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Förord 

 

Stadskansliet och Social resursförvaltning, Göteborgs stad, har var för sig olika uppdrag när 
det gäller frågor om segregation och integration. Gemensamt för uppdragen är emellertid 
behovet av en samlad genomlysning av segregationens dynamik i staden och regionen. 
Gemensamt är också uppdraget att genomföra en forskningsbaserad studie av denna dynamik. 
Den studie som redovisas här har genomförts av professor Roger Andersson vid Institutet för 
bostads- och urbanforskning, IBF, Uppsala universitet.  
 
För stadskansliet är studien ett led i att förbättra analysen i uppföljningsarbetet och att 
samordna det urbana utvecklingsarbetet. För Social resursförvaltning är studien en del i en 
kunskapsinventering för uppdraget att samordna stadens arbete för en hållbar och social 
utveckling (S2020). 
 
Studien är också ett planeringsunderlag för stadens verksamheter och innehållet i denna 
rapport kommer att presenteras vid olika seminarier. Rapporten kommer att ges ut i en tryckt 
version till sommaren 2009. 
 
Göteborg den 15 mars 2009 
 
Pia Borg Lars Lilled 
Planeringsledare Utvecklingschef 
Stadskansliet Social resursförvaltning 
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Polariseringen ökar i starkt segregerat Göteborg 

Göteborgsregionen har i likhet med andra storstadsregioner en hög andel utlandsfödda – 15 procent 
utlandsfödda mot 10 procent av rikets befolkning. I dag har var femte invånare i Göteborgs arbets-
marknadsregion utländsk bakgrund. Av regionens utlandsfödda invånare bodde år 2006 drygt 70 
procent i Göteborgs stad – en överrepresentation som är typisk för storstadsregionernas kärn-
kommuner. Sedan år 1990 har stadens befolkning ökat med 51 000 invånare och så gott som hela 
tillväxten består av personer med utländsk bakgrund. 

Den studie vi presenterar här beskriver de omflyttningsmönster som skapar och fördjupar boende-
segregationen i regionen och inom Göteborgs stad. För att undvika missförstånd: Det är inte en ökad 
invandring som orsakar segregationen. De underliggande orsakerna är socioekonomiska som pris-
bildningen på bostadsmarknaden, bostadsbeståndets sammansättning, hushållens ekonomiska resurser 
och möjlighet att välja var man vill bo. Däremot bidrar det ökade trycket på bostadsmarknaden att 
segregerande mekanismer ger kraftigare utslag. 

Resultaten av vår statistiska analys visar att hälften av Göteborgsregionens befolkning bor i egnahem 
även om privat hyresrätt och bostadsrätt växer. Med några få undantag har alla kommuner runt 
Göteborgs stad en andel egnahemsboende om 70 procent eller mer. Göteborgs stad har hälften av 
regionens befolkning men knappt 30 procent av regionens egnahemsbefolkning. Detta spelar en stor 
roll för segregationsprocesserna: Det är framförallt barnfamiljer med svensk bakgrund som flyttar ut 
från Göteborg till ett villaboende i kranskommunerna.  

Hälften av bostadsområdena i regionen är mycket ensidiga och består till mer än 90 procent av endast 
en upplåtelseform; merparten av dessa är egnahemsområden. Mer än 85 procent av de egnahems-
boende bor i ensidiga egnahemsområden, vilket placerar Göteborgsregionen i en särställning. Bristen 
på blandning är således mycket tydligt förknippad med fördelningen av egnahemsbebyggelsen.  

Sammanfattningsvis, ju större andel av de boende i ett område som bor i egnahem desto högre är den 
genomsnittliga arbetsinkomsten och sysselsättningsgraden och desto lägre är andelen med utländsk 
bakgrund. Göteborgsregionen och Göteborgs stad är starkt segregerade och polariseringen ökar. 

I föreliggande studie presenterar vi hur bostadssegregationen förändrats under perioden 1990–2006 
och vad som kännetecknar den dynamik som leder till ökad segregation. Med hänvisning till andra 
forskningsresultat söker vi också belysa bostadssegregationens sociala konsekvenser. I en avslutande 
del av rapporten, som bygger på intervjuer med politiker, tjänstemän och forskare i Göteborg, 
sammanfattar vi en bedömning av läget och hur dessa sakkunniga ser på möjligheten att med 
tillgängliga medel kunna angripa de negativa sidorna av bostadssegregationen.  
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Miljonprogrammet satte fokus på segregationen  
Segregationsfrågan har i Sverige en relativt kort historia som samhällsvetenskaplig fråga och som 
föremål för politisk debatt. Det var först med Miljonprogrammet 1965–1975 som samhällsforskare 
och media på allvar uppmärksammade frågan.1 I andra länder, främst de anglosachsiska med USA i 
frontlinjen men också Sydafrika i relation till apartheidpolitiken, har segregation länge studerats, 
problematiserats och kritiserats som ett väsentligt samhällsproblem.  

Intresset i Sverige må ha vaknat sent men det har å andra sidan varit stort och växande sedan tidigt 
1990-tal när frågan alltmer dominerats av dess etniska och invandringsrelaterade aspekter. I takt med 
det växande politiska intresset har en hel del av det senaste decenniets forskning direkt och indirekt 
fokuserat på urbanpolitiska interventioner – som t.ex. den så kallade storstadssatsningen – och på 
frågan om samhällsplaneringens betydelse för att skapa och bryta segregationsprocesser.  

Det sägs sällan tydligt i den tidiga svenska segregationsdebatten att intresset för segregationen knyts 
till föreställningar om dess negativa konsekvenser för samhället eller för särskilda sociala kategorier. 
Inte heller märktes konsekvensaspekterna särskilt påtagligt i 1970- och 1980-talens svenska utred-
nings- och forskningslitteratur, som istället dominerades av försök att beskriva boendemönster, 
statistiskt mäta geografiska fördelningar, och möjligen förändringar av dem, samt att diskutera dess 
klassrelaterade orsaker.2  

Med den allt starkare betoningen av boendesegregationens etniska dimension är det dock uppenbart att 
det är farhågor om socialt utanförskap och bristande arbetsmarknadsintegration som under det senaste 
decenniet drivit både politik och forskning i riktning mot konsekvensaspekterna.  

Vi kommer i rapporten att belysa forskningsläget och diskutera möjliga politiska och planerings-
inriktade interventioner med både drivkrafter och konsekvenser i blickfånget. Precis som annan 
samhälls- och socialpolitik kan vara både förebyggande och kompenserande i relation till specifika 
problem bör också segregationsinriktade åtgärder präglas av en sådan brett upplagd ansats. Vi vill 
dock understryka att eftersom rapporten beställts av och primärt riktas till politiker och planerare i 
Göteborgs stad och i regionen har vi inte ambitionen att ge en heltäckande bild av de många empiriska 
forskningsbidrag som under årens lopp lämnats av inte minst Göteborgsbaserade forskare, som 
sociologer, kulturvetare, kulturgeografer, och arkitekter. 

Innan vi presenterar resultatet av en empirisk studie av människors flyttningar och förändrade bosätt-
ningsmönster i Göteborgsregionen och Göteborgs stad är det viktigt att något beröra förhållandet 
mellan segregation och integration.  

Boendesegregation och integration 
För att frigöra debatten om flyktingmottagandet i Sverige från den assimilationspolitik som tidigare 
gällde, lanserades begreppet integration. När den första invandrarpolitiken lades fast vid mitten av 
1970-talet etablerades de tre huvudmål som ännu präglar målsättningen: Jämlikhet – etablerat 

                                                 
1 Ett par tidiga svenska exempel utgörs av Göran Lindbergs licentiatavhandling från 1967 och en av honom 
redigerad antologi fyra år senare, se Lindberg, G., 1967, Social omgivning: En socialekologisk undersökning av 
tjugo bostadsområden i Malmö. (Licentiatavhandling) Sociologiska institutionen, Lund (ny utgåva år 2000); 
Lindberg, G. (red), 1971, Urbana Processer: Studier i social ekologi. CWK Gleerups bokförlag, Lund. Lindberg 
har in i dessa dagar varit verksam inom segregationsforskningsfältet och ledde tillsammans med Marianne 
Liedholm bl.a. utvärderingen av Storstadssatsningen i Malmö. 
2 Se t.ex. Danermark, B. (1983) Klass, inkomst och boende. Om segregationen i några kommuner. Örebro 
Studies 1, Department of Sociology. 
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redan1968 – samt valfrihet och samverkan. Invandrares kulturella och språkliga bakgrund inte bara 
erkändes med 1975 års riksdagsbeslut3, den skulle också främjas under ledstjärnan valfrihet.  

Valfrihetsmålet aktualiserar en problematisering av integrationsbegreppet, vilket kan förtydligas med 
en distinktion mellan begreppen social integration och systemintegration. Man kan säga att svensk 
integrationspolitik syftar till systemintegration, dvs. att invandrare skall tillerkännas jämlika villkor 
och representation i arbetsliv, politik, etc. Med social integration avser man oftast mellanmänskliga 
relationer och umgängesmönster. Möjligheten till systemintegration i det moderna samhället är starkt 
relaterad till graden av social integration. Det gäller inte minst på arbetsmarknaden, där nätverks-
rekrytering är en utbredd företeelse.4 

Även om det i praktiken kan finnas starka samband mellan boendesegregation och båda slagen av 
integration bör begreppen segregation och integration hållas isär. Tablån i figur 1 kan illustrera 
relationerna dem emellan.  

Figur 1. Relationen segregation-integration 

Boendesegregation Integration 

 Låg Hög 
   

Låg 1 2 
Hög 3 4 

   
 

Om man med integration här menar att man ska uppfylla den svenska politikens integrationsmål om 
lika deltagande på arbetsmarknaden, lika politiska rättigheter och likabehandling på alla samhälls-
områden kan detta teoretiskt nås även vid en situation av hög grad av segregation (4 i tablån).  

Bedömare skulle nog hävda att situationen i svenska storstäder präglas av situation (3) och att man 
strävar att nå situation (2). För att möjliggöra en sådan utveckling har staten ansett att boende-
segregationen bör brytas genom ett områdesbaserat utvecklingsarbete med fokus på utbildnings- och 
arbetsmarknadsinsatser.  

Utan att här i detalj redogöra för den forskarkritik som detta områdesbaserade utvecklingsarbete 
utsatts för5 kan man ändå konstatera att problemen är av två slag. Båda handlar i grunden om synen på 
segregations- och integrationsbegreppen. Medan forskare tenderar att se staden som segregerad, rika 
respektive fattiga, svensktäta respektive svenskglesa områden, tenderar politiker att fokusera på 
”segregerade områden”, dvs. i praktiken endast förlorarsidan i segregationsprocesserna. På mot-
svarande sätt är särskilda åtgärder fokuserade på invandrare och arbetslösa medan både arbetsmark-
nads- och boendeintegration också handlar om majoritetsbefolkningens vilja att behandla minoriteter 
lika och avstå från diskriminering. Vi återkommer till dessa frågor. 

Begreppet segregation 

Segregation betyder åtskillnad. Boendesegregation handlar om rumslig åtskillnad av kategorier som 
också måste definieras. I forskningslitteraturen dominerar tre typer av kategoriseringar: Demografiska, 

                                                 
3 Proposition 1975:26, Regeringens proposition om riktlinjer för invandrar- och minoritetspolitik m.m. 
4 Se Rapport Integration 2005. Norrköping: Integrationsverket. 
 
5 Se t.ex. Andersson, R., 2005, Integration, migration och geografisk politik – reflektioner kring den svenska 
storstadspolitiken. Analyserar, 2005:2 s 49–73 Försäkringskassan. 
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socioekonomiska och etniska/”rasmässiga”. Till detta kan man möjligen lägga också en fjärde 
kategori, livsstil, även om livsstilar ofta bär stark prägel av bestämda ålders-, köns-, klassmässiga 
och/eller religiösa/etniska kännetecken.  

Man bör tillägga att segregation anses råda långt innan graden av åtskillnad mellan två eller flera 
kategorier närmar sig sitt absoluta maximum. Det är tvärtom mycket sällsynt att personer tillhörande 
en viss kategori, t.ex. ensamstående, låginkomsttagare eller invandrare, bor helt koncentrerade i 
bostadsområden där inga andra hushållstyper förekommer. Vad forskare analyserar är därför oftast 
skillnader i koncentrations- och spridningsmönster.  

