1,969) 

R2 0,031 
*** = p < 0,001 ** = p < 0,01 * = p < 0,05 
 
Denna koefficient är signifikant, då signifikansnivån är 0,000 vilket innebär att vi kan 
säkerställa att koefficienten inte är 0 (det vill säga att det inte finns ett samband mellan x och 
y) till 99,9%. 
 
Effekten ett steg uppåt på den oberoende variabeln, det vill säga andelen allmännyttiga 
bostäder - påverkar den beroende variabeln, differensen mellan andelen eftergymnasial 
utbildning mellan utrikes födda. Koefficienten visar att om en kommun skulle öka andelen 
allmännyttiga bostäder med en procentenhet, skulle integrationsmåttet minska med -0,367 
enheter. Det finns därför ett negativt samband mellan andelen allmännytta och 
integrationsmåttet utbildning. Så en ökning av den oberoende variabeln innebär även en 
minskning på den beroende variabeln. Detta innebär att ju fler andelar allmännyttiga bostäder 
det finns, desto mindre differens i andelen med eftergymnasial utbildning mellan utrikes och 
inrikes födda.  
 
5.2.6 Ginikoefficient 
Resultatet från den bivariat regressionsanalyen som gjordes mellan ginikoefficienten (y) samt 
andelen allmännytta (x) presenteras i tabell 12.  
 
Tabell 12. Bivariat regressionsanalys. Beroende variabel: Ginikoefficient. Ostandardiserade b-koefficienter, 
standardfel inom parantes. 

Andelen allmännytta – 0,001***(0,000) 

N 290 

Intercept 0,343*** (0,005) 

R2 0,072 
*** = p < 0,001 ** = p < 0,01 * = p < 0,05 
 
Denna koefficient är signifikant, då signifikansnivån är 0,000 vilket innebär att vi kan 
säkerställa att koefficienten inte är 0 (det vill säga att det inte finns ett samband mellan x och 
y) till 99,9%. Dock är koefficienten nästan 0 (-0,001) vilket gör att det finns ett extremt svagt 
negativt samband mellan x och y.  
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Effekten ett steg uppåt på den oberoende variabeln, det vill säga andelen allmännyttiga 
bostäder - påverkar den beroende variabeln, skillnader i inkomstfördelning. Koefficienten 
visar att om en kommun skulle öka andelen allmännyttiga bostäder med en procentenhet, 
skulle integrationsmåttet minska med -0,001 i indexenheter. Så en ökning av den oberoende 
variabeln innebär även en minskning på den beroende variabeln. Detta innebär att ju fler 
andelar allmännyttiga bostäder det finns, desto mindre differens i inkomstfördelning.  
 
5.2.7  Boendesegregationsindex 
Resultatet från den bivariat regressionsanalyen som gjordes mellan andelen allmännytta (x) 
samt ginikoefficienten (y) presenteras i tabell 13.  
 
Tabell 13. Bivariat regressionsanalys. Beroende variabel: Boendesegregationsindex. Ostandardiserade b-
koefficienter, standardfel inom parantes. 

Andelen allmännytta 0,462*** (0,067) 

N 290 

Intercept 14,550*** (1,149) 

R2 0,140 
*** = p < 0,001 ** = p < 0,01 * = p < 0,05 
 
Denna koefficient är signifikant, då signifikansnivån är 0,000 vilket innebär att vi kan 
säkerställa att koefficienten inte är 0 (det vill säga att det inte finns ett samband mellan x och 
y) till 99,9%. 
 
Effekten ett steg uppåt på den oberoende variabeln, det vill säga andelen allmännyttiga 
bostäder - påverkar den beroende variabeln, boendesegregationsindex. Koefficienten visar att 
om en kommun skulle öka andelen allmännyttiga bostäder med en procentenhet, skulle 
integrationsmåttet öka med 0,462 indexenheter. Så en ökning av den oberoende variabeln 
innebär även en ökning på den beroende variabeln. Detta innebär att ju fler andelar 
allmännyttiga bostäder det finns, ju högre boendesegregationsindex finns det i kommunen.  
 
5.2.8 Sammanfattning av de bivariata regressionsanalyserna 
De integrationsmått som påverkades av den oberoende variabeln andelen allmännyttiga 
bostäder var Skillnader i andelen bistånd mellan inrikes och utrikes födda, Skillnader i 
andelen med eftergymnasial utbildning mellan inrikes och utrikes födda, Ginikoefficienden 
och Boendesegregationsindex. Däremot vet man inte om det finns andra oberoende variabler 
som kan tänkas påverka detta samband. Detta gör att man måste ta in andra variabler som kan 
kontrollera sambandet, så kallade kontrollvariabler (jmf. Andersson et al 2007a). Därför 
kommer multivariata regressionsanalyser att genomföras på de integrationsmått som 
allmännyttan visade sig vara signifikant emot. De andra integrationsmåtten som inte var 
signifikanta mot andelen allmännytta tas bort i analysen då det inte fanns ett samband mellan 
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integrationsmåtten och andelen allmännytta. I tabell 14 visas allmännyttans signifikans på 
samtliga integrationsmått.  
 
Tabell 14. Tabellen visar sammanfattningen av samtliga bivariata analyser mellan andelen allmännytta och 
integrationsmåtten.  

 Bistånd Förtroendevalda Arbetslösa Utbildning Ginikoefficient Boendesegrationsindex 
Andelen 
allmännytta 

Signifikant 
positiv effekt 

Inte signifikant Inte 
signifikant 

Signifikant 
negativ effekt 

Signifikant 
negativ effekt 

Signifikant positiv 
effekt 

 
Med dessa bivariata regressionsanalyser kan det inte sägas om sambandet är spuriöst, det vill 
säga om det finns andra orsakssamband som påverkar sambandet mellan den oberoende (x) 
och den beroende variabeln (y) (jmf. Andersson et al 2007a). Därför kan man inte säga något 
om kausalitet för detta samband. I nästa steg kommer därför multivariata regressionsanalyser 
att göras med kontrollvariabler. 
 
5.3 Multivariata regressionsanalyser  
5.3.1 Bistånd - multivariat regressionsanalys 
Modell 1 visar den bivariata regressionsanalysen mellan den beroende variabeln bistånd samt 
den oberoende variabeln andelen allmännytta. Resultatet är tolkat under avsnitt 5.2.2. I tabell 
15 redovisas samtliga modeller inkluderade i analysen. 
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Tabell 15. Multivariat regressionsanalys. Beroende variabel: Bistånd. Ostandardiserade b-koefficienter, 
standardfel inom parantes. 

 Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 Modell 6 

Andel allmännytta  0,690* 
(0,328) 

0,303 
(0,314) 

0,359 (0,315) 0,444 
(0,312) 

0,435 (0,316) 0,405 (0,319) 

Andelen utrikes födda  2,451*** 
(0,393) 
 

2,439*** 
(0,392) 

2,256*** 
(0,392) 

2,198*** 
(0,390) 

2,328*** 
(0,406) 

Andelen förvärvsarbetare   0,790 (0,473) 0,305 
(0,497) 

0,401 (0,506) 0,622 (0,556) 

Andel eftergymnasial utbildning 
(hela kommunen)    0,823** 

(0,288) 
0,896** 
(0,289) 

0,992** 
(0,350) 

Politiskt styre 
Vänsterblock (dum_V) 
 
Högerblock (dum_A) 
 
(Referensvariabel: 
Blocköverskridande (dum_Bl)) 

     
– 11,153* 
(5,054) 
 
– 10,424 
(5,435) 

 
– 10,445* 
(5,063) 
 
– 10,626 
(5,414) 
 

Kommunindelning 
dum_1 
 
dum_2 
 
dum_4 
 
dum_5 
 
(Referensvariabel: dum_3) 

      
– 13,593 
(9,007) 
– 14,975* 
(6,757) 
– 14,919** 
(5,992) 
– 9,735 
(7,221) 
 

Intercept 45,990*** 
(5,616) 

21,132** 
(6,610) 