Segregationens grundkategorier 

Tre kategoriseringsdimensioner har dominerat segregationsforskningen. Med demografisk segregation 
menar man skillnader i rumsliga fördelningar efter ålder, kön och hushållstyper. Med socioekonomisk 
segregation menar man att klass- och resursskillnader strukturerar befolkningens fördelning i det 
urbana rummet. Med etnisk/”rasmässig” segregation menar man att personer som delar vissa etniska, 
religiösa eller kroppsliga kännetecken tenderar att kongregeras, dvs. samlas, och segregeras från 
personer som har andra sådana attribut.  

Klassegregation och senare den etniska segregationen har dominerat svensk och internationell segre-
gationsforskning medan den demografiska segregationen ägnats lite uppmärksamhet. Det är mindre 
bra av två skäl. För det första kan den uppdelning som sker efter ålder och hushållstyper i sig vara 
problematisk. Demografin spelar också en direkt roll i den etniska segregationsprocessen. Vissa 
invandrade kategorier består av familjer med relativt många barn. Tillgången på större lägenheter och 
fördelningen över stadens bostadsområden avgör därmed delvis var det är möjligt att bo. 

För det andra betingar den demografiska, klassmässiga och etniska segregationen i stor utsträckning 
varandra. Så är exempelvis många invandrare unga och relativt fattiga. Båda dessa egenskaper talar i 
Sverige för ett boende i allmännyttans hyreshus. Det kan således vara demografin och/eller klass-
positionen som i detta fall bättre än etnicitet förklarar ett aktuellt boendemönster. Även om således 
samhällsdebatten präglas av fokus på boendesegregationens klassmässiga och etniska aspekter är det 
viktigt att påminna om den demografiska faktorns potentiellt viktiga betydelse.  

Bostadsmarknadens segment 

Segmentbegreppet används för att peka på det faktum att bostadsmarknaden inte är homogen. De olika 
segmentens karaktär avgörs främst av upplåtelseform och hustyp. Om man äger bostaden, äger rätten 
att disponera den (bostadsrätt) eller hyr den ger olika villkor för prisbild, rättigheter och inflytande. 
Om man bor i höga respektive låga eller stora respektive små flerfamiljshus, eller bor i radhus eller 
friliggande villa, ger olika grannskapsvillkor, naturkontakt och villkor för socialt umgänge och ofta 
också tillgänglighet till service. Dessutom påverkas tillgänglighet och attraktivitet av exempelvis 
dimensionerna centrum–periferi, urbant–ruralt och nära–långtifrån vatten. 

Hur dessa marknadssegment är fördelade geografiskt inom en stad eller en region bestämmer en del av 
grundvillkoren för segregationsprocesserna. Det är t.ex. svårt att bo centralt om man vill bo i villa och 
det kan vara svårt att hyra en bostad om man vill bo i en småhuspräglad förortsmiljö. Emellertid kan 
segmentsammansättningen i sig inte förklara de geografiska mönster av etnisk boendesegregation som 
finns i större svenska städer. Det är således inte bara sammansättningen av allmännyttiga hyresrätter, 
privata hyresrätter, bostadsrätter och egnahem som förklarar varför många invandrare från tredje 
världen bor på Rosengård i Malmö, på Järvafältet i Stockholm eller i nordöstra Göteborg.6 

                                                 
6  Bråmå, Å., Andersson, R. och Solid, D., 2006, Bostadsmarknadens institutioner och grindvakter i den etniskt 
segmenterade staden – exemplen Stockholm och Uppsala, Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala 
universitet samt IM-gruppen, Uppsala, publicerad i Rapport Integration 2005. Se också våra tidigare analyser av 
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Befolkning och bostadsstuktur i Göteborgsregionen 1990–2006 
 
Innan vi mer samlat diskuterar vilka möjligheter som kan stå till buds behöver vi med stöd i ytterligare 
empiriska kartläggningar tydliggöra hur Göteborgsregionens bostadsområden är sammansatta. Låt oss 
börja med att granska den socioekonomiska segregationen för att sedan bedöma den etniska och 
demografiska aspekten.  

Vid Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala universitet, bedrivs sedan flera år forskning 
om bostads- och stadsutveckling. De datamaterial som denna forskning baseras på hämtas från SCB:s 
register för perioden 1990-2006. Databasen GeoSweden, som vi valt att kalla den, är longitudinell, 
vilket innebär att individer kan följas över tiden. För varje år finns data om individernas bosättning, 
sysselsättning, familjesituation, utbildning, inkomster, m.m. Fördelen med dessa data är att de gör det 
möjligt att göra dynamiska analyser av regioner, kommuner och stadsdelar. Man kan också studera 
individers och gruppers karriärförlopp, t.ex. i relation till boende och arbete.  

Tabell 1, baserad på longitudinella individdata, visar i grova drag några sådana dynamiska aspekter. I 
vanlig statistik kan man utläsa hur många som bor i en viss region eller kommun vid en viss tidpunkt 
och även visa förändringar över tiden, dvs. skillnader i befolkningsstorlek mellan två valda år.7 
Bortsett från årliga uppgifter om in- och utflyttare kan man dock inte utläsa hur många som stannar 
eller byts ut under en vald period, exempelvis 3, 10 eller 15 år, vilket man alltså kan göra med hjälp av 
databasen GeoSweden. 

Totalt finns det i databasen nästan en och en kvarts miljon individer. Dessa har alla uppfyllt kravet av 
att ha varit skriven i någon av regionens kommuner under åtminstone ett av de fyra nedslagsår vi 
använt för att definiera populationen, 1990, 1995, 2002, 2006. Knappt hälften av dessa, 605 000, 
bodde i regionen såväl 1990 som 2006 medan den andra hälften kommit till genom födelse eller 
inflyttning eller försvunnit till följd av att man avlidit eller flyttat. Av de 842 400 personer som bodde 
i regionen 1990 försvann cirka 28 procent fram till 2006. Av de 953 900 som bodde i regionen 2006 
har nästan 350 000 eller 36,6 procent tillkommit sedan 1990.  

Av tabell 1 kan vi utläsa folkmängder och flöden i Göteborgsregionens befolkning under åren 1990–
2006. Antalet bosatta respektive nedslagsår växer från 842 000 till 954 000. Särskilt snabb har 
ökningen varit efter 2002. Oavsett om befolkningen i en region växer eller minskar är alltid de 
bruttoflöden som ger nettovärdet betydligt större. Tillväxten om 43 000 personer mellan 2002 och 
2006 utgörs av mellanskillnaden mellan de 129 000 individer som tillkommer och de 86 000 som 
försvinner ur populationen. De tillkommande består av flyttare från övriga Sverige, nyfödda i regionen 
samt inflyttare från utlandet. 

Göteborg uttrycker i den nya översiktsplanen ambitionen att för arbetsmarknadsregionen nå en 
befolkning på 1,5 miljoner år 2020. Givet att befolkningen växer i den takt den gjort på senare år, 
cirka 11 000 per år, skulle man landa på cirka 1,1 miljoner, vilket är långt ifrån målet. Det ambitiösa 
målet kan bara nås med fortsatt regionutvidgning, dvs. att näraliggande befolkningskoncentrationer 
som t.ex. Borås funktionellt integreras i regionen. 

Andelen invånare med utländsk bakgrund ökar med nästan sex procentenheter 1990–2006, ett resultat 
av både invandringsöverskott och av att många av de födda har två utlandsfödda föräldrar – det är så 
utländsk bakgrund definieras. Idag har var femte invånare i Göteborgs arbetsmarknadsregion utländsk 

                                                                                                                                                         
Stockholm och Malmö, Andersson, R., Hogdal, J. & Johansson, S., 2007, Planering för minskad boendesegre-
gation. Rapport 2007:1 från Regionplane- och trafikkontoret. Stockholm: Stockholms läns landsting. Andersson, 
R., Bråmå, Å., Hogdal, J., 2007, Segregationens dynamik och planeringens möjligheter. En studie av bostads-
marknad och flyttningar i Malmöregionen. Malmö: Stadskontoret. 
7 Ett sådant statistiskt material ligger till grund för den utmärkta analysen presenterad i Göteborgs stads 
”Göteborgssamhällets utveckling”, Göteborgs stad, Stadskansliet 2008. 
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bakgrund och ungefär var sjunde är född utomlands. Befolkningens medianålder ändras bara margi-
nellt under perioden; hälften av befolkningen är över 39 år och hälften under. 

 
Tabell 1. Befolkningen i Göteborgs arbetsmarknadsregion 1990-2006 – en översikt. 
 
Befolkningsvariabler Förändrings- Förändring Förändring Förändring

komponenter 1990 90--95 1995 95--02 2002 02--06 2006
Befolkning 842442 882982 910555 953919
Utgående 92741 143070 85725

därav döda 33744 51913 30524
inrikes utflyttare 37949 64672 40547
utrikes utflyttare 21048 26485 14654

Inkommande 133281 170643 129089
därav födda 59875 68855 45717

inrikes inflyttare 45133 71570 57884
utrikes inflyttare 28273 30218 25488
Nettoförändring 40540 27573 43364
Netto per år 8108 3939 10841

Andel utlandsfödda 11,0 12,8 13,9 14,8
Andel med utl bakgr 13,7 16,1 18,2 19,5
Medianålder 38,2 38,1 38,6 39,0
Andel kvinnor 50,7 50,6 50,4 50,4
Göteborgs stads andel 

av regionens befolkning 51,4 50,9 51,1 51,2
Göteborgs stads andel 

av regionens utlandsfödda 68,9 69,5 70,4 70,7

 
Källa: Andersson & Bråmå 2008. Databasen GeoSweden, IBF. 
 
Göteborgs stads andel av den lokala arbetsmarknadsregionens befolkning är konstant kring 51 procent 
under perioden medan andelen av regionens utlandsfödda ökar med ett par procentenheter. År 2006 
bodde nästan 100 000 av regionens drygt 140 000 utlandsfödda, dvs. nästan 71 procent, i Göteborgs 
stad. Denna kraftiga överrepresentation är typisk för storstadsregionernas kärnkommuner och den 
beror bland annat på bostadsmarknadens segmentering i staden i förhållande till omlandskommunerna. 
Mer om detta senare. 
 
Som Sveriges befolkningsmässigt näst största storstadsregion är det rimligt att förvänta sig en över-
representation av personer med utländsk bakgrund. Göteborgsregionen hyser drygt 10 procent av den i 
Sverige födda befolkningen (se tabell 2) men nästan 15 procent av de utlandsfödda. Som jämförelse 
kan noteras att Stockholms län har knappt 20 procent av landets Sverigefödda och 31,6 procent av de 
utlandsfödda. Såväl i Stockholm som i Göteborg varierar dock andelen invandrade med ursprungsland.  
 
För Göteborgs del framstår överrepresentationen av personer födda i Iran som särskilt stor – drygt 22 
procent av iranierna bor i Göteborgsregionen – medan personer med ursprung i t.ex. Danmark, Finland 
och Syrien är underrepresenterade. Generellt har Stockholmsregionen inte bara en större andel av de 
invandrade utan också en större spridning på nationaliteter. Vissa kategorier har en mycket stor över-
representation i Stockholm, t.ex. personer födda i Etiopien, Turkiet och Chile. Motsvarande överrepre-
sentation för Göteborg kan man inte att finna. 
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Figur 1. Göteborgs LA-region. Samtliga dessa kommuner utom Orust, Vårgårda, 
Bollebygd och Mark är medlemmar i Göteborgsregionens Kommunalförbund, GR.  

Karta: Gunnel Lihmé, Göteborgsregionens Kommunalförbund.
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Tabell 2. Göteborgsregionens andel av landets utlandsfödda 2006 med jämförelse 
med Stockholms län. (Endast födelseländer med fler än 5 000 personer i Sverige är 
medtagna). 
 

Göteborgs Stockholms Totalt Göteborgs Stockholms Totalt
Födelseland LA-region län Sverige Födelseland LA-region län Sverige
Iran 22,3 36,7 55747 Sydkorea 11,5 36,0 9864
Kroatien 19,5 11,7 6086 Polen 11,3 34,1 51738
Frankrike 17,2 44,6 6707 Tjeckien & Slovakien 11,0 26,1 7832
Somalia 16,4 36,5 18336 Tyskland 10,9 26,0 43044
Filippinerna 15,7 27,1 7636 Marocko 10,6 59,6 5855
Kina & Taiwan 15,1 42,2 15222 Turkiet 10,6 51,6 37111
Storbritannien 14,9 37,5 17794 Österrike 10,5 32,0 5821
Utlandsfödda 14,8 31,6 1113766 Pakistan 10,5 44,7 5460
Bosnien-Hercegovina 14,6 10,1 55468 Totalbefolkningen 10,5 21,0 9113202
Ungern 14,2 28,5 13711 Sverige 10,2 19,5 7938048
Italien 14,2 40,2 6723 Chile 10,2 50,0 27967
Etiopien 13,6 55,8 11379 Afghanistan 10,2 30,4 9870
Irak 13,3 34,1 82780 Colombia 9,6 38,2 9375
Norge 13,3 17,7 44724 F.d. sovjetiska rep. 9,5 41,7 17355
Spanien 13,1 45,8 5738 Danmark 9,3 10,1 44441
Vietnam 12,9 8,4 13212 Thailand 9,2 28,7 20525
Jugoslavien 12,9 14,2 73597 Eritrea 9,2 61,7 6115
Indien 12,6 29,6 13973 Grekland 9,1 55,3 10758
USA 12,4 37,1 15227 Sri Lanka 8,8 28,8 6350
Nederländerna 12,4 24,6 6533 Ryssland 8,7 38,5 12117
Estland 12,4 46,0 9825 Finland 7,9 33,6 180905
Libanon 12,2 24,1 22685 Syrien 7,4 46,0 17786
Rumänien 11,8 22,5 12912 Lettland & Litauen 7,4 34,8 6025
Centralamerika 11,6 40,3 9366 Peru 7,2 62,1 5799

 
Källa: Andersson & Bråmå 2008. Databasen GeoSweden, IBF. 
 
Tabell 3 och figur 3 ger kommunvis information om befolkningsförändringarna i arbets-
marknadsregionen 1990–2006. Som framgår av figuren är den relativa tillväxten av 
utlandsfödda stor i samtliga kommuner och störst i Vårgårda och Mölndal. I flertalet 
kommuner utanför Göteborgs stad är dock det absoluta antalet utlandsfödda fortfarande litet 
och andelarna – med undantag för Partille, Ale, Lilla Edet och Mölndal – är genomgående 
under riksgenomsnittet på 12 procent. 
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Befolkningsutvecklingen efter födelseland i Göteborgs lokala arbetsmarknadsregion 1990-2006. 
Källa: Andersson & Bråmå 2008. Databasen GeoSweden, IBF. 
 

1990 Kungsbacka Härryda Partille Öckerö Stenungsund Tjörn Orust Ale Lerum Vårgårda Bollebygd Lilla Edet Mark Göteborg Mölndal Kungälv Alingsås Totalt
Sverige 51478 24346 27306 10577 17298 13223 13663 21911 30952 9676 7146 11582 30540 369207 47445 31909 31550 749809
Norden utom Sverige 1069 1041 1133 187 624 274 280 1188 927 238 273 901 1079 20253 1705 785 855 32812
Övriga Europa inkl fd Sovjet 962 681 1254 93 322 173 126 541 753 90 104 271 862 22021 1650 571 793 31267
Utom Europa 711 512 727 151 396 249 171 431 574 142 80 185 555 21548 1187 507 428 28554
Totalt 54220 26580 30420 11008 18640 13919 14240 24071 33206 10146 7603 12939 33036 433029 51987 33772 33626 842442

1995 Kungsbacka Härryda Partille Öckerö Stenungsund Tjörn Orust Ale Lerum Vårgårda Bollebygd Lilla Edet Mark Göteborg Mölndal Kungälv Alingsås Totalt
Sverige 57527 26016 28562 11134 18286 13780 14545 22763 31953 10087 7464 11750 30764 370815 48545 33912 32392 770295
Norden utom Sverige 1155 1041 1045 189 593 257 281 1187 889 243 271 845 1017 17047 1604 779 820 29263
Övriga Europa inkl fd Sovjet 1281 906 1463 128 513 255 249 872 1008 228 138 459 1195 27760 2063 778 956 40252
Utom Europa 951 647 1136 139 460 308 159 555 760 171 100 234 607 33533 2040 782 590 43172
Totalt 60914 28610 32206 11590 19852 14600 15234 25377 34610 10729 7973 13288 33583 449155 54252 36251 34758 882982

2002 Kungsbacka Härryda Partille Öckerö Stenungsund Tjörn Orust Ale Lerum Vårgårda Bollebygd Lilla Edet Mark Göteborg Mölndal Kungälv Alingsås Totalt
Sverige 62391 27685 28604 11262 19620 13751 14093 22632 32448 9682 7234 11289 29794 376183 49911 34660 32322 783561
Norden utom Sverige 1211 968 964 177 606 250 286 1153 877 223 240 806 989 14342 1440 763 786 26081
Övriga Europa inkl fd Sovjet 1499 976 1542 134 615 308 296 988 1041 305 152 434 1106 31573 2295 929 1096 45289
Utom Europa 1056 865 1530 142 523 242 155 807 891 289 111 263 597 43518 2897 997 741 55624
Totalt 66157 30494 32640 11715 21364 14551 14830 25580 35257 10499 7737 12792 32486 465616 56543 37349 34945 910555

2006 Kungsbacka Härryda Partille Öckerö Stenungsund Tjörn Orust Ale Lerum Vårgårda Bollebygd Lilla Edet Mark Göteborg Mölndal Kungälv Alingsås Totalt
Sverige 66743 29271 29091 11725 21296 14074 14375 23548 33983 10018 7614 11209 30609 388614 51543 35931 33420 813064
Norden utom Sverige 1278 930 918 170 596 269 273 1086 868 210 227 785 1026 13496 1372 795 817 25116
Övriga Europa inkl fd Sovjet 1667 1094 1701 150 659 324 331 1133 1121 310 209 456 1254 34620 2532 985 1247 49793
Utom Europa 1290 1061 1865 173 598 271 179 1015 1097 348 123 358 673 51411 3400 1134 950 65946
Totalt 70978 32356 33575 12218 23149 14938 15158 26782 37069 10886 8173 12808 33562 488141 58847 38845 36434 953919
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Figur 3. Relativ befolkningsförändring efter födelseland i kommuner inom Göteborgs LA-region 1990-2006 (1990=100).  
Källa: Andersson & Bråmå 2008. Databasen GeoSweden, IBF. 
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Hälften i egnahem men hyresrätt ökar 
Hälften av Göteborgsregionens befolkning bor i egnahem och trots att det tillkommit 60 000 
egnahemsboende under perioden 1990–2006 är andelen stabil (se tabell 4). Boende i privat 
hyresrätt står för en viss tillväxt i regionen – från knappt till drygt 10 procent – medan 
andelen bosatta i kommunal hyresrätt minskat med någon procentenhet för att 2006 ligga på 
cirka 19 procent. Allmännyttan ökar förvisso i absoluta tal i samtliga kommuner utom i 
Härryda (minus c:a 700) och Kungälv (minus 300). Den i relativa tal största och i absoluta tal 
näst största ökningen sker i bostadsrättsbeståndet. Det tillkommer 35 400 boende i bostadsrätt 
och andelen ökar från 13,2 till 15,5 procent. Egnahemsexpansion sker framförallt i 
Kungsbacka (+12 400), Härryda (+4 400), Stenungsund (+3 500), Lerum (+3 000), Mölndal 
(+4 000) och Kungälv (+3 700).  
 
Med undantag för Alingsås, Partille och Mölndal har nu alla kommuner runt Göteborgs stad 
en andel egnahemsboende om 70 procent eller mer (se figur 4). Göteborgs stad skiljer ut sig 
markant från resten av regionen med 28 procent egnahemsboende. Detta spelar en stor roll för 
segregationsprocesserna och för den demografiska sorteringen inom regionen. Göteborgs stad 
har hälften av regionens befolkning men knappt 30 procent av dess egnahemsbefolkning 
(tabell 5). 
 
Figur 5 förtydligar hur flyttningsutbytet ser ut mellan staden och dess omland och hur både 
flödenas storlek och inbördes balans är påtagligt relaterade till invånarnas ålder. Det är viktigt 
att notera att figuren baseras på dem som såväl 2002 som 2006 bodde i Göteborgsregionen 
och att det är det interna flyttningsutbytet som här står i fokus. I det regioninterna utbytet 
mellan staden och omlandet har staden fler in- än utflyttare endast för personer i åldern 14–23 
år och man har en starkt negativ balans för de yngsta barnen och deras föräldrar. Från 40-
årsåldern och uppåt är utbytet litet och flödena i balans.  
 
Figur 6 visar nettomigrationen – inflyttning minus utflyttning – efter etnisk bakgrund för det 
regioninterna flyttningsutbytet. Även om personer med utländsk bakgrund har en svag 
tendens till att uppvisa samma mönster – det vill säga att ha negativ balans för de yngsta och 
deras föräldrar– är storleken i rörelserna väsentligt mindre än för personer med svensk 
bakgrund. Det regioninterna flyttningsutbytet har därför också en etnisk sorteringseffekt: Det 
är framförallt barnfamiljer med svensk bakgrund som flyttar ut från Göteborg till ett 
villaboende i kranskommunerna. 
 
 
 
 

Göteborg har i likhet med andra kärnkommuner en hög andel utlands-
födda  – 15 procent utlandsfödda mot 10 procent av rikets befolkning. I 
dag har var femte invånare i Göteborg utländsk bakgrund och andelen 
har ökat med sex procentenheter under åren 1990–2006. Bland de 
utlandsfödda är personer födda i Iran överrepresenterade – drygt 22 
procent av iranierna  i Sverige är bosatta i Göteborgsregionen.  
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Tabell 4. Befolkning och befolkningsförändringar i Göteborgsregionens kommuner 
1990–2006 fördelade efter bostädernas upplåtelseform. 
 

1990 Förändring 1990-2006
Egna- Bostads- Allmän- Privat Övriga Övriga Egna- Bostads- Allmän- Privat Övriga Övriga

Kommun hem rätt nytta hyresrätt småhus flerfam Summa hem rätt nytta hyresrätt småhus flerfam Summa
Kungsbacka 43187 1671 1427 3553 388 1685 51911 12418 1794 1295 264 248 -400 15619
Härryda 20004 1382 2551 217 187 165 24506 4382 573 -691 316 7 -27 4560
Partille 17187 3760 5813 296 215 1634 28905 1601 418 424 1098 -98 -1048 2395
Öckerö 9973 148 0 65 300 112 10598 891 14 296 119 -234 -18 1068
Stenungsund 13002 782 1739 1174 393 84 17174 3483 546 1220 -356 -320 96 4669
Tjörn 11988 252 280 162 76 103 12861 933 91 229 126 34 -83 1330
Orust 11093 231 725 203 144 111 12507 1622 5 107 212 48 -101 1893
Ale 16567 2644 2619 535 135 73 22573 1447 -93 751 337 337 130 2909
Lerum 26185 2025 1408 618 709 191 31136 3018 1101 196 224 -440 -58 4041
Vårgårda 7187 245 795 219 162 182 8790 703 312 381 353 -94 -174 1481
Bollebygd 5382 464 281 142 27 38 6334 1167 48 304 132 18 -37 1632
Lilla Edet 9920 610 285 725 115 461 12116 -34 -28 91 652 24 -253 452
Mark 22439 1083 3618 1566 198 224 29128 2173 -28 1271 -473 151 -132 2962
Göteborg 118755 76358 124302 62412 1521 37307 420655 16498 25353 6000 10075 461 -7300 51087
Mölndal 26808 6667 6298 3395 218 5065 48451 3996 3653 361 636 -33 -2878 5735
Kungälv 20972 3556 5021 440 157 439 30585 3700 1263 -304 418 -21 -268 4788
Alingsås 20270 3380 4126 2582 264 979 31601 1774 392 186 1232 -4 -180 3400
Totalt 400919 105258 161288 78304 5209 48853 799831 59772 35414 12117 15365 84 -12731 110021
Procent90 50,1 13,2 20,2 9,8 0,7 6,1 100,0
Procent06 50,6 15,5 19,1 10,3 0,6 4,0 100,0

 
Källa: Andersson & Bråmå 2008. Databasen GeoSweden, IBF. 
 