– 17,863 
(24,275) 

– 8,549 
(24,193) 

– 6,689 
(24,432) 

– 10,832 
(28,289) 

N 286 286 286 286 286 286 

R2 (Justerat) 0,012 0,128 0,134 0,115 0,167 0,182 
*** = p < 0,001 ** = p < 0,01 * = p < 0,05 
 
Modell 2 visar den multivariata regressionen då en kontrollvariabel lagts till, andelen av 
befolkningen i kommunen som är utrikes födda. Regressionen visar att andelen allmännytta 
inte längre är signifikant mot den beroende variabeln bistånd, då den kontrollerats mot 
andelen utrikes födda. Däremot har andelen utrikes födda en signifikant positiv effekt på 
integrationsmåttet. Detta kan då tolkas som om andelen utrikes födda i en kommun ökar med 
en procentenhet, ökar integrationsmåttet med 2,451 enheter. Detta kan tolkas som att 
skillnader i andelen bistånd ökar mellan utrikes och inrikes födda, om andelen utrikes födda 
ökar och att förutsättningarna för integration minskar. Regressionens förklaringskraft är 
fortfarande svag, men har ökat till 12,8%.  
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Modell 3 visar den multivariata regressionen när ytterligare en kontrollvariabel lagts in, 
andelen förvärvsarbetare. Denna kontrollvariabel är inte signifikant mot integrationsmåttet. 
Andelen allmännytta är heller inte signifikant när två kontrollvariabler lagts in i analysen, utan 
det är fortfarande andelen utrikes födda som har en positiv signifikant effekt på 
integrationsmåttet. Regressionens förklaringskraft är fortfarande svag, men ökat till 13,4%. 
 
Modell 4 visar den multivariata regressionen när andelen med eftergymnasial utbildning lagts 
till som en tredje kontrollvariabel. Kontrollvariabeln andelen andelen med eftergymnasial 
utbildning har här en positiv signifikant effekt på integrationsmåttet. Detta kan då tolkas som 
om andelen med eftergymnasial utbildning ökar med en procentenhet, ökar integrationsmåttet 
med 0,823 enheter, vilket innebär att skillnader i andelen bistånd ökar mellan utrikes och 
inrikes födda. 
 
Andelen utrikesfödda är fortfarande signifikant mot integrationsmåttet, vars effekt inte ändrats 
avsevärt. Andelen allmännytta och andelen förvärvsarbetare är inte heller i denna modell 
signifikant mot integrationsmåttet. Här har regressionens förklaringskraft blivit svagare, och 
förklarar 11,5%. 
 
Modell 5 visar den multivariata regresisonen när politiskt styre lagts till. Regressionen påvisar 
att det endast är kommuner med ett politiskt vänsterblock som är signifikant mot 
integrationsmåttet. Det kan då tolkas, i jämförelsevis med referensvariabeln 
Blocköverskridande, att ett politiskt vänsterblock (dum_V) har en negativ effekt på 
integrationsmåttet, det vill säga att ett politiskt vänsterblock innebär ett lägre integrationsmått, 
det vill säga mindre differens mellan utrikes och inrikes födda.  
 
De kontrollvariabler som är signifikanta är andelen utrikes födda samt andelen med 
eftergymnasial utbildning, som båda har positiv effekt på integrationsmåttet. Regressionens 
förklaringskraft har ökat något men är har fortfarande en låg förklaringskraft på 16,7%. 
 
Modell 6 visar den multivariata regressionen där kontrollvariablen kommunindelning har lagts 
till. Den dummyvariabel som använts till referenskategori är kommuntyp 3, vilket är 
Pendlingskommuner och Kommuner i tätbefolkad region (dum_3). Regressionen visar att 
kommuntyp 2 (Större städer och Förortskommuner till större städer, dum_2) och 4 (Turism- 
och besöksnäringskommuner och Varuproducerande kommuner, dum_4) har båda en negativ 
signifikant effekt på integrationsmåttet, i jämförelsevis mot referensvariabeln. De andra 
kommunindelningarna har ingen signifikant effekt mot integrationsmåttet.  
 
Vid kontroll av de fem kontrollvariablerna visar det sig att andelen allmännytta inte har någon 
effekt på integrationsmåttet bistånd i denna analys. De kontrollvariabler som däremot visar 
signifikanta effekter på integrationsmåttet är andelen utrikes födda, andel med eftergymnasial 
utbildning, politiskt vänsterstyre i kommunen (dum_V), kommunindelningarna Större städer 
och Förortskommuner till större städer (dum_2) samt Turism- och besöksnäringskommuner 
och Varuproducerande kommuner (dum_4). Regressionens förklaringskraft har ökat något 
men har fortfarande relativt låg förklaringskraft på 18,2%. 
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5.3.2 Utbildning - multivariat regressionsanalys 
Modell 1 visar den bivariata regressionsanalysen mellan den beroende variabeln utbildning 
samt den oberoende variabeln andelen allmännytta. Resultatet är tolkat under kapitel 5.2.5. I 
tabell 16 redovisas samtliga modeller inkluderade i analysen. 
 
Tabell 16. Multivariat regressionsanalys. Beroende variabel: Utbildning. Ostandardiserade b-koefficienter, 
standardfel inom parantes. 

 Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 Modell 6 

Andel allmännytta  – 0,367 *** 
(0,114) 

0,075* 
(0,033) 

0,067* 
(0,033) 

0,084* (0,032) 0,080* (0,033) 0,059 (0,032) 

Andelen utrikes födda  – 2,330*** 
(0,048) 

– 2,329*** 
(0,040) 

– 2,363*** 
(0,039) 

– 2,361*** 
(0,039) 

– 2,301*** 
(0,040) 

Andelen förvärvsarbetare   – 0,082 
(0,050) 

– 0,179*** 
(0,051) 

– 0,176*** 
(0,052) 

– 0,088 
(0,056) 

Andel eftergymnasial 
utbildning (hela kommunen)    0,163*** 

(0,030) 
0,163*** 
(0,030) 

0,218*** 
(0,035) 

Politiskt styre 
Vänsterblock (dum_V) 
 
Högerblock (dum_A) 
 
(Referensvariabel: 
Blocköverskridande (dum_Bl)) 

     
0,383 (0,520) 
 
 
0,077 (0,560) 

 
0,304 (0,512) 
 
 
0,163 (0,548) 

Kommunindelning 
dum_1 
 
dum_2 
 
dum_4 
 
dum_5 
 
(referensvariabel: dum_3) 

      
– 3,593*** 
(0,911) 
– 0,645 
(0,668) 
– 0,705 
(0,577) 
 
0,609 (0,721) 
 

Intercept 73,250*** 
(1,969) 

95,917*** 
(0,680) 

99,967*** 
(2,558) 

101,811*** 
(2,458) 

101,544*** 
(2,503) 

96,611*** 
(2,862) 

N 290 290 290 290 290 290 

R2 (Justerat) 0,031 0,923 0,923 0,931 0,930 0,934 
*** = p < 0,001 ** = p < 0,01 * = p < 0,05 
 
Modell 2 visar den multivariata regressionen då en kontrollvariabel lagts till, andelen av 
befolkningen i kommunen som är utrikes födda. Här ser man att effekten av andelen 
allmännytta på den beroende variabeln utbildning har gått från att ha ett negativt samband till 
ett positivt samband under kontrollvariabeln andelen utrikes födda. Detta kan då tolkas som 
om att andelen allmännytta ökar en enhet, så ökar integrationsmåttet med 0,075 enheter, 
vilket innebär att skillnader i andelen med eftergymnasial utbildning ökar mellan utrikes och 
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inrikes födda, under kontroll av andelen utrikes födda. Andelen utrikes födda har en negativ, 
och signifikant effekt på integrationsmåttet, under kontroll av andelen allmännytta, vilket kan 
tolkas som om andelen utrikes födda ökar med en procentenhet, så minskar integrationsmåttet 
med -2,330 enheter, vilket innebär att ju fler utrikes födda i en kommun, desto mindre 
skillnad i andelar mellan utrikes och inrikes födda med eftergymnasial utbildning. Här är 
regressionens förklaringskraft mycket starkare än den bivariata regressionen, där 
förklaringskraften är 92,3%. Varför regressionens förklaringskraft stigit markant från den 
bivariata analysen kan bero på att variabeln utrikes födda påvisade ha väldigt högt maxvärde 
(se under avsnitt 3.4), vilket eventuellt beror på outliers. Detta mått bör därför tolkas med viss 
försiktighet. Dock så visar denna variabel en riktning vilket är intressant för analysen.   
 