Figur 4. Andel egnahemsboende av hela befolkningen i Göteborgs LA-region per 
kommun, 2006. 
 

 
 
Källa: Andersson & Bråmå 2008. Databasen GeoSweden, IBF. 
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Tabell 5. Egnahemsboende i Göteborgs LA-region 2006. 
 

Andel Andel av regionens Andel av
Kommun egnahem egnahemsboende befolkningen
Öckerö 93,1 2,4 1,3
Tjörn 91,1 2,8 1,6
Orust 88,3 2,8 1,6
Härryda 83,9 5,3 3,2
Lerum 83,0 6,3 3,9
Kungsbacka 82,3 12,1 7,4
Bollebygd 82,2 1,4 0,9
Lilla Edet 78,7 2,1 1,4
Vårgårda 76,8 1,7 1,1
Mark 76,7 5,3 3,5
Stenungsund 75,5 3,6 2,4
Ale 70,7 3,9 2,8
Kungälv 69,7 5,4 3,9
Alingsås 63,0 4,8 3,8
Partille 60,0 4,1 3,4
Mölndal 56,8 6,7 6,0
Totalt 50,6 100,0 100,0
Göteborg 28,7 29,4 51,8  
 
Källa: Andersson & Bråmå 2008. Databasen GeoSweden, IBF. 
 
 
Figur 5. Bruttomigrationen* efter ålder (2002) för Göteborgs stad visavi övriga 
Göteborgs lokala arbetsmarknadsregion 2002-2006. 
 

*Endast personer som finns i regionen såväl 2002 som 2006 ingår i beräkningen. 
 
Källa: Andersson & Bråmå 2008. Databasen GeoSweden, IBF. 
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Figur 6. Nettomigration efter ålder och bakgrund för flyttningsutbytet mellan 
Göteborgs stad och övriga arbetsmarknadsregionen 2002-2006. 
 

 
 
*Endast personer som finns i regionen såväl 2002 som 2006 ingår i beräkningen. 
 
Källa: Andersson & Bråmå 2008. Databasen GeoSweden, IBF. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Var tar familjebildande yngre göteborgare vägen? 

Vi har särskilt analyserat var yngre göteborgare tar vägen när de är i familjebildande ålder. 
Eftersom övergången till egnahemsboende sker i samband med familjebildning är det 
intressant att se hur staden klarar sig i konkurrensen om de som lämnar bostads- och 
hyresrätter för villaboende.  Vi har följt de 71 500 personer som var bosatta i Sverige såväl 
1990 som 2006 och som år 1990 var i åldern 25–39 år och då bosatta i Göteborgs stad men 
inte i egnahem.  
 
Utfallet 2006 är det förväntade. Av de 46 000 som stannat i staden bor endast drygt var fjärde 
i egnahem (se kolumnen till höger i tabell 6). Av dem som flyttat ut från regionen till andra 
svenska kommuner är andelen egnahemsboende 58 procent. Av dem som flyttat till en annan 
kommun i regionen är andelen egnahemsboende i dessa kommuner oftast över 70 procent och 
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Hälften av Göteborgsregionens befolkning bor i egnahem även om 
privat hyresrätt växer. Med några få undantag har alla kommuner runt 
Göteborgs stad en andel egnahemsboende om 70 procent eller mer. 
Göteborgs stad har hälften av regionens befolkning men knappt 30 
procent av dess egnahemsbefolkning. Detta spelar en stor roll för 
segregationsprocesserna: Det är framförallt barnfamiljer med svensk 
bakgrund som flyttar ut från Göteborg till ett villaboende i krans-
kommunerna. 
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i vissa fall 90 procent (Härryda och Öckerö). Andelen som stannar i staden varierar också 
med etnisk bakgrund på så sätt att en större andel med utländsk bakgrund blir kvar.  
 
Denna tendens gäller även för dem som flyttat till egnahem; medan 40 procent med svensk 
bakgrund som år 2006 bor i egnahem stannat i Göteborg är motsvarande andel med utländsk 
bakgrund 50 procent (se nedtill i kolumnen till vänster i tabell 6). För dem som 2006 bor i 
allmännyttan är cirka 90 procent sådana som stannat kvar – det gäller både de med svensk och 
utländsk bakgrund. Som förväntat har detta också en socioekonomisk sida; de som år 2006 
bor i egnahem och bostadsrätt har högre förvärvsinkomster än de som bor i hyresrätt. Vi har 
särskilt analyserat var yngre göteborgare tar vägen när de är i familjebildande ålder. 
Eftersom övergången till egnahemsboende sker i samband med familjebildning är det 
intressant att se hur staden klarar sig i konkurrensen om de som lämnar bostads- och 
hyresrätter för villaboende. Vi har följt de 71 500 personer som var bosatta i Sverige såväl 
1990 som 2006 och som år 1990 var i åldern 25–39 år och då bosatta i Göteborgs stad men 
inte i egnahem. 
 
 
Tabell 6. Personer som 1990 bodde i Göteborgs kommun, då var i åldern 25-39 år och 
då ej bosatta i egnahem samt år 2006 ännu bosatta i Sverige: Var och hur bodde de 
år 2006? 
 Egna- Bostads- Allmän- Privat Övriga Övriga Andel flyttat
Kommun hem rätt nytt. hyresr. hyresrätt småhus flerfam-hus Totalt till egnahem
Kungsbacka 2490 108 85 74 39 25 2821 88,3
Härryda 1369 63 49 22 12 4 1519 90,1
Partille 1276 167 222 61 15 33 1774 71,9
Öckerö 341 7 6 5 1 0 360 94,7
Stenungsund 441 25 45 21 3 8 543 81,2
Tjörn 267 9 13 4 4 0 297 89,9
Orust 293 3 12 10 10 2 330 88,8
Ale 659 75 111 29 18 8 900 73,2
Lerum 1441 102 50 30 18 5 1646 87,5
Vårgårda 57 7 11 7 1 0 83 68,7
Bollebygd 200 12 7 9 2 0 230 87,0
Lilla Edet 203 9 6 25 4 2 249 81,5
Mark 349 9 41 14 7 1 421 82,9
Göteborg 12536 10899 13470 6348 189 2794 46236 27,1
Mölndal 1554 365 182 113 12 86 2312 67,2
Kungälv 831 115 78 20 4 0 1048 79,3
Alingsås 402 55 39 40 7 19 562 71,5
S.a Gtb LA-reg 24709 12030 14427 6832 346 2987 61331 40,3
Övr Sverige 5947 1402 1301 1303 96 170 10219 58,2
Totalt 30656 13432 15728 8135 442 3157 71550 42,8
Andel kvar i Gtb stad 40,9 81,1 85,6 78,0 42,8 88,5 64,6
Andel med utl bakgr kvar i Gtb 49,8 84,5 87,5 80,5 51,4 88,1 74,9
Andel med sv bakgr kvar i Gtb 39,3 80,2 84,7 77,2 41,1 88,7 61,8
Andel med utl bakgr 14,9 22,7 32,5 24,3 15,8 26,8 21,8
Medianinkomst (1000-tal kr), totalt 325 258 173 200 257 194 258
Medianinkomst (1000-tal kr), utl bakgr 254 193 130 147 137 133 181
Medianinkomst (1000-tal kr), sv bakgr 337 277 193 217 279 216 280  
 
Källa: Andersson & Bråmå 2008. Databasen GeoSweden, IBF. 
 
Utfallet 2006 är det förväntade. Av de 46 000 som stannat i staden bor endast drygt var fjärde 
i egnahem (se kolumnen till höger i tabell 6). Av dem som flyttat ut från regionen till andra 
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svenska kommuner är andelen egnahemsboende 58 procent. Av dem som flyttat till en annan 
kommun i regionen är andelen egnahemsboende i dessa kommuner oftast över 70 procent och 
i vissa fall 90 procent (Härryda och Öckerö). Andelen som stannar i staden varierar också 
med etnisk bakgrund på så sätt att en större andel med utländsk bakgrund blir kvar. 
 
Denna tendens gäller även för dem som flyttat till egnahem; medan 40 procent med svensk 
bakgrund som år 2006 bor i egnahem stannat i Göteborg är motsvarande andel med utländsk 
bakgrund 50 procent (se nedtill i kolumnen till vänster i tabell 6). För dem som 2006 bor i 
allmännyttan är drygt 85 procent sådana som stannat kvar – det gäller både de med svensk 
och utländsk bakgrund. Som förväntat har detta också en socioekonomisk sida; de som år 
2006 bor i egnahem och bostadsrätt har högre förvärvsinkomster än de som bor i hyresrätt. 
 
Det är ungefär dubbelt så vanligt att en person med svensk bakgrund bor i egnahem jämfört med 
en person med utländsk bakgrund – 56 respektive 27 procent. Som framgår av figur 7 är den 
relativa skillnaden som allra störst för barn och ungdomar. Av nioåringar bor tre av fyra med 
svensk bakgrund i egnahem mot en av fyra med utländsk bakgrund. Överrepresentationen är 
omvänd för allmännyttans hyresrätter: I denna upplåtelseform bor 10 procent av dem med svensk 
och 30 procent av dem med utländsk bakgrund.  
 
 
Figur 7. Andel boende i egnahem och allmännyttig hyresrätt efter ålder och bakgrund 
i Göteborgsregionen 2006. 
 

  
Källa: Andersson & Bråmå 2008. Databasen GeoSweden, IBF. 
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Som visats i en tidigare studie tidigare8 fyller inte allmännyttan i Göteborg den annars i landet 
vanliga funktionen att förse yngre som flyttar hemifrån med bostäder. Särskilt ungdomar med 
svensk bakgrund och som lämnar föräldrarnas egnahem i snabb takt efter genomgånget 
gymnasium flyttar till privat hyresrätt, t.ex. studentboende i olika former, och inte till allmän-
nyttan. Huruvida allmännyttans tillträdesregler eller de svenska ungdomarnas preferenser ligger 
bakom detta utfall kräver en fördjupad analys. En trolig tolkning är att allmännyttiga lägenheter 
som omsätts och kan komma ifråga för nya på bostadsmarknaden i huvudsak finns i 
bostadsområden som ungdomarna väljer bort antingen på grund av läget eller på grund av 
befolkningssammansättningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ökad polarisering i Göteborgsregionen 

Göteborgs stads stadskansli har i olika sammanhang påvisat starka tendenser till ökad 
polarisering mellan stadens olika bostadsområden. Områden med många välutbildade och 
goda förvärvsinkomster drar inkomst- och hälsomässigt kraftigt ifrån områden med lägre 
andel högutbildade och lägre inkomster.9 Vi har här beräknat denna polariseringsprocess med 
utgångspunkt från medelinkomsten i regionens cirka 1200 SAMS-områden. Genom att beräk-
na kvoter mellan områden med olika positioner i inkomsthierarkin får vi ett underlag för att 
bedöma om spridningen ökat eller minskat. Vi kan konstatera att det sker en betydande 
inkomstpolarisering under perioden. Polariseringen är särskilt påtaglig mellan de rikaste och 
fattigaste bostadsområdena och den är genomgående mer kraftfull i Göteborg än t.ex. i 
Malmö. 
 
Rent allmänt kan man säga att segregation föder segregation. Detta innebär att ju större 
socioekonomiska skillnader som råder mellan områden i ett stadssystem, desto starkare är 
impulserna till segregationsgenererad migration; om skillnaderna är små tar hushållen mindre 
hänsyn till områdenas sammansättning när de väljer bostadsområde. 
 