Modell 3 visar den multivariata regressionen när ytterligare en kontrollvariabel lagts in, 
andelen förvärvsarbetare. Denna kontrollvariabel är inte signifikant mot integrationsmåttet, 
under kontroll av de andra oberoende variablerna.  
 
Andelen allmännytta har fortfarande en signifikant effekt på integrationsmåttet när två 
kontrollvariabler lagts in i analysen och där man kan utläsa att det finns ett positivt samband, 
under kontroll av de övriga oberoende variablerna. 
 
Andelen utrikes födda har ett negativt signifikant samband mot integrationsmåttet, under 
kontroll av de andra oberoende variablerna, vilket kan då tolkas som om när andelen utrikes 
födda ökar med en procentenhet, så minskar integrationsmåttet. Regressionens 
förklaringskraft i denna modell är fortfarande 92,3%. 
 
Modell 4 visar den multivariata regressionen när andelen med eftergymnasial utbildning lagts 
till som en tredje kontrollvariabel. Kontrollvariabeln andelen andelen med eftergymnasial 
utbildning har här en positiv signifikant effekt på integrationsmåttet, under kontroll av de 
andra oberoende variablerna. Detta kan då tolkas som om andelen med eftergymnasial 
utbildning ökar med en enhet, ökar integrationsmåttet med 0,163 enheter, vilket innebär att 
skillnaden mellan utrikes och inrikes födda gällande andelen med eftergymnasial utbildning 
ökar.  
 
Andelen allmännytta har fortfarande en positiv signifikant effekt mot integrationsmåttet, 
under kontroll av de andra oberoende variablerna, vars effekt blivit något starkare. 
Andelen utrikes födda har även i denna modell en negativ signifikant effekt på 
integrationsmåttet under kontroll av de övriga oberoende variablerna.  
 
Andelen förvärvsarbetare har gått från att inte varit signifikant i tidigare modell, till att visa 
en negativ signifikant effekt mot integrationsmåttet under kontroll av de andra oberoende 
variablerna. Detta kan då tolkas som om andelen förvärvsarbetare ökar med en procentenhet, 
så minskar integrationmåttet med en enhet, det vill säga att differensen mellan utrikes och 
inrikes födda personer gällande andelen med eftergymnasial utbildning minskar. 
Regressionens förklaringskraft är i denna modell 93,1%. 
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Modell 5 visar den multivariata regresisonen när politiskt styre lagts till. Regressionen påvisar 
att varken ett politiskt vänsterblock eller högerblock är signifikant mot integrationsmåttet, i 
relation till referensvariabeln Blocköverskridande.  
 
Andelen allmännytta har fortfarande en positiv signifikant effekt mot integrationsmåttet, 
under kontroll av de andra oberoende variablerna.  
 
Andelen utrikes födda har även i denna modell en negativ signifikant effekt på 
integrationsmåttet under kontroll av de övriga oberoende variablerna. Andelen 
förvärvsarbetare har fortfarande en negativ signifikant effekt på integrationsmåttet under 
kontroll av de övriga oberoende variablerna. Andelen med eftergymnasial utbildning har 
samma positiva signifikanta effekt på integrationsmåttet som tidigare modell, under kontroll 
av de övriga oberoende variablerna. Regressionens förklaringskraft är fortfarande stark och 
påvisar en förklaringskraft på 93%. 
 
Modell 6 visar den multivariata regressionen där kontrollvariablen kommuntyp har lagts till 
med inkluderade dummyvariabler. Den dummyvariabel som använts till referenskategori är 
kommuntyp 3, vilket är Pendlingskommuner och Kommuner i tätbefolkad region (dum_3). 
Regressionen visar att kommuntyp 1 (dum_1) har en negativ signifikant effekt, i 
jämförelsevis mot referensvariabeln, på integrationsmåttet. De andra kommunindelningarna 
har ingen signifikant effekt mot integrationsmåttet.  
 
Andelen allmännytta har i denna modell ingen signifikant effekt på integrationsmåttet under 
kontroll av de övriga oberoende variablerna.  
 
Andelen utrikes födda har även i denna modell en negativ signifikant effekt på 
integrationsmåttet under kontroll av de övriga oberoende variablerna. Andelen 
förvärvsarbetare har i denna modell ingen signifikant effekt på integrationsmåttet under 
kontroll av de övriga oberoende variablerna. Andelen med eftergymnasial utbildning har en 
starkare positiv signifikanta effekt på integrationsmåttet som tidigare modeller, under kontroll 
av de övriga oberoende variablerna. Politiskt styre påvisar ingen signifikant effekt på 
integrationsmåttet. Regressionens förklaringskraft är fortfarande stark och påvisar en 
förklaringskraft på 93,4%. 
 
5.3.3 Ginikoefficient - multivariat regressionsanalys 
Modell 1 visar den bivariata regressionsanalysen mellan den beroende variabeln 
ginikoefficient samt den oberoende variabeln andelen allmännytta. Resultatet är tolkat under 
avsnitt 5.2.6. I tabell 17 redovisas samtliga modeller inkluderade i analysen. 
 
 
 
 
 
 



 46 

 
Tabell 17. Multivariat regressionsanalys. Beroende variabel: Ginikoefficient. Ostandardiserade b-koefficienter, 
standardfel inom parantes. 

 Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 Modell 6 

Andel allmännytta  – 0,001*** 
(0,000) 

– 0,181*** 
(0,029) 

– 0,168*** 
(0,028) 

– 0,140*** 
(0,022) 

– 0,117*** 
(0,022) 

– 0,101*** 
(0,022) 

Andelen utrikes födda  0,200*** 
(0,035) 

0,196*** 
(0,034) 

0,139*** 
(0,027) 

0,136*** 
(0,026) 

0,106*** 
(0,027) 

Andelen förvärvsarbetare   0,194*** 
(0,042) 

0,032 (0,036) – 0,002 
(0,035) 

– 0,029 
(0,038) 

Andel eftergymnasial utbildning 
(hela kommunen)    0,274*** 

(0,021) 
0,266*** 
(0,020) 

0,257*** 
(0,024) 

Politiskt styre 
Vänsterblock (dum_V) 
 
Högerblock (dum_A) 
 
(Referensvariabel: 
Blocköverskridande (dum_Bl)) 

     
– 0,997** 
(0,349) 
 
0,967* 
(0,376) 

 
– 1,003** 
(0,343) 
 
0,833* 
(0,367) 

Kommunindelning 
dum_1 
 
dum_2 
 
dum_4 
 
dum_5 
 
(Referensvariabel: dum_3) 

      
1,331** 
(0,611) 
– 1,039* 
(0,461) 
– 0,005 
(0,387) 
 
– 0,566 
(0,484) 

Intercept 0,343*** 
(0,005) 

32,349*** 
(0,594) 

22,779*** 
(2,167) 

25,875*** 
(1,725) 

27,394*** 
(1,680) 

29,138*** 
(1,920) 

N 290 290 290 290 290 290 

R2 (Justerat) 0,072 0,163 0,217 0,513 0,552 0,577 
*** = p < 0,001 ** = p < 0,01 * = p < 0,05 
 
Modell 2 visar den multivariata regressionen då en kontrollvariabel lagts till, andelen av 
befolkningen i kommunen som är utrikes födda. Här ser man att effekten av andelen 
allmännytta har en negativ signifikant effekt på integrationsmåttet under kontroll av 
kontrollvariablen andelen utrikes födda. Det kan då tolkas som om andelen allmännytta ökar 
med en procentenhet, så minskar integrationsmåttet med en enhet, det vill säga att skillnaden i 
inkomstfördelning minskar i kommunerna med -0,181 enheter.    
 
Andelen utrikes födda har en positiv, och signifikant effekt på integrationsmåttet, under 
kontroll av andelen allmännytta, vilket kan tolkas som om andelen utrikes födda ökar med en 
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procentenhet, så ökar inkomstskillnaderna i kommunerna med 0,200 enheter. Regressionens 
förklaringskraft är i denna modell 16,3%. 
 
Modell 3 visar den multivariata regressionen när ytterligare en kontrollvariabel lagts in, 
andelen förvärvsarbetare. Denna kontrollvariabel har en positiv signifikant effekt mot 
integrationsmåttet, under kontroll av övriga oberoende variabler. Detta kan tolkas som om att 
andelen förvärvsarbetare ökar med en procentenhet, så ökar ginikoefficienten med 0,194 
enheter. Detta betyder att inkomstskillnaderna i kommunerna skulle öka om andelen 
förvärvsarbetare blir fler.  
 
Andelen allmännytta har fortfarande en signifikant effekt på integrationsmåttet när två 
kontrollvariabler lagts in i analysen och där man kan utläsa att det finns ett negativt samband, 
det vill säga om andelen allmännytta ökar så minskar inkomstskillnaderna i kommunen.  
 
Andelen utrikes födda har en positiv signifikant effekt på integrationsmåttet, under kontroll av 
de andra oberoende variablerna, vilket kan då tolkas som om när andelen utrikes födda ökar 
med en procentenhet, så ökar ginikoefficienten, det vill säga att inkomstskillnaderna ökar i 
kommunen. Andelen förvärvsarbetare har inte någon signifikant effekt på integrationsmåttet 
under kontroll av de andra oberoende variablerna. Regressionens förklaringskraft i denna 
modell är 21,7%. 
 
Modell 4 visar den multivariata regressionen när andelen med eftergymnasial utbildning lagts 
till som en tredje kontrollvariabel. Kontrollvariabeln andelen med eftergymnasial utbildning 
har här en positiv signifikant effekt på integrationsmåttet, under kontroll av de andra 
oberoende variablerna. Detta kan då tolkas som om andelen med eftergymnasial utbildning 
ökar med en enhet, ökar ginikoefficienten med 0,274 enheter, det vill säga att skillnader i 
inkomstspridning ökar i kommunerna.  
 
Andelen allmännytta har fortfarande en negativ signifikant effekt mot integrationsmåttet, 
under kontroll av de andra oberoende variablerna. Andelen utrikes födda har även i denna 
modell en positiv signifikant effekt på integrationsmåttet under kontroll av de övriga 
oberoende variablerna. Andelen förvärvsarbetare är i denna modell inte lägre signifikant mot 
integrationsmåttet, under kontroll av övriga oberoende variabler. Regressionens 
förklaringskraft är i denna modell 51,3%. 
 
Modell 5 visar den multivariata regresisonen när politiskt styre lagts till. Regressionen påvisar 
att ett politiskt vänsterblock har en negativ effekt på integrationsmåttet (i jämförelsevis mot 
referensvariabeln Blocköverskridande), under kontroll av övriga oberoende variabler. Politiskt 
högerblock är också signifikant mot integrationsmåttet, i relation till referensvariabeln 
Blocköverskridade, och påvisar en positiv effekt. Detta kan då tolkas som om det finns ett 
politiskt vänsterblock i kommunen är det större sannolikhet att integrationsmåttet minskar, det 
vill säga att inkomstskillnaderna är mindre än om det hade funnits ett politiskt högerblock i 
kommunen.   
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Andelen allmännytta har fortfarande en negativ signifikant effekt mot integrationsmåttet, 
under kontroll av de andra oberoende variablerna.  
 
Andelen utrikes födda har även i denna modell en positiv signifikant effekt på 
integrationsmåttet under kontroll av de övriga oberoende variablerna. Andelen 
förvärvsarbetare är inte signifikant mot integrationsmåttet. Andelen med eftergymnasial 
utbildning har även i denna modell en positiv signifikant effekt på integrationsmåttet, under 
kontroll av de övriga oberoende variablerna. Regressionens förklaringskraft har en 
förklaringskraft på 52,2%. 
 
Modell 6 visar den multivariata regressionen där kontrollvariablen kommuntyp har lagts till 
med inkluderade dummyvariabler. Den dummyvariabel som använts till referenskategori är 
kommuntyp 3, vilket är Pendlingskommuner och Kommuner i tätbefolkad region (dum_3). 
Regressionen visar att kommuntyp 1, Storstäder och Förortskommuner till storstäder 
(dum_1), har en positiv signifikant effekt, i jämförelsevis mot referensvariabeln, på 
integrationsmåttet. Även kommuntyp 2, Större städer och Förortskommuner till större städer 
(dum_2) har en negativ signifikant effekt på integrationsmåttet i jämförelsevis mot 
referensvariabeln (dum_3). De andra kommunindelningarna har ingen signifikant effekt mot 
integrationsmåttet.  
 
Andelen allmännytta har i denna modell fortfarande en negativ effekt på integrationsmåttet, 
underkontroll av de övriga oberoende variablerna. 
 
Andelen utrikes födda har även i denna modell en positiv signifikant effekt på 
integrationsmåttet under kontroll av de övriga oberoende variablerna. Andelen 
förvärvsarbetare har i denna modell ingen signifikant effekt på integrationsmåttet under 
kontroll av de övriga oberoende variablerna. Andelen med eftergymnasial utbildning har en 
positiv signifikant effekt på integrationsmåttet, under kontroll av de övriga oberoende 
variablerna. Politiskt styre påvisar liknande effekt som tidigare modell, där politiskt 
vänsterblock har en negativ signifikant effekt mot integrationsmåttet, i jämförelsevis mot 
integrationsmåttet Blocköverskridande och ett politiskt högerblock har en positiv signifikant 
effekt på integrationsmåttet, i jämförelsevis mot referensvariabeln Blocköverskridande.  
Regressionens förklaringskraft påvisar en förklaringskraft på 57,7%. 
 
5.3.4 Boendesegregationsindex - multivariat regressionsanalys 
Modell 1 visar den bivariata regressionsanalysen mellan den beroende variabeln 
boendesegregationsindex samt den oberoende variabeln andelen allmännytta. Resultatet är 
tolkat under kapitel 5.2.7. I tabell 18 redovisas samtliga modeller inkluderade i analysen. 
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Tabell 18. Multivariat regressionsanalys. Beroende variabel: Boendesegregationsindex. Ostandardiserade b-
koefficienter, standardfel inom parantes. 

 Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 Modell 6 

Andel allmännytta  0,462*** 
(0,067) 

0,388*** 
(0,066) 

0,386*** 
(0,067) 

0,402*** 
(0,066) 

0,369*** 
(0,067) 

0,327*** 
(0,067) 

Andelen utrikes födda  0,390*** 
(0,080) 

0,391*** 
(0,081) 

0,359*** 
(0,081) 

0,357*** 
(0,080) 

0,418*** 
(0,084) 

Andelen förvärvsarbetare   – 0,031 
(0,100) 

– 0,123 
(0,106) 

– 0,061 
(0,107) 

– 0,016 
(0,117) 

Andel eftergymnasial utbildning 
(hela kommunen)    0,155* 

(0,062) 
0,177** 
(0,062) 

0,156* 
(0,074) 

Politiskt styre 
Vänsterblock (dum_V) 
 
Högerblock (dum_A) 
 
(Referensvariabel: 
Blocköverskridande (dum_Bl)) 

     
– 0,290 
(1,070) 
– 2,973** 
(1,153) 

 
0,077 
(1,061) 
– 2,640* 
(1,136) 

Kommunindelning 
dum_1 
 
dum_2 
 
dum_4 
 
dum_5 
 
(Referensvariabel: dum_3) 

     – 3,642 
(1,890) 
 
1,734 
(1,426) 
 
– 2,399* 
(1,196) 
 
– 1,683 
(1,495) 

Intercept 14,550*** 
(1,149) 

10,751*** 
(1,355) 

12,283* 
(5,123) 

14,033** 
(5,124) 

12,182* 
(5,154) 

11,062 
(5,933) 

N 290 290 290 290 290 290 

R2 (Justerat) 0,140 0,202 0,200 0,214 0,229 0,260 
*** = p < 0,001 ** = p < 0,01 * = p < 0,05 
 
Modell 2 visar den multivariata regressionen då en kontrollvariabel lagts till, andelen av 
befolkningen i kommunen som är utrikes födda. Här ser man att effekten av andelen 
allmännytta på den beroende variabeln boendesegregationsindex fortfarande har en positiv 
signifikant effekt under kontroll av kontrollvariablen andelen utrikes födda. Det kan då tolkas 
som om andelen allmännytta ökar med en procentenhet, så ökar boendesegregationsindex 
med en 0,388 enheter, det vill säga att koncentrationer av vart de utrikes och de inrikes 
personerna bor i kommunerna ökar.   
 
Andelen utrikes födda har en positiv, och signifikant effekt på integrationsmåttet, under 
kontroll av andelen allmännytta, vilket kan tolkas som om andelen utrikes födda ökar med en 
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procentenhet, så ökar boendesegregationsindex med 0,390 indexenheter. Detta kan tolkas som 
om andelen utrikes födda ökar, så ökar koncentrationen av var de utrikes och de inrikes 
personerna bor geografiskt i kommunen. Regressionens förklaringskraft är i denna modell 
20,2%. 
 
Modell 3 visar den multivariata regressionen när ytterligare en kontrollvariabel lagts in, 
andelen förvärvsarbetare. Denna kontrollvariabel är inte signifikant mot segregationsmåttet 
under kontroll av de andra oberoende variablerna.  
 
Andelen allmännytta har fortfarande en signifikant effekt på integrationsmåttet när två 
kontrollvariabler lagts in i analysen och där man kan utläsa att det finns ett positivt samband, 
det vill säga om andelen allmännytta ökar med en procentenhet så ökar 
boendesegregationsindex med 0,386 indexenheter, det vill säga att geografiska 
koncentrationer av vart de utrikes och de inrikes personerna bor i kommunen ökar.  
 
Andelen utrikes födda har fortfarande en positiv signifikant effekt på integrationsmåttet, under 
kontroll av de andra oberoende variablerna. Regressionens förklaringskraft i denna modell är 
20 %. 
 
Modell 4 visar den multivariata regressionen när andelen med eftergymnasial utbildning lagts 
till som en tredje kontrollvariabel. Kontrollvariabeln andelen med eftergymnasial utbildning 
har här en positiv signifikant effekt på integrationsmåttet, under kontroll av de andra 
oberoende variablerna. Detta kan då tolkas som om andelen med eftergymnasial utbildning 
ökar med en procentenhet, ökar boendesegregationsindex med 0,155 indexenheter, det vill 
säga att geografiska koncentrationer av vart de utrikes och inrikes personerna bor ökar.   
 
Andelen allmännytta har fortfarande en positiv signifikant effekt mot integrationsmåttet, 
under kontroll av de andra oberoende variablerna. 
 
Andelen utrikes födda har även i denna modell en positiv signifikant effekt på 
integrationsmåttet under kontroll av de övriga oberoende variablerna. Andelen 
förvärvsarbetare är fortfarande inte signifikant mot integrationsmåttet, under kontroll av 
övriga oberoende variabler. Regressionens förklaringskraft är i denna modell 21,4%. 
 
Modell 5 visar den multivariata regresisonen när politiskt styre lagts till. Regressionen påvisar 
att ett politiskt högerblock har en negativ signifikant effekt på integrationsmåttet (i 
jämförelsevis mot referensvariabeln Blocköverskridande), under kontroll av övriga oberoende 
variabler. Detta kan då tolkas som om det finns ett politiskt högerblock i kommunen, är det 
större chans att integrationsmåttet minskar, det vill säga att koncentrationer av vart de utrikes 
och de inrikes födda personerna bor minskar, i jämförelsevis med referensvariabeln 
Blocköverskridande. Politiskt vänsterblock är inte i denna modell signifikant.  
 
Andelen allmännytta har fortfarande en positiv signifikant effekt mot integrationsmåttet, 
under kontroll av de andra oberoende variablerna.  
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Andelen utrikes födda har även i denna modell en positiv signifikant effekt på 
integrationsmåttet under kontroll av de övriga oberoende variablerna. Andelen 
förvärvsarbetare är inte signifikant mot integrationsmåttet. Andelen med eftergymnasial 
utbildning har även i denna modell en positiv signifikant effekt på integrationsmåttet, under 
kontroll av de övriga oberoende variablerna. Regressionens förklaringskraft har en 
förklaringskraft på 22,9%. 
 
Modell 6 visar den multivariata regressionen där kontrollvariablen kommunindelning har lagts 
till med inkluderade dummyvariabler. Den dummyvariabel som använts till referenskategori 
är kommuntyp 3, vilket är Pendlingskommuner och Kommuner i tätbefolkad region (dum_3). 
Regressionen visar att kommuntyp 4, Turism- och besöksnäringskommuner och 
Varuproducerande kommuner (dum_4), har en negativ signifikant effekt, i jämförelsevis mot 
referensvariabeln, på integrationsmåttet. De andra kommunindelningarna har ingen 
signifikant effekt mot integrationsmåttet.  
 
Andelen allmännytta har i denna modell fortfarande en positiv signifikant effekt på 
integrationsmåttet, underkontroll av de övriga oberoende variablerna. 
 
Andelen utrikes födda har även i denna modell en positiv signifikant effekt på 
integrationsmåttet under kontroll av de övriga oberoende variablerna. Andelen 
förvärvsarbetare har i denna modell ingen signifikant effekt på integrationsmåttet under 
kontroll av de övriga oberoende variablerna. Andelen med eftergymnasial utbildning har en 
positiv signifikant effekt på integrationsmåttet, under kontroll av de övriga oberoende 
variablerna. Politiskt styre påvisar liknande effekt som tidigare modell, där politiskt 
högerblock har en negativ signifikant effekt mot integrationsmåttet, i jämförelsevis mot 
integrationsmåttet Blocköverskridande. Regressionens förklaringskraft påvisar en 
förklaringskraft på 26 %. 
 
5.4 Sammanfattning av resultat 
Efter att ha kört de multivariata regressionsanalyserna har det framgått att andelen 
allmännytta är signifikant för två av fyra integrationsmått, efter att fem kontrollvariabler lagts 
in i regressionen, se tabell 19.  
 
Tabell 19. Sammanfattning av samtliga regressionsmodeller, utfallet för andelen allmännytta i kommunerna.    

Allmännyttan signifikant? Ja Nej 

Bistånd  Ingen signifikant effekt på integrationsmåttet 

Utbildning  Ingen signifikant effekt på integrationsmåttet 

Ginikoefficient Signifikant. Negativt samband.  

Boendesegregationsindex Signifikant. Positivt samband.  
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Övriga x-variablers signifikans för integrationsmåtten visas i tabell 20. 
 
Tabell 20. Sammanfattning av samtliga regressionsmodeller, samtliga variabler inkluderade.     

Oberoende 
variablernas 
signifikans? 

Andelen 
allmännytta 

Andelen 
utrikes födda 

Andelen 
förvärvsarbet

are 

Andel 
eftergymnasial 

utbildning 

Politiskt block Kommuntyp 

Bistånd Inte signifikant Signifikant. 
Positivt 
samband. 

Inte 
signifikant 

Signifikant. 
Positivt 
samband. 

Vänsterblock 
signifikant. 
Negativt 
samband. 