Segment i regionens bostadsområden 
Tabell 8 visar fördelningar i huvudsak baserade på data om bostädernas juridiska form på Sams-
områden. Här framgår att 60 procent av egnahemsbefolkningen bor i så gott som renodlade egnahems-
områden. I Malmöregionen är motsvarande värde 21 procent och i Stockholm 41 procent. Ytterligare 
26 procent bor i områden där 70–90 procent av invånarna bor i villa. Totalt bor alltså mer än 85 
procent av de egnahemsboende i (57 procent i Malmö och 69 procent i Stockholm) i mycket ensidiga 

                                                 
8 Solid, D., Andersson, R. & Molina, I., 2007, Ungdomarna och allmännyttan – en kartläggning av 
kommunernas ägardirektiv och bostadsföretagens regler för tilldelning och uthyrning av 
lägenheter. I: Andersson, R. (red.) Måste man ha tur? Studier av yngre på bostadsmarknaden 
i svenska städer. SOU 2007:14, s. 7–79, rapport nr 2 från Boutredningen. Stockholm: Fritzes. 
9 Se Göteborgssamhällets utveckling, s. 36. 

De som i samband med familjebildning flyttar till en annan 
kommun i regionen flyttar också till kommuner med mycket 
hög andel egnahemsbostäder – oftast över 70 procent 
egnahem. Det är ungefär dubbelt så vanligt att en person med 
svensk bakgrund bor i egnahem jämfört med en person med 
utländsk bakgrund. I allmännyttans hyresrätter är förhållandet 
det omvända: Där bor 10 procent av dem med svensk och 30 
procent av dem med utländsk bakgrund.  
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egnahemsområden10, vilket tveklöst placerar Göteborgsregionen i en särställning vad avser villa-
områdenas ensidighet. Denna profil – dvs. stark ensidighet i sammansättningen – är unik just för 
egnahemsbefolkningen, även om många av Göteborgs allmännyttiga hyresgäster också bor i mycket 
ensidiga områden. 

För övriga kategorier, dvs. de som bor i privat hyresrätt eller bostadsrätt, bor endast en minoritet i 
områden präglade av samma upplåtelseform. Tvärtom bor flertalet av dessa hushåll i områden där en 
blandning av dessa tre förekommer. Medan 444 bostadsområden är ensidigt dominerade av egnahem 
är 23 helt präglade av privat hyresrätt, 115 av allmännyttan och 72 av bostadsrätter.  

 

Tabell 8. Sammansättning av Göteborgsregionens bostadsområden med avseende 
på upplåtelseform år 2006. 
 

90-100% 70-90% 50-70% 30-50% 10-30% 0,1-10% Saknar Summa
Egnahem (EH), antal områden 444 136 59 34 36 50 447 1206
Bosatta i egnahem 275762 118592 40943 18824 4975 1595 0 460691
Andel av EH-bef 59,9 25,7 8,9 4,1 1,1 0,3 0,0 100,0
Medianinkomst (100-tals kr) 2443 2355 2228 2204 2092 1717 1619 2125
Andel sysselsatta, 20-64 år 84,6 83,2 80,1 79,9 75,6 69,1 68,5 77,1
Andel med utl bakgr 10,2 10,6 16,0 15,1 22,7 29,8 32,7 19,5
Bostadsrätt (BR), antal områden 72 27 51 75 152 169 660 1206
Bosatta i bostadsrätt 41363 15234 24836 21270 29346 8623 0 140672
Andel av BR-bef 29,4 10,8 17,7 15,1 20,9 6,1 0,0 100,0
Medianinkomst (100-tals kr) 2145 2326 2192 2190 2186 2254 1990 2125
Andel sysselsatta, 20-64 år 76,4 77,9 77,2 77,7 78,3 79,9 74,8 77,1
Andel med utl bakgr 26,3 21,3 19,6 17,6 16,0 13,9 23,5 19,5
Allmännyttiga hyresrätter (AN), ant omr 115 33 41 51 97 102 767 1206
Bosatta i allmännyttan 84640 26048 15073 19113 22478 6053 0 173405
Andel av AN-bef 48,8 15,0 8,7 11,0 13,0 3,5 0,0 100,0
Medianinkomst (100-tals kr) 1010 1171 1805 1884 2202 2307 2294 2125
Andel sysselsatta, 20-64 år 59,4 63,2 72,0 73,2 78,9 82,0 80,5 77,1
Andel med utl bakgr 47,0 35,5 21,9 22,7 15,6 10,8 16,4 19,5
Privata hyresrätter (PH), ant omr 23 23 56 75 121 297 611 1206
Bosatta i priv hyresrätt 11619 9396 20724 20125 22063 9742 0 93669
Andel av PH-bef 12,4 10,0 22,1 21,5 23,6 10,4 0,0 100,0
Medianinkomst (100-tals kr) 1379 1625 1881 1948 2077 2271 2083 2125
Andel sysselsatta, 20-64 år 66,9 69,6 74,0 73,2 75,9 80,6 75,8 77,1
Andel med utl bakgr 36,7 30,6 21,2 24,6 18,9 13,5 23,5 19,5

 
Läsanvisning: För alla 1206 Sams-områden i Göteborgs LA-region har fördelningen av de fyra dominerande upplåtelseformerna 
beräknats. Områden som har mer än 90 procent av en och samma upplåtelseform listas i kolumn 1. Så domineras 444 
områden till minst 90 procent av egnahem och 115 områden har sådan dominans av allmännyttiga hyresrätter. I kolumn 2 
återfinns de bostadsområden som till mellan 70 och 90 procent domineras av en enda upplåtelseform. Sedan faller andelarna 
kolumn för kolumn så att kolumn 7 redovisar områden som helt saknar en viss upplåtelseform. Inom varje grupp av 
upplåtelseformer anges förutom antalet områden (rad 1 i varje grupp) också det totala antalet (rad 2) och andelen (rad 3) 
personer som bor i den angivna upplåtelseformen. Rad 4 anger medianinkomsten (sammanräknad förvärvsinkomst) för 
personer i åldern 20-64 år, rad 5 andel sysselsatta i samma åldersgrupp och rad 6 slutligen andel med utländsk bakgrund. 
Källa: GeoSweden 2006. IBF, Uppsala universitet. Källa: Andersson & Bråmå 2008. Databasen GeoSweden, IBF. 
 
Allmännyttiga bostäder saknas helt i 767 områden, dvs. i nästan två tredjedelar av alla bostadsom-
råden. Områden med liten eller ingen representation av hyresrätter har en högre inkomstprofil medan 
områden med dominans av hyresrätter bebos av hushåll med inkomster långt under regionmedianen, 
                                                 
10 Jämförelser mellan stadsregioner ska alltid göras med stor försiktighet. I just detta fall spelar skillnader i 
områdesindelningen viss roll. Göteborgs SAMS-områden är geografiskt och befolkningsmässigt mindre än 
motsvarande områden i Stockholm, en omständighet som i sig talar för att analyser av detta slag resulterar i 
större ensidighet i Göteborg. Den enkla regeln lyder: ju större områden som fördelningen av bostäder mäts på 
desto mer heterogen blir sammansättningen. 
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som är 212 600 kr. Lägst sysselsättningsgrad och lägst medianinkomst har de 115 områden som helt 
domineras av allmännyttiga hyresrätter. Andelen med utländsk bakgrund är här mycket hög, 47 %.  

Nästan 450 av de 1200 områdena i regionen saknar helt egnahemsbebyggelse och graden av 
egnahemsbebyggelse samvarierar starkt med såväl inkomster som sysselsättningsgrad och 
födelselandsbakgrund. Enkelt uttryckt: ju större andel av de boende i ett område som bor i egnahem 
desto högre är den genomsnittliga arbetsinkomsten och sysselsättningsgraden och desto lägre är 
andelen med utländsk bakgrund. Egnahemsbefolkningen uppgår till 460 000 personer. Nästan 95 % av 
dessa bor i områden som till mer än hälften består av just egnahemsbefolkning. Mer än hälften av 
regionens bostadsområden är mycket ensidiga (består till mer än 90 % av endast en upplåtelseform) 
och som redan noterats är merparten av dessa egnahemsområden. Bristen på blandning är således 
mycket tydligt förknippad med fördelningen av egnahemsbebyggelsen. Drygt vart tredje mycket 
ensidigt egnahemsområde finns i Göteborgs stad (190 områden, se tabell 9). Det innebär att cirka 
105 000 bosatta i Göteborgs stad bor i denna områdestyp. 

 
Tabell 9. Fördelning av ensidiga egnahemsområden över Göteborgsregionens 
kommuner, 2006. 
 

Antal boende Andel av alla som Antal samsområden
Kommun i ensidiga bor i ensidiga som är ensidiga

egnahemsområden egnahemsområden egnahemsområden
Kungsbacka 34228 11,7 39
Härryda 15415 5,2 16
Partille 13969 4,8 14
Öckerö 8005 2,7 9
Stenungsund 12799 4,4 45
Tjörn 11845 4,0 10
Orust 4354 1,5 4
Ale 6052 2,1 4
Lerum 11886 4,0 11
Vårgårda 4626 1,6 12
Bollebygd 4035 1,4 4
Lilla Edet 5097 1,7 6
Mark 11303 3,8 18
Göteborg 104900 35,7 190
Mölndal 16146 5,5 30
Kungälv 17171 5,8 11
Alingsås 11809 4,0 21
Totalt 293640 100,0 444

 
Källa: Andersson & Bråmå 2008. Databasen GeoSweden, IBF. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hälften av bostadsområdena i regionen är mycket ensidigt och 
består till mer än 90 procent av endast en upplåtelseform; 
merparten är egnahemsområden. Mer än 85 procent av de 
egnahemsboende bor i ensidiga egnahemsområden, vilket placerar 
Göteborgsregionen i en särställning. Bristen på blandning är 
således mycket tydligt förknippad med fördelningen av egnahems-
bebyggelsen. Sammanfattningsvis, ju större andel av de boende i 
ett område som bor i egnahem desto högre är den genomsnittliga 
arbetsinkomsten och sysselsättningsgraden och desto lägre är 
andelen med utländsk bakgrund. 
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Bosättningsmönster i Göteborgs stad 
Sedan år 1990 har Göteborgs stads befolkning vuxit med 51 000 invånare. Så gott som hela 
tillväxten består i personer med utländsk bakgrund. Den totala tillväxten (se indexvärden i 
tabell 10) var 12 procent medan den var 65 procent för personer med utländsk bakgrund. Det 
är intressant att notera att de drygt 16 000 fler som bor i egnahem 2006 jämfört med 1990 till 
lika delar består av personer med utländsk som med svensk bakgrund. Den relativa tillväxten 
av egnahemsboendet för personer med utländsk bakgrund håller därmed samma takt som den 
generella ökningen av egnahemsboende, dvs. 67 procent. 
 
Tabell 10. Upplåtelseformer efter etnisk bakgrund 1990 och 2006 i Göteborgs stad. 
 

Egna- Bostads- Allmän- Privat Övriga Övr. fler- 
Tid Bakgrund hem rätt nytta hyresrätt småhus familjshus Totalt 
1990 Utländsk 12251 12594 35165 11088 241 6481 77820 

Svensk 106504 63764 89137 51324 1280 30826 342835 
  Totalt 118755 76358 124302 62412 1521 37307 420655 
2006 Utländsk 20435 22401 54480 17192 547 13306 128361 

Svensk 114818 79310 75822 55295 1435 16701 343381 
  Totalt 135253 101711 130302 72487 1982 30007 471742 
Förändring 1990-
2006 Utländsk 8184 9807 19315 6104 306 6825 50541 

Svensk 8314 15546 -13315 3971 155 -14125 546 
  Totalt 16498 25353 6000 10075 461 -7300 51087 
Index 2006, 
1990=100 Utländsk 167 178 155 155 227 205 165 

Svensk 108 124 85 108 112 54 100 
Totalt 114 133 105 116 130 80 112 

 
Källa: Andersson & Bråmå 2008. Databasen GeoSweden, IBF. 
 
Trots detta består den tidigare kraftiga skevheten i fördelningen efter etnisk bakgrund när det 
gäller olika bostadssegment och allmännyttan präglas över tiden alltmer av personer med 
utländsk bakgrund. Medan denna sektor förlorar 13 300 boende med svensk bakgrund  
 
Figur 8. Segmenteringen i Göteborgs stad år 2006, uppdelat på 
svensk och utländsk bakgrund. 
 