Kommuntyp 2 
och 4 
signifikant. 
Negativt 
samband. 

Utbildning Inte signifikant Signifikant. 
Negativt 
samband. 

Inte 
signifikant 

Signifikant. 
Positivt 
samband. 

Inte signifikant Kommuntyp 1 
signifikant. 
Negativt 
samband 

Ginikoefficient Signifikant. 
Negativt 
samband. 

Signifikant. 
Positivt 
samband. 

Inte 
signifikant 

Signifikant. 
Positivt 
samband. 

Signifikant. 
Vänsterblock 
negativt 
samband, 
högerblock 
positivt 
samband. 

Kommuntyp 1 
(positivt 
samband) och 
2 (negativt 
samband) 
signifikant 

Boendesegrega
tionsindex 

Signifikant. 
Positivt 
samband. 

Signifikant. 
Positivt 
samband. 

Inte 
signifikant 

Signifikant. 
Positivt 
samband. 

Högerblock 
signifikant. 
Negativt 
samband. 

Kommuntyp 4 
signifikant. 
Negativt 
samband.  

 
Resultatet kan sammanfattas på så sätt att vad gäller andelen allmännytta så påvisar resultatet 
både en positiv (boendesegregationsindex) och negativ (ginikoefficient) signifikant samband 
mot integrationsmåtten. Det kan då tolkas som beroende på vilken typ av integrationsmått 
som testas så får allmännyttan olika relevans. De kontrollvariabler som påvisade ge effekt på 
samtliga integrationsmått som användes i denna studie var andelen utrikes födda och andel 
med eftergymnasial utbildning. Den enda kontrollvariabeln som inte var signifikant mot något 
utav integrationsmåtten var andelen förvärvsarbetare.  
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6. DISKUSSION OCH ANALYS 
6.1 Allmännyttans effekt på integrationsmåtten 
Efter att samtliga multivariata regressionsanalyser körts har det visat sig att allmännyttans 
effekt på integrationsmåtten är varierande. Under kontroll av samtliga kontrollvariabler som 
var inkluderade i de multivariata regressionerna så visade resultatet att andelen allmännytta 
gav signifikant effekt på två utav integrationsmåtten; boendesegregationsindexet och 
ginikoefficienten.  
 
Den multivariata regressionen för boendesegregationsindexet visade på att andelen 
allmännytta hade en positiv signifikant effekt, vilket kan tolkas som om andelen allmännytta 
skulle öka i en kommun, skulle boendesegregationindexet också öka, vilket innebär att utrikes 
och inrikes födda bor mer segregerat ifrån varandra. Detta motsäger därför hypotesen att ju 
högre andel allmännytta det finns, desto större chans är det att kommunen har förutsättningar 
för att vara integrerad, då starten med allmännyttan var ett sätt för att minska 
boendesegregationen i städerna (Grundström & Molina 2015; Andersson 2013; Bergsten & 
Holmqvist 2007; Bengtsson 2013). Även i Andersson & Magnusson Turners (2014) studie 
visade det sig att boendesegregationen blir skarpare om andelen allmännytta minskar, vilket 
denna studies resultat inte stödjer. Istället visar denna studie på att en stor allmännytta riskerar 
att frånskilja utrikes och inrikes födda geografiskt mot varandra. Detta resultat kan därför 
påvisa allmännyttans paradox, det vill säga att allmännyttan ger utrymme för fler olika typer 
av grupper och därför är det större risk att segregation uppstår.  
 
Eftersom denna studie inte går in på hur kommunerna i sig är fördelade gällande 
upplåtelseformer, om de är utspridda eller koncentrerade, så är det också svårt att dra en 
slutsats om boendesegregationen beror på allmännyttan i sig. Som Musterd & Andersson 
(2005) och Andersson (et al 2007) hävdar, så spelar det roll hur bostadsbeståndet av 
allmännyttan är fördelade inom en kommun om dessa bestånd är stora. Är allmännyttan 
blandad med övriga upplåtelseformer så är förutsättningarna större att det finns en social och 
etnisk blandad befolkning i dessa bestånd.  
 
Att resultatet påvisade ett positivt signifikant samband mellan andelen allmännytta och 
boendesegregationsindexet gör också att den historiska utvecklingen av allmännyttan och 
bostadspolitiken tåls att tänka på. Som tidigare nämnt i teorin så byggdes många storskaliga 
och koncentrerade allmännyttiga bestånd under 1960- och 1970-talet, och som senare 
resulterade i en tydligare segregation i städerna (jmf. Bengtsson et al 2013; 2015). Denna 
studies resultat kan därför påvisa att en stor allmännytta bidrar med ökad beoendesegregation 
i kommunerna, vilket kan vara en effekt av den tidiga planeringen av det allmännyttiga 
beståndet. Och som Musterd & Andersson (2005), Bergsten & Holmqvist (2007) och 
Stigendal (2006) visat så är många public- och social housingområden förknippade med en 
befolkning av främst utrikes bakgrund. Även om denna studie inte påvisar vilka som bor i det 
allmännyttiga beståndet, så kan det ändå påvisas att ju högre andel allmännytta, desto mer 
segregerat bor utrikes och inrikes födda från varandra, vilket kan bero på att en specifik grupp 
bor i allmännyttan.  
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Som Grander (2015) visar i sin studie så finns det en trend som visar att ju större andelar 
allmännytta som finns i en kommun, desto större chans är det att dessa allmännyttiga 
bostadsbolag tar ett socialt ansvar, exempelvis bostadsförsörjningsansvar. Denna studie kan 
därför påvisa att detta bostadsförsörjningsansvar kan vara en anledning varför vissa grupper, 
oftast en befolkning med invandrarbakgrund, är mer vanligt i allmännyttan än i någon annan 
upplåtelseform. Och samtidigt som bostadsmarknaden utvecklats till att bli mer 
neoliberalistisk, där det privata ägandet ses som främsta upplåtelseformen och normen 
(Westin 2011; Bengtsson 2013), kan därför påverka på vilka som väljer eller tvingas bo kvar i 
det allmännyttiga bostadsbeståndet. Då det allmännyttiga beståndet tenderar att utvecklats till 
bostäder av en mer social karaktär kan därför påverka kommuners boendesammansättning, 
vilket också denna studie stödjer. Dock, som Stigendal (2006) påpekar, så kan en fördelning 
av nationaliteter vara självvald, det vill säga att många gärna bosätter sig där man hittar 
likasinnade personer. Och bara för att personer med liknande bakgrund, exempelvis utrikes 
födda, bor i samma område betyder det inte att det inte handlar om systemintegration eller 
social integration. Tanken att man vill bo där man känner gemenskap och tillhörighet kan 
också likväl vara en faktor som kan styra. Om denna är självvald eller inte går dock inte 
denna studie in på.  
 
Gällande ginikoefficienten, skillnader i inkomstfördelning inom kommunerna, så påvisades 
ett omvänt samband, att ju högre andel allmännytta, desto mindre inkomstskillnader är det i 
kommunen. Detta resultat stämmer även överens på tidigare forskning som visar att länder 
med en omfattande allmännytta, så som Frankrike, Nederländerna och Österrike påvisar en 
mindre skarp socio-ekonomisk segregation (Andersson et al 2007; van der Heijden 2002).  
Resultatet i denna studie gör sig också intressant mot den tidigare forskningen som visar att ju 
högre andel allmännytta som finns i en kommun, desto mindre chans är det att hitta en 
koncentration av fattiga och utsatta i de allmännyttiga bostadsbestånden (Magnusson & 
Turner (2008), tillskillnad från kommuner där det allmännyttiga bestånden är litet och som 
utvecklats till bostäder som överrepresenteras av en lägre inkomstgrupp (van der Heijden 
2002). Även om denna studie inte specifikt visar på hur inkomstfördelningen ser ut mellan 
allmännyttan och övriga upplåtelseformer kan denna teori tänkas stämma in på detta resultat. 
Resultatet i denna studie visar då på att ju fler andelar allmännytta som finns i en kommun, 
desto jämnare inkomstfördelning i kommunen, vilket stödjer teorin att om det allmännyttiga 
beståndet är stort, så minskar riskerna att bestånden residualiseras där man ofta hittar en 
marginaliserad inkomstgrupp (jmf. van der Heijden 2002; Magnusson & Turner 2008). 
 