 
 
Källa: Andersson & Bråmå 2008. Databasen GeoSweden, IBF. 
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1990-2006 växer antalet med utländsk bakgrund med 19 300. Figur 8 visar att skevheten primärt 
består i en överrepresentation av personer med svensk bakgrund i egnahemssegmentet och mot-
svarande underrepresentation i det kommunala hyressegmentet. Som på andra håll är bostadsrätts-
beståndet etniskt blandat. Skillnaderna beroende på vilket land man kommer ifrån är emellertid 
betydande (figur 9). Personer med ursprung i Afrika och västra Asien är mycket svagt represen-
terade i bostadsrätter och egnahem medan de är kraftigt överrepresenterade i kommunal hyresrätt. 
 
 
Figur 9. Segmenteringen i Göteborgs stad år 2006 efter bakgrundsregion. 
 

 
 
Källa: Andersson & Bråmå 2008. Databasen GeoSweden, IBF. 
 
Internt segregerade bostadssegment 
Även om det finns en tydlig segmentering och en därmed sammanhängande socioekonomisk 
och etnisk sortering är det också uppenbart att respektive marknadssegment har en intern 
etnisk segregation. I en serie kartbilder (figur 11a–d) illustrerar vi för vardera av de större 
segmenten – egnahemsmarknaden, bostadsrättsmarknaden, allmännyttiga respektive privata 
hyresrätter – fördelningen av personer med svensk respektive utländsk bakgrund.  
 
Kartbilderna visar – var för sig och tillsammans – att segmenten är internt segregerade och att 
de sammantaget bildar ett tydligt mönster. De kan tolkas som att från tidigare koncentrationer 
av personer med utländsk bakgrund i vissa bestämda delar av staden, har en del gjort lokala 
boendekarriärer i form av övergång från hyresrätt till marknadsformer och det har skett inom 
ramen för ett relativt enhetligt geografiskt mönster. Andelen med utländsk bakgrund är därför 
hög i nordost och låg i centrala delar av staden oavsett vilken upplåtelseform vi betraktar. Det 
finns tre bostadsrättsområden där mer än 70 procent av de boende har utländsk bakgrund 
medan 18 bostadsrättsområden har under 10 procent.  
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Av särskilt politiskt intresse är givetvis sorteringen inom det segment där staden med 
ägardirektiv mer direkt kan styra utvecklingen, nämligen allmännyttan. Medan 90 procent av 
de allmännyttiga hyresgästerna i fem bostadsområden har utländsk bakgrund finns fyra 
allmännyttigområden där andelen med utländsk bakgrund understiger 10 procent. I ytterligare 
117 områden är andelen 10–30 procent. Att få en jämnare fördelning inom de allmännyttiga 
bostadsföretagens bostadsbestånd skulle i sig tydligt minska stadens etniska segregation. 
 
 
 

F igur 10 . S tadsde lar i G öteborgs s tad . 
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Figur 11a. Andel personer med utländsk bakgrund boende i egnahem 2006. 
 

 
 
Källa: Andersson & Bråmå 2008. Databasen GeoSweden, IBF. 
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Figur 11b. Andel personer med utländsk bakgrund boende i bostadsrätt 2006. 
 
 

 
Källa: Andersson & Bråmå 2008. Databasen GeoSweden, IBF. 
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Figur 11c. Andel personer med utländsk bakgrund boende i kommunal hyresrätt 
2006. 
 

 
 
Källa: Andersson & Bråmå 2008. Databasen GeoSweden, IBF. 
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Figur 11d. Andel personer med utländsk bakgrund boende i privat hyresrätt 2006. 
 

 
 
Källa: Andersson & Bråmå 2008. Databasen GeoSweden, IBF. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Så gott som hela befolkningstillväxten 1990–2006 om 51 000 
invånare har bestått av personer med utländsk bakgrund. Den 
kraftiga skevheten i fördelningen efter etnisk bakgrund består i en 
överrepresentation av personer med svensk bakgrund i egnahems-
segmentet och motsvarande underrepresentation i det kommunala 
hyressegmentet. Det finns också betydande skillnader beroende på 
ursprungsland. Kartorna i detta avsnitt visar också att det finns en 
etnisk sortering inom respektive marknadssegment, dvs. egnahems-
marknaden, bostadsrättsmarknaden, allmännyttiga respektive 
privata hyresrätter. 
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Den etniska hierarkin 

Vid sidan av den etniskt varierande representationen över och inom olika marknadssegment 
präglas Göteborgsregionen av en etnisk hierarki. Med detta menar vi att minoriteternas 
relativa positioner på bostadsmarknaden inte bara samlat skiljer sig från majoritets-
befolkningen – personer med svensk bakgrund – utan att skillnaden är betydande för personer 
med ursprung i olika delar av världen. Figur 12 illustrerar denna hierarki när den mäts med ett 
så kallt geografisk olikhetsindex, ID. Detta ID beräknas med hänsyn till den geografiska 
fördelningen över regionens bostadsområden för olika etniska kategorier, där respektive 
etnisk kategori – en i taget – jämförs med majoritetsbefolkningens fördelning. ID ger ett mått 
som löper från 0 (samma fördelning som majoriteten) till 100 (ingen minoritetsperson bor i ett 
majoritetsområde). Det exakta värdet anger hur stor andel av minoriteten som skulle behöva 
flytta för att uppnå ett med majoriteten överensstämmande mönster.  
 
Figur 12. Den etniska hierarkin i Göteborgs arbetsmarknadsregion 2006 mätt som 
arbetsmarknadsdeltagande och geografisk segregation. 
 

 
Källa: Andersson & Bråmå 2008. Databasen GeoSweden, IBF. 
 
Vi ska senare fördjupa analysen av sambandet mellan bosättningsmönster och socioekono-
miska positioner men som synes antyder figur 12 ett starkt samband mellan olika kategoriers 
segregationsgrad och deras närvaro på arbetsmarknaden. Därmed inte sagt att det är ett 
orsakssamband, dvs. att boende och arbete betingar varandra. Det är troligen så men ett 
statistiskt samband är inte ett bevis på orsakssamband.  
 
Tabell 11 visar en liknande information som figur 12 men med rangpositioner angivna vid två 
tidpunkter (1995 och 2006) samt med tillägg av inkomstförhållanden. Man kan göra två 
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iakttagelser. Först och främst tycks hierarkin likartad oavsett vilken av de tre aspekterna – 
medelinkomst, sysselsättning och boendesegregation – som används som indikator. För det 
andra är rangpositionerna med något undantag stabila över tid. Undantaget utgörs i detta fall 
främst av bosnierna, som tydligt stärker sin relativa position på arbets- och bostadsmarknaden 
under tioårsperioden samt iranier vars bosättningsmönster alltmer kommit att likna majori-
tetens. 
 
Tabell 11. Medelinkomst, sysselsättning och boendesegregation i Göteborgs LA 
1995 och 2006 efter bakgrundsland. 
 

Medel- Andel Geografiskt Rang Rang Rang 
Sysselsatta inkomster sysselsättn.

Bakgrundsland 1995 2006 1995 2006 1995 2006 1995 2006 1995 2006 1995 2006
Sverige 1449 2273 72 79 jfr-grupp jfr-grupp 1 1 1 1 jfr-grupp jfr-grupp
Norge 1136 2008 59 69 25,8 24,6 5 4 5 3 2 1
Tyskland 1334 2052 65 67 23,2 26,5 2 3 3 5 1 2
Danmark 1227 2292 65 75 28,6 27,9 3 2 2 2 3 3
Finland 1137 1807 61 69 40,4 34,9 4 5 4 4 4 4
Polen 921 1472 52 61 41,4 38,6 6 6 6 7 5 5
Iran 337 1096 23 51 57,2 45,5 13 11 13 12 7 6
Kina & Taiwan 609 900 41 41 68,9 53,4 10 14 9 15 9 7
Jugoslavien 701 1318 40 56 55,6 54,4 9 9 10 10 6 8
Chile 726 1326 47 63 63,1 56,4 7 8 7 6 8 9
Turkiet 452 960 35 51 75,0 68,4 11 13 11 13 12 10
Bosnien-Hercegovina 87 1366 6 61 80,6 68,6 17 7 17 8 14 11
Libanon 289 820 19 44 74,7 73,1 14 15 14 14 11 12
Etiopien 380 1142 25 57 74,7 74,1 12 10 12 9 10 13
Vietnam 708 1035 44 53 84,5 74,3 8 12 8 11 16 14
Irak 211 637 13 34 77,6 77,2 15 16 15 16 13 15
Somalia 102 432 7 24 83,5 85,0 16 17 16 17 15 16
Alla m. utländsk bakgrund 776 1304 44 55 41,2 43,3

olikhetsindex segregationinkomst

  
Källa: Andersson & Bråmå 2008. Databasen GeoSweden, IBF. 
 
Att fastställa orsakssamband är oftast besvärligt inom samhällsvetenskapen och analyserna har här 
inte heller syftet att lämna ett bidrag till forskningen. Med hjälp av en enkel beräkning kan man dock 
kasta visst ljus kastas över frågan i vilken utsträckning minoriteternas segregation och koncentration 
till relativt fattiga bostadsområden beror på individernas inkomstposition. Genom att placera 
inkomsttagare i åldern 20–64 år i 20-procentskikt (kvintiler) kan deras relativa position i inkomst-
hierarkin identifieras. De 20 procent som har lägst arbetsinkomst placeras följaktligen i kvintil 1, de 
därpå följande 20 procenten i kvintil 2 etc. I kvintil 5 återfinns höginkomsttagarna, de 20 procent 
som tjänat mest. På motsvarande sätt kvintilindelas alla bostadsområden; de fattigaste bostadsområ-
dena hamnar i kvintil 1 och de rikaste i kvintil 5.  
 
Om sorteringen på bostadsmarknaden helt följde logiken ”var person på sin plats”, skulle personer i 
inkomstkvintil 5 bo i den rikaste femtedelen av bostadsområdena. Det finns flera skäl varför vi inte 
ska förvänta oss detta. Det mest uppenbara är att det är hushåll som bor medan det är individer som 
har inkomster. Många hushåll består av en hög- och en låginkomsttagare och om höginkomsttagaren 
lever i en familj där den andra personen helt saknar arbetsinkomst kan man förvänta sig att den 
samlade hushållsinkomsten är betydligt lägre än vad vi finner i hushåll med två relativt modesta 
inkomster.  
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Trots dessa reservationer en anmärkningsvärt stor andel av de utlandsfödda med högst arbetsinkoms-
ter i storstadsregionerna som bor i låginkomstområden. Tabell 12 visar fördelningen för personer 
födda Sverige respektive i västra Asien. Medan 6 procent av Sverigefödda höginkomsttagare bor i 
den fattigaste femtedelen av alla bostadsområden i Göteborgsregionen bor hela 52 procent av 
höginkomsttagare födda i västra Asien i låginkomstområden. Det är emellertid få individer med 
västasiatiskt ursprung som har höga inkomster (650 av 15 000) så även om fenomenet är kvalitativt 
intressant är det kvantitativt sett mer marginellt för förståelsen av segregationens uttryck. 
 
Tabell 12. Fördelningen av invånare födda i Sverige respektive i Turkiet, Libanon, Syrien 
och Irak över dels individuella arbetsinkomster (kvintilindelade), dels bostadsområdenas 
inkomstnivåer (kvintilindelade). Göteborgs LA-region år 2004. 
 
Individuell Födda i Sverige
arbets- Bostadsområdets inkomstposition (kvintiler)
inkomst Fattiga omr. Rika omr.
(kvintilfördelade) 1 2 3 4 5 Summa (N)
1--2 (låg) 21,0 23,2 20,2 18,7 16,9 100,0 216963
3 15,0 22,1 22,9 21,2 18,8 100,0 113712
4 13,2 22,6 23,6 22,0 18,7 100,0 120694
5 (hög) 6,4 15,9 20,6 25,2 31,9 100,0 127214
Totalt 15,0 21,2 21,5 21,3 21,0 100,0 578583

Individuell Födda i Turkiet, Libanon, Syrien och Irak
arbets- Fattiga omr. Rika omr.
inkomst 1 2 3 4 5 Summa (N)
1--2 (låg) 75,8 11,5 5,6 5,2 1,8 100,0 9371
3 67,8 15,2 7,1 6,9 3,1 100,0 3698
4 57,7 20,2 9,3 8,7 4,0 100,0 1433
5 (hög) 52,3 20,2 10,2 9,8 7,5 100,0 650
Totalt 71,1 13,6 6,5 6,1 2,6 100,0 15152  

 
Källa: Andersson & Bråmå 2008. Databasen GeoSweden, IBF. 
 
Tabell 13 baseras på data om disponibla inkomster, som bättre förmår relatera hushållens 
betalningsförmåga till boendemönster. Metoden är densamma som i beräkningen av 
arbetsinkomstfördelningen men eftersom disponibel inkomst är ett familjebegrepp sker i 
tabell 13 en dubbelräkning av personer i hushåll bestående av sammanboende och/eller gifta 
(två personer i samma familj ges samma värde av den disponibla familjeinkomsten). Den kan 
ändå antyda huruvida koncentrationen av personer som invandrat är stor till fattiga områden.  
 
Den etniska hierarkin på bostadsmarknaden kan också illustreras genom en beräkning av 
andelen per bakgrundsland som bor i Göteborgs politiskt definierade utsatta bostads-
områden.11 Som framgår av figur 13 faller värdena för flertalet kategorier under perioden 

                                                 
11 Begrepp som utsatta områden och utanförskapsområden är i huvudsak politiska begrepp i den meningen att de 
används i statliga utredningsdokument och i politiska program. Det finns ingen forskningsbaserad ”objektiv” 
definition och ännu mindre någon konsensus bland forskare kring definitioner och avgränsningar av 
bostadsområden med t.ex. en koncentration av fattiga och lågt förvärvsdeltagande. Vi har här valt att tillämpa de 
avgränsningar som Göteborgs stad gjort i samband med tidigare och även nu gällande avtal mellan staden och 
regeringen. Avgränsningen följer SAMS-indelningen. För stadsdelen Bergsjön, SAMS-koder 14800401-16; För 
stadsdelen Biskopsgården, SAMS-koder 14800807-9; för stadsdelen Gunnared, SAMS-koder 14800751-56; för 
stadsdelen Lärjedalen, SAMS-koder 14800780-84, 88. Källa: Regeringsbeslut 2 2007-09-06 IJ2007/264/STO, 
Integrations- och jämställdhetsdepartementet. 
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1995–2006 men de är fortsatt höga för personer med ursprung i Libanon, Etiopien, Irak och 
Somalia. 

Tabell 13. Fördelningen av invånare efter bakgrundsland, disponibla inkomster samt 
bostadsområdenas disponibla inkomster, 2006. 

Bakgrundsland Andel av låginkomst- Andel av medelinkomst- Andel av höginkomst-
tagarna som bor i tagarna som bor i tagarna som bor i Andel per kategori i Andel per kategori

låginkomstområden medelinkomstområden höginkomstområden låginkomstområden med låga inkomster
5111545262egirevS
3261146203aporuetsäV agirvÖ
2262721204aporuE artsÖ
9253423174neisA artsäV hco akirfadroN
939441916akirfA agirvÖ
4303438174neisA agirvÖ
9282230204akiremanitaL
9141344203tlatoT

Källa: Andersson & Bråmå 2008. Databasen GeoSweden, IBF. 

Figur 13. Den etniska hierarkin, Göteborgs stad. Andel bosatta per nationalitet i 
utsatta bostadsområden 1995 och 2006. Källa: Andersson & Bråmå 2008. Databasen GeoSweden, IBF.

Figuren ovan visar andel av befolkningen i utsatta områden rangordnade efter bak-
grundsland 2006. En jämförelse med förhållandena 1995 visar att somalier, etiopier, 
vietnameser och kineser ökat sina andelar medan i stort sett alla andra minskat. 

0 20 40 60

Somalia

Irak

Etiopien

Libanon

Bosnien-Hercegovina

Vietnam

Turkiet

Jugoslavien

Chile

Polen

Iran

Kina & Taiwan

Finland

Tyskland

Danmark

Norge

Sverige

2006 1995



36 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rörligheten på bostadsmarknaden 
Åsa Bråmå har i en nyligen publicerad avhandling studerat den etniska boendesegregationens dynamik 
i Göteborgs stad för perioden 1995–2000.12 I studien undersöktes hur befolkningssammansättningen i 
olika delar av staden påverkas av individers flyttningar, men också vilken effekt skillnader i naturlig 
folkökning har på befolkningssammansättningen. En fråga som behandlas är vilken roll ”invandrar-
täta” bostadsområden har som inkörsportar till den lokala bostadsmarknaden för olika invandrarkate-
gorier. Tidigare forskning har visat att en stor del av inflyttningen till utsatta, ”invandrartäta” bostads-
områden utgörs av nyanlända immigranter som antingen flyttar direkt dit eller kommer dit efter en 
kort tids boende i någon annan, oftast mindre, kommun i landet. Många verkar också stanna relativt 
kort tid innan de flyttar vidare till andra delar av staden. Resultaten i denna studie ger också stöd för 
denna uppfattning, även om det är stora skillnader mellan olika invandrarkategorier.  
 
En stor del av inflyttningen till staden av personer med utomeuropeisk bakgrund har denna typ av 
områden som destination, samtidigt som den lokala utflyttningen till andra delar av staden är större än 
inflyttningen därifrån. Sett ur detta perspektiv blir alltså utvecklingen av boendesegregationen till stor 
del en effekt av hur balansen ser ut mellan inflödet till de ”invandrartäta” områdena, i kombination 
med den naturliga befolkningstillväxten där, och utflödet ifrån dessa områden till andra delar av 
staden.  
 
Tidigare studier har påvisat stora etniska skillnader i migrationsfrekvenser, skillnader som bl.a. kan 
hänföras till  
 

a) en yngre åldersprofil för flertalet invandrade kategorier,  
b) osäkra boendeförhållanden,  
c) svagare förankring på arbetsmarknaden, vilket innebär en större andel hyresboende och 
mindre restriktioner när det gäller kopplingen mellan arbete och bostad,  
d) invandrade har per definition flyttat tidigare medan en del av majoritetsbefolkningen inte 
gjort det, vilket innebär skillnader i de sociala nätverkens inverkan på flyttningsbeteendet.  

 
Man kan förvänta sig, vilket tidigare studier också visat, att migrationsfrekvenserna är högre för 
nyinvandrade i förhållande till invandrare som bott en längre tid i landet. 
Tabell 14. Andel flyttare efter upplåtelseform bland personer som såväl 2002 som 
2006 bodde i Göteborgs LA-region. 

                                                 
12 Bråmå, Å., 2008, Dynamics of ethnic residential segregation in Göteborg, Sweden, 1995-2000, Population, 
Space and Place, Vol. 14, No. 2, s. 101-117. 

Det finns en hierarki inom den etniska segregationen som hänger samman 
med bakgrundsland för de utlandsfödda. Genomgående är en större andel 
av hushåll med utländsk bakgrund och med låg disponibel inkomst 
koncentrerade till låginkomstområdena; en stor andel med utländsk 
bakgrund har också låga disponibla inkomster En anmärkningsvärt stor 
andel av de utlandsfödda med högst arbetsinkomster bor i låginkomst-
områden; hela 52 procent av höginkomsttagare födda i västra Asien bor i 
låginkomstområden. 
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Bakgrundsregion Egnahem Bostadsrätt Allmännytta Privat hyresrätt Totalt
Sverige 15,5 29,2 34,5 38,2 23,5
Övriga Västeuropa 15,6 25,2 30,4 34,4 23,8
Östra Europa 16,9 26,0 31,4 33,2 27,6
Västra Asien 23,1 35,4 33,8 31,7 33,0
Afrika 26,2 31,5 30,9 32,7 31,6
Övriga Asien 21,9 36,1 32,9 34,8 31,0
Latinamerika 22,3 40,9 36,5 41,6 34,8
Totalt 15,7 29,1 33,7 37,1 24,4
Flyttarnas medelålder* 32,3 32,7 29,4 29,5 31,1
*Ålder avser periodens början, dvs år 2002.  

 
Källa: Andersson & Bråmå 2008. Databasen GeoSweden, IBF. 
 
Tabell 14 visar att den totala rörligheten är större för personer med utomeuropeiskt ursprung 
men också att den högre rörligheten nästan helt kan relateras till segmenteffekter. Eftersom en 
stor andel av de boende i egnahem har svensk bakgrund är rörligheten allmänt sett låg i egna-
hemsbeståndet. Man bör samtidigt notera den högre rörligheten för många med invandrad bakgrund i 
egnahemsbeståndet. Det är möjligt att orsaken står att finna i en mer ansträngd ekonomi för flera 
invandrade egnahemsägare. Medelinkomsten (disponibel familjeinkomst) för flyttare från egnahem 
under perioden är cirka 100 000 kronor högre år 2006 för personer med svensk bakgrund jämfört med 
dem med ursprung utom Europa. Givetvis kan också trivselfrågor och t.ex. skilsmässor vara möjliga 
förklaringar i sammanhanget. Personer med utländsk bakgrund har däremot inte en högre rörlighet i 
allmännyttan och rentav lägre än dem med svensk bakgrund i de privatägda hyresrätterna. Den 
generellt sett högre rörligheten hos privata hyresgäster beror till en del på lägre medelålder jämfört 
med i allmännyttan. 
 
Vi har också specialstuderat rörligheten i utsatta områden men finner inga större skillnader mellan 
etniska kategorier. Högst flyttningsfrekvens har latinamerikaner – 49 procent flyttade 2002–2006 – 
och lägst personer med ursprung i ”övriga Asien”, 27 procent.  För övriga kategorier ligger värdena 
runt medelvärdet för flyttning i utsatta områden, 36 procent, och något däröver för personer födda i 
Sverige, 38 procent.  
 
Några för segregationsprocessen viktiga faktorer är  
 
a) inflyttningen till redan existerande svenskglesa områden,  
b) utflyttningen därifrån, samt  
c) benägenheten för skilda kategorier att stanna i områdena.  
 
Utfallen av a–c avgör utvecklingen över tiden. En iakttagelse vi gjort tidigare är att flyttningar mellan 
utsatta områden är mer vanliga för personer som invandrat.13 För Göteborgs del finner vi dock att en 
mycket liten andel av inflyttarna till utsatta områden kommer från de andra utsatta områdena i 
Göteborg (se tabell 15).  
 
                                                 
13 Andersson, R., Hogdal, J. & Johansson, S., 2007, Planering för minskad boendesegregation. Rapport 2007:1 
från Regionplane- och trafikkontoret. Stockholm: Stockholms läns landsting, samt Andersson, R., Bråmå, Å., 
Hogdal, J., 2007, Segregationens dynamik och planeringens möjligheter. En studie av bostadsmarknad och 
flyttningar i Malmöregionen. Malmö: Stadskontoret. 
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Störst flöden in i områdena kommer direkt från utlandet och därefter med viss variation över tiden från 
övriga kommuner i Sverige respektive från övriga Göteborg. Sammansättningen kan ändras ganska 
snabbt. En jämförelse av de tre perioder vi studerat visar att medan 15 procent av flyttarna till Hjällbo 
kom från övriga Göteborgs stad i början av 1990-talet var motsvarande andel tio år senare 55 procent. 
Omvänt föll andelen som kom direkt från utlandet från 60 till 30 procent. Sekundärmigrationen tycks 
ha minskat över tiden för alla fyra områdena och uppgår 2002–2006 till strax under 20 procent i 
Bergsjön, Biskopsgården och Gårdsten och under 10 procent i Hjällbo. 
 
Tabell 15. Varifrån kommer inflyttarna? Personer med utländsk bakgrund. 
 

Från
Övriga tre utsatta områden Övriga Göteborg "Sekundärmigration"* Utlandet

Andel av alla inflyttare till: 90-95 95--02 02--06 90-95 95--02 02--06 90-95 95--02 02--06 90-95 95--02 02--06
Bergsjön 4,1 3,2 3,9 16,4 16,6 24,0 20,3 29,7 18,0 59,2 50,5 54,1
Biskopsgården 2,0 4,7 5,2 16,9 31,7 30,9 19,1 27,4 18,4 61,9 36,2 45,5
Gårdsten/Gunnared 7,3 6,3 7,5 18,9 25,6 24,7 18,6 19,7 19,7 55,2 48,3 48,0
Hjällbo/Lärjedalen 4,7 7,0 4,5 15,3 25,6 55,3 17,9 24,1 9,4 62,1 43,3 30,8  
*Med sekundärmigration avses att personer vid periodens början bodde i Sverige men inte i Göteborgs stad och att man vid 
periodens slut bodde i angivet bostadsområde. Källa: Andersson & Bråmå 2008. Databasen GeoSweden, IBF. 
 