Det tredje integrationsmåttet som andelen allmännytta visade en positiv signifikant effekt på i 
alla modeller i regressionen förutom den sista (modell 5), var integrationsmåttet utbildning. 
Denna studie visar att om andelen allmännytta ökar i en kommun så ökar även skillnaderna i 
utbildningsnivån mellan utrikes och inrikes födda. Detta kan kopplas till tidigare studier som 
pekar på att det ofta bor en marginaliserad grupp, ofta bestående av en befolkning med 
invandrarbakgrund, i det allmännyttiga beståndet (jmf. van der Heijden 2002; Andersson 
2007; Schutjens et al 2002). Och om det allmännyttiga bostadsbeståndet går mot en trend att 
bli mer residualiserat, så minskar också möjligheterna för social mix och därmed utsatta 
individers möjlighet till positiva grannskapseffekter, kopplat till systemintegration och social 
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integration (Stigendal 2006), som kan påverka ungas möjlighet till bland annat utbildning 
(Andersson 2007; Galaster & Friderichs 2015). Det är också viktigt att påpeka, av etiska skäl, 
att vara utrikes född inte behöver innebära att man automatisk blir marginaliserad, men som 
teorin hävdar (jmf. Stigendal 2006; Grander 2015; Stockholms läns landsting 2009) så är det 
oftast denna grupp som riskeras att bli marginaliserad då det kan vara svårare för invandrare 
att komma in i det svenska systemet gällande exempelvis skola och arbete. Att det finns en 
hög andel allmännytta i en kommun med större skillnader i utbildningsnivå mellan utrikes och 
inrikes födda kan också tänkas bero på att just marginaliserade personer, som inte sällan har 
invandrarbakgrund (jmf. Grander 2015), söker sig till kommuner med hög andel allmännytta 
där mindre krav ställ på individen för att få tillgång till en bostad, till skillnad från övriga 
upplåtelseformer (jmf. Westin 2011).  
 
Resultatet från denna studie har påvisat att allmännyttan ger både negativa och positiva 
samband mellan de olika integrationsmåtten, vilket kan ge antydan på en paradox. Om 
allmännyttan är stor så ökar möjligheterna för resurssvaga personer att bo i kommunen, vilket 
också kan påvisa en skarpare segregation mellan grupper. Samtidigt så kan en liten 
allmännytta i kommunerna göra så att beståndet residualiseras och att allmännyttan istället 
blir som många av Europas social housing, där ett stigma är kopplat till denna typ av 
boendeform, vilket också visar på tydligare segregationsmönster. Det är därför intressant att 
fundera över allmännyttans storlek, då både en stor och en liten allmännytta kan resultera i 
ökad segregation. 
 
6.2 Kontrollvariablernas effekt på integrationsmåtten 
Lika väl som att uppmärksamma allmännyttans signifikanta effekt på integrationsmåtten, är 
det också intressant att titta på vilka andra variabler som visade signifikanta effekter på 
integrationsmåtten. 
 
Kontrollvariabeln andelen utrikes födda gav signifikant effekt på samtliga integrationsmått. 
De integrationsmått som andelen utrikes födda visade på en positiv signifikant effekt på var 
integrationsmåtten bistånd, ginikoefficient och boendesegregationsindexet. Ett negativt 
signifikant samband hittades också på integrationsmåttet utbildning. Att utrikes födda gav en 
positiv signifikant effekt av tre utav fyra integrationsmått kan bero på flera underliggande 
variabler. Denna studie inkluderar inte de strukturella anledningarna till varför andelen utrikes 
födda visar en positiv effekt på integrationsmåttet. Då variabeln utrikes födda påvisade 
innehålla extrema mått och så kallade outliers (se avsnitt 4.4) gör att slutsatser för detta mått 
bör dras med viss försiktighet. Men som resultatet visade så kan en kommun ha sämre 
förutsättningar att vara integrerad om andelen utrikes födda är högt. Däremot så så är det 
viktigt att återigen poängtera att det beror på strukturella anledningar varför andelen utrikes 
födda visade signifikant effekt. Som Stigendal (2006) menar spelar det roll hur den mjuka och 
hårda integrationen samverkar för att få individer integrerade, både socialt och inom 
samhällets system, vilket kan visa sig svårare för vissa grupper så som utrikes födda.  
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Vad gäller integrationsmåttet utbildning så påvisades istället ett negativt samband gällande 
kontrollvariabeln utrikes födda. Detta kan då tolkas som att ju fler utrikes födda det bor i en 
kommun, desto mindre skillnader i utbildningsnivå mellan utrikes och inrikes födda. 
Beroende på vilka integrationsmått som testas så kan andelen utrikes födda både ge ett 
positivt och ett negativt samband mot integrationsmåtten, så som fokusvariabeln andelen 
allmännytta, vilket därför är viktigt att uppmärksamma. Samma devis gäller här som ovan 
stycke, att analysen för denna variabel bör göras med viss försiktighet.   
 
En annan kontrollvariabel som visade signifikant positiv effekt på samtliga integrationsmått 
var kontrollvariabeln andel eftergymnasial utbildning. Detta kan tolkas som om andelen av 
totala befolkningen i kommunen som har en eftergymnasial utbildning ökar i en kommun,  
ökar också samtliga integrationsmått, vilket tyder på att det skulle finnas större skillnader 
mellan utrikes och inrikes födda samt finnas en ökad inkomstspridning. Kommuner som har 
en hög andel invånare med eftergymnasial utbildning kan därför tänkas vara inrikes födda, 
eftersom differensen på integrationsmåtten ökar mellan inrikes och utrikes födda (förutom 
ginikoefficienten). Studien visar därför att kommuner där många har en eftergymnasial 
utbildning påvisar en starkare segregation mellan inrikes och utrikes födda samt i 
inkomstspridning. Som nämnt i tidigare avsnitt så kan detta bero på att olika kommuner 
attraherar olika typer av grupper vilket påverkar kommuners boendesammansättning.  
 
Vad gäller kommuners politiska blockmajoritets signifikans på integrationsmåtten så visar 
denna studie att ett politiskt vänsterblock ger en negativ signifikant effekt på två utav 
integrationsmåtten: bistånd och ginikoefficienten, i jämförelse med referensvariabeln 
blocköverskridande politiskt block. Detta innebär då att dessa integrationsmått skulle minska 
(det vill säga påvisa mindre skillnader mellan utrikes och inrikes födda samt 
inkomstspridning) och därför skulle en vänstermajoritet i kommunfullmäktige vara positivt 
för förutsättningarna för integration. Samtidigt så påvisades det att ett politiskt högerblock har 
en negativ signifikant effekt på boendesegregationsindexet, i jämförelse med 
referensvariabeln blocköverskridande politiskt block, vilket då kan tolkas som att ett politiskt 
högerblock innebär en mindre tydlig boendesegregation i kommunerna. Det är därför svårt att 
säga att ett specifikt politiskt block innebär mer eller mindre förutsättningar för integration då 
det finns skillnader i lokalpolitiska mål och förutsättningar mellan kommuner (jmf. Bengtsson 
et al 2013).  
 