Tabell 15 avser endast personer med utländsk bakgrund men som framgår av den mer detaljerade 
översikten över flyttare och stannare i de fyra områdena (se tabell 16), dominerar dessa kraftigt bland 
såväl flyttare som stannare.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Skillnader i utflyttningsmönstren från utsatta områden 
Vi har gjort en särskild analys av utflyttningsmönster för perioden 2002–2006. Vi presenterar i en 
serie kartbilder de geografiska destinationerna för dem som 2002 bodde i respektive utsatt bostads-
område och som flyttat under perioden fram till år 2006 (figurerna 14–17). Redovisningen är uppdelad 
på flyttare med svensk bakgrund, de som har sin bakgrund i övriga Europa samt de som har sin bak-
grund i världen i övrigt. Det ska sägas att valet av period inte nödvändigtvis fångar första destinationer 
för utflyttningen. Under en fyraårsperiod kan vissa ha hunnit flytta både två och tre gånger. På det hela 
taget visar dock kartmaterialet en korrekt bild av utflyttningsmönstren.  
 

”Invandrartäta” bostadsområden fungerar som inkörsportar till 
den lokala bostadsmarknaden för olika invandrarkategorier, 
särskilt för inflyttare med utomeuropeisk bakgrund. Samtidigt är 
den lokala utflyttningen till andra delar av staden är större än 
inflyttningen därifrån.  
 
Boendesegregationen blir till stor del en effekt av hur balansen 
ser ut mellan inflödet till de ”invandrartäta” områdena, i kombi-
nation med den naturliga folkökningen och utflödet ifrån dessa 
områden till andra delar av staden. I Göteborg är det att en 
mycket liten andel av inflyttarna till utsatta områden som 
kommer från andra utsatta områden. 
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Tabell 16. Antalet flyttare från och till Göteborgs stads utsatta bostadsområden 1990–
95, 1995–2002 och 2002–2006, samt andel med utländsk bakgrund i flödena. 
 
Antal personer i flödena

Till
Bergsjön Biskopsgården Gårdsten/Gunnared Hjällbo/Lärjedalen

Från 90--95 95--02 02--06 90--95 95--02 02--06 90--95 95--02 02--06 90--95 95--02 02--06
Bergsjön 6748 6046 9213 18 55 43 105 83 99 75 69 66
Biskopsgården 35 34 42 1344 1477 2704 28 30 20 16 15 15
Gårdsten/Gunnared 88 113 94 12 29 25 2990 2858 4529 82 58 38
Hjällbo/Lärjedalen 94 75 61 15 24 11 80 77 49 2327 2695 4029
Annat område i Göteborgs stad 1294 1396 1350 489 868 548 750 809 725 559 564 1427
Annat område i Göteborgs LA-region 327 531 350 49 110 117 103 196 178 86 71 54
Sverige men ej Gtb LA-region 1169 2315 1201 386 720 333 491 771 496 581 496 303
Födda 1991-1994 833 1319 709 313 694 306 510 677 412 540 653 371
Inflyttade från utlandet 2250 2549 1963 1082 738 563 1383 1198 958 1889 859 755
Antal invånare vid periodslut 12838 14378 14983 3708 4716 4650 6440 6705 7469 6155 5481 7059

Andel utländsk bakgrund i flödena
Till
Bergsjön Biskopsgården Gårdsten/Gunnared Hjällbo/Lärjedalen

Från 90--95 95--02 02--06 90--95 95--02 02--06 90--95 95--02 02--06 90--95 95--02 02--06
Bergsjön 45,1 59,7 70,7 88,9 83,6 83,7 81,9 72,3 80,8 82,7 98,6 89,4
Biskopsgården 71,4 91,2 92,9 60,6 77,0 81,8 64,3 86,7 90,0 75,0 93,3 93,3
Gårdsten/Gunnared 55,7 76,1 76,6 50,0 93,1 64,0 60,5 74,1 80,5 82,9 94,8 92,1
Hjällbo/Lärjedalen 79,8 81,3 91,8 86,7 83,3 72,7 92,5 85,7 93,9 68,3 84,4 90,2
Annat område i Göteborgs stad 46,5 56,2 59,2 59,3 71,5 65,1 61,2 64,9 65,0 82,8 88,7 92,0
Annat område i Göteborgs LA-region 37,0 45,6 36,9 59,2 51,8 35,0 54,4 55,6 40,4 74,4 73,2 63,0
Sverige men ej Gtb LA-region 53,2 52,2 41,0 77,5 66,7 51,4 80,7 59,3 61,5 81,8 84,5 62,0
Födda 1991-1994 62,9 80,1 78,6 81,8 84,1 78,4 69,0 86,9 83,0 90,7 93,4 88,7
Inflyttade från utlandet 96,5 96,7 95,4 98,2 96,3 93,4 97,1 97,1 95,7 99,3 98,4 96,8
Totalt vid periodslut 56,3 66,4 70,3 75,2 78,1 77,6 71,3 76,3 79,0 82,8 88,3 89,8

 
Med stannare avses en person som såväl i början som i slutet av respektive period var bosatt i området (markeras med kursiv 
stil i tabellen). Observera att de tre perioderna omfattar olika antal år (5, 7 och 4). Antalet stannare blir givetvis större ju kortare 
period vi betraktar. Källa: Andersson & Bråmå 2008. Databasen GeoSweden, IBF. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



40 
 

 
Figur 14a. Utflyttare från Bergsjön 2002–2006. Personer med svensk bakgrund. 
 

 
1 prick = 3 personer. Källa: Andersson & Bråmå 2008. Databasen GeoSweden, IBF. 
 
 
Bergsjöns utflyttningsmönster är förhållandevis spritt för alla tre befolkningskategorierna, 
även om det märks en viss koncentration till närområdena, särskilt Kortedala. Det är dock 
en relativt tydlig skillnad mellan personer med svensk bakgrund och de övriga två 
kategorierna, där den förstnämnda gruppen i betydligt större utsträckning flyttat till de 
centrala stadsdelarna medan personer med utländsk bakgrund sökt sig till områden i mer 
perifera lägen, både i nordost och i sydväst. 
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Figur 14b. Utflyttare från Bergsjön 2002–2006. Personer med europeisk bakgrund. 
 

 
1 prick = 3 personer. Källa: Andersson & Bråmå 2008. Databasen GeoSweden, IBF. 

 
Figur 14c. Utflyttare från Bergsjön 2002–2006. Personer med utomeuropeisk 
bakgrund. 

 
1 prick = 3 personer. Källa: Andersson & Bråmå 2008. Databasen GeoSweden, IBF. 
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Figur 15a. Utflyttare från Gårdsten 2002–2006. Personer med svensk bakgrund.  
1 prick = 3 personer 
 

 
 
1 prick = 3 personer. Källa: Andersson & Bråmå 2008. Databasen GeoSweden, IBF. 
 
 
Bland utflyttarna från Gårdsten dominerar destinationer i nordost, men med vissa skillnader 
mellan befolkningskategorierna. Bland personer med svensk bakgrund har de största flödena 
varit riktade mot Bergsjön, Rannebergen och Lövgärdet, medan de andra två grupperna även 
flyttat till andra områden i nordost, Hammarkullen och Hjällbo, liksom till Kärra och 
Biskopsgården på Hisingen. 
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Figur 15b. Utflyttare från Gårdsten 2002–2006. Personer med europeisk bakgrund. 
 

 
1 prick = 3 personer. Källa: Andersson & Bråmå 2008. Databasen GeoSweden, IBF. 
 
Figur 15c. Utflyttare från Gårdsten 2002–2006. Personer med utomeuropeisk 
bakgrund. 
 

 
1 prick = 3 personer. Källa: Andersson & Bråmå 2008. Databasen GeoSweden, IBF. 
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Figur 16a. Utflyttare från Hjällbo 2002–2006. Personer med svensk bakgrund.  
 

 
1 prick = 3 personer. Källa: Andersson & Bråmå 2008. Databasen GeoSweden, IBF. 
 
Hjällbos utflyttningsmönster har stora likheter med Gårdstens, men de få svenska utflyttarna 
härifrån har främst sökt sig Hammarkullen, Eriksbo och Angereds centrum. Utflyttare med 
bakgrund i andra europeiska länder har också i stor utsträckning flyttat till andra områden i 
nordost, men även till Kärra och Backa på Hisingen. Detta gäller även de utomeuropeiska 
utflyttarna, men här tillkommer också viss utflyttning till Frölunda och Biskopsgården. 
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Figur 16b. Utflyttare från Hjällbo 2002–2006. Personer med europeisk bakgrund.  

 
1 prick = 3 personer. Källa: Andersson & Bråmå 2008. Databasen GeoSweden, IBF. 
 
Figur 16c. Utflyttare från Hjällbo 2002–2006. Personer med utomeuropeisk bakgrund.  
 

 
1 prick = 3 personer. Källa: Andersson & Bråmå 2008. Databasen GeoSweden, IBF. 
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Figur 17a. Utflyttare från Norra Biskopsgården 2002–2006. Personer med svensk 
bakgrund. 1 prick = 3 personer 

 
1 prick = 3 personer. Källa: Andersson & Bråmå 2008. Databasen GeoSweden, IBF. 
 
De som lämnat Norra Biskopsgården har också främst stannat i sitt närområde. Bland 
utflyttare med utomeuropeisk bakgrund har dock en hel del sökt sig till Frölunda liksom till 
områdena i Gunnared. 
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Figur 17b. Utflyttare från Norra Biskopsgården 2002–2006. Personer med europeisk 
bakgrund.  

 
1 prick = 3 personer. Källa: Andersson & Bråmå 2008. Databasen GeoSweden, IBF. 
 

Figur 17c. Utflyttare från Norra Biskopsgården 2002–2006. Personer med 
utomeuropeisk bakgrund.  
 

 
1 prick = 3 personer. Källa: Andersson & Bråmå 2008. Databasen GeoSweden, IBF. 
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Hur töms och fylls ett bostadsområde med människor?  
Vi har valt tre områden med liknande befolkningsstorlek men med varierande sammansättning av 
bostäder och befolkning. Område 1 (i Tynnered i söder) är ett utpräglat egnahemsområde med få 
invandrare, hög sysselsättningsfrekvens och höga inkomster. Område 2 (Backa på Hisingen) 
domineras av egnahem men har större inslag av etniska minoriteter, en genomsnittlig syssel-
sättningsnivå och inkomster lite över stadens genomsnitt.  
 
Område 3 (del av Gårdsten i nordost) domineras av allmännyttiga hyresrätter, har få invånare med 
svensk bakgrund samt en befolkning med låga inkomster och stort behov av försörjningsstöd. I 
nedanstående figurer åskådliggörs hur, när och varifrån befolkningen i områdena år 2006 flyttat in 
samt också när och vart 1990 års befolkning lämnat områdena. Denna typ av dynamisk studie har oss 
veterligen aldrig tidigare gjorts. 
 
Tabell 17. Nyckelindikatorer 2006 för fallstudieområdena.* 
 

Område 1 Område 2 Område 3

Antal invånare 1549 1287 1238

Andel 0-19 år (%) 30,0 26,5 34,4

Andel 65+ år (%) 14,8 13,5 8,1

Andel med svensk bakgrund (%) 91,8 71,2 20,1

Andel med utomeuropeisk bakgrund (%) 3,4 15,9 59,2

Andel boende i egnahem (%) 98,6 70,9 6,3

Andel boende i Allmännyttan (%) 0,0 0,0 80,3

Personer 20 - 64 år:

Andel sysselsatta (%) 84,2 78,0 45,5

Andel med försörjningsstöd (%) 0,6 3,6 35,4

Förvärvsinkomst, tkr (median) 282,2 220,0 127,2

Disponibel inkomst tkr (median) 226,6 186,5 26,2  
 
*De tre områdena är Område 1 = SAMS 14800700; Område 2 = SAMS 14800546, Område 3 = SAMS 14800755. Källa: 
Andersson & Bråmå 2008. Databasen GeoSweden, IBF. 
 

Figur 18. Fallstudieområden i analysen. 

 
Källa: Andersson