Vad gäller variabeln kommuntyps signifikanta effekt på integrationsmåtten så visade det sig 
att det skiljde sig åt beroende på vilket integrationsmått som testades. Då kommunerna skiljer 
sig åt gällande storlek, invånarantal och geografi, så har de också olika utgångslägen och 
förutsättningar för integration. Enlig Holmqvist (2015) och Magnusson & Turner (2008) så är 
segregation oftast tydligast i storstadsregioner vilket i denna studie enbart visade stämma på 
ett utav de integrationsmått som testades, det vill säga ginikoefficienten, där Storstäder och 
Förortskommuner till storstäder visade en positiv signifikant effekt i jämförelsevis med 
referensvariabeln Pendlingskommuner och Kommuner i tätbefolkad region. Detta kan då 
tolkas som att storstäder och dess omkringliggande förortskommuner har sämre 
förutsättningar för integration, där tydligare inkomstskillnader kan hittas, vilket samband 
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också hittades i föregående avsnitt. Att de andra kommuntyperna visade signifikanta effekter, 
positiva som negativa, på övriga integrationsmått går inte denna studie in på. 
 
6.3 Sammanfattande diskussion och analys  
Syftet med denna uppsats har varit att jämföra och analysera vad allmännyttan betyder för 
kommuners integration. I denna studie har det visat sig att beroende på vilka integrationsmått 
som testats så varierar de oberoende variablernas effekt på integrationsmåtten. Som Stigendal 
(2006) och Massey & Denton (1998) påpekar så är integration ibland svårt att mäta då 
integration är beroende av flera olika variabler. Det är därför viktigt att påminna om att denna 
studie endast inkluderat några integrationsmått som kan tänkas finnas samt några variabler 
som kan tänkas påverka dessa integrationsmått, och att de i mångt och mycket hänger ihop 
med varandra.  
 
Vad gäller allmännyttans effekt på integrationsmåtten så visade det sig att andelen 
allmännytta gav effekt på två utav integrationsmåtten, boendesegregationsindex och 
ginikoeffiecienten, under kontroll av samtliga kontrollvariabler, men där den positiva och 
negativa riktningen skiljde sig åt mellan måtten som testades. Gällande 
boendesegregationsindexet så visade resultatet på att en ökning av andelen allmännytta 
påvisar på en ökande boendesegregation i kommunerna. Däremot så visades sambandet vara 
det motsatta för ginikoefficienten, att om andelen allmännytta skulle öka, så minskar 
inkomstskillnaderna i kommunerna. Beroende på vilket integrationsmått som testades så har 
andelen allmännytta olika signifikanta effekter, vilket både stödjer och inte stödjer den 
tidigare forskningen om att en stor andel allmännytta bidrar till bättre förutsättningar för 
integration.   
 
Det är därför av intresse att titta på vilka andra kontrollvariabler som visade signifikant effekt 
på integrationsmåtten. Kontrollvariablerna andelen utrikes födda samt andelen eftergymnasial 
utbildning visade båda två en starkare effekt på integrationsmåtten än vad variabeln andelen 
allmännytta påvisade, vilket visar på att de måtten har något bättre förklaringssamband mot 
integrationsmåtten än vad andelen allmännytta har. Att försöka förklara integration med 
endast en variabel är därför svårt, då det är flera olika faktorer som påverkar hur 
förutsättningarna för integration ser ut i olika kommuner. Då denna studie inte går in på varför 
just andelen utrikes födda och andel av befolkningen med eftergymnasial utbildning gav 
signifikanta effekter på integrationsmåtten är det därför svårt att hitta tydliga orsakssamband.  
 
Gällande övriga kontrollvariabler, kommuntyp och politiskt block, som inkluderades i 
regressionsanalysernas senare modeller, så visade resultatet att deras signifikans på 
integrationsmåtten vara varierande, beroende på vilket integrationsmått som testades.    
Efter att samtliga integrationsmått analyserats så har det påvisat vara ibland svårt att tyda 
variablernas effekt.  
 
Vad som är viktigt att ta påpeka i denna studie är att det endast är ett utgångsår som har 
används för samtliga variabler och mått. Så som det ser ut år 2014 kan ha historiska 
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anledningar, ett så kallat stigberoende som Bengtsson (et al 2013) påpekar och som också gör 
det svårt i denna studie att hitta tydliga orsakssamband.  
 
Då segregation kan uppstå på flera olika nivåer (jmf. Stigendal 2006; Magnusson & Turner 
2008), är det viktigt att uppmärksamma att denna studie enbart har tittat på segregation på 
kommunnivå. Om de geografiska indelningarna hade sett annorlunda ut hade kanske resultatet 
visat sig annorlunda (jmf. Östh et al 2015) vilket är viktigt att tänka på då kommunerna ser 
väldigt olika ut och vars populationsstorlek varierar. Det som inte denna studie behandlar men 
som är mycket relevant att tänkas på kan hänvisas till Gustav Frödings strof som lyder; “[d]et 
som är sanning i Berlin och Jena, är bara ett dåligt skämt i Heidelberg” vilket man kan dra 
paralleller till allmännyttans relevans för integration. Det som funkar i en kommun behöver 
inte vara applicerbart på en annan kommun, vilket gör att en studie som denna som inkluderas 
samtliga 290 kommuner kan göra det svårt att hitta tydliga orsakssamband gällande 
integrationsmåtten.   
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7. SLUTSATSER 
7.1 Påverkar storleken på allmännyttan kommunernas förutsättningar för integration?  
Syftet med studien har varit att analysera vad allmännyttan betyder för kommuners 
förutsättningar för integration. Nedan följer de slutsatser som kan dras utifrån det resultat och 
analyser som gjorts i studien.  
 
Resultatet visade på att andelen allmännytta hade olika signifikans på integrationsmåtten, 
beroende vilket integrationsmått som testades. Det integrationsmått som andelen allmännytta 
visade negativ effekt mot var integrationsmåttet ginikoefficient, det vill säga 
inkomstskillnader i kommunen. Resultatet visade att om andelen allmännytta skulle öka, så 
minskar inkomstskillnaderna i kommunerna, vilket kan tyda på en minskad socioekonomisk 
segregation.  
 
När andelen allmännytta testades mot integrationsmåttet boendesegregationsindexet, som är 
ett mått på vart utrikes och inrikes födda bor i relation till varandra, så resulterade det i ett 
omvänt samband, det vill säga att om andelen allmännytta skulle öka i kommunerna, så 
påvisades en starkare boendesegregation mellan utrikes och inrikes födda. Allmännyttans 
effekt på integration visar därför skillnader vad gäller etnisk- och socioekonomisk integration, 
men också paradoxa samband.   
 
När de övriga integrationsmåtten testades mot samtliga variabler så visade allmännyttan ingen 
signifikans, då kontrollvariablerna påverkade integrationsmåtten mer. Dock visade andelen 
allmännyttan först en positiv signifikant effekt på integrationsmåttet utbildning, vilken effekt 
försvann när samtliga kontrollvariabler inkluderades för detta mått. Detta visar på att 
beroende hur många kontrollvariabler som inkluderas i analysen, så varierar de oberoende 
variablernas signifikans vilket är viktigt att notera när resultatet analyseras. De 
integrationsmått som andelen allmännytta inte visade någon signifikant effekt på över huvud 
taget (i de bivariata analyserna), var variablerna andelen förvärvsarbetare och andelen 
förtroendevalda i kommunfullmäktige. Detta kan då sammanfattas till att allmännyttan enbart 
påverkar vissa typer av integrationsmått, både negativt som positivt.  
 
7.2 Påverkar andra variabler än allmännyttan kommuners förutsättningar för 
integration? 
De kontrollvariabler som visade tydligast signifikant effekt mot samtliga integrationsmått var 
andelen utrikes födda samt andelen eftergymnasial utbildning. Dessa variabler kan därför 
sägas påverka integrationsmåtten starkare än vad andelen allmännytta gör, även om andelen 
allmännytta visade signifikant effekt på flera mått. Variabeln andelen eftergymnasial 
utbildning var också den enda variabeln som visade positiv effekt på samtliga 
integrationsmått, vilket kan tolkas som att denna variabel påvisar liknande utfall på samtliga 
integrationsmått. De övriga kontrollvariablerna kommuntyp och politiskt block visade också 
signifikanta, negativa som positiva, effekter på några integrationsmått. Den enda 
kontrollvariabel som inte visade någon signifikant effekt på något utav integrationsmåtten var 
andelen förvärvsarbetare.   
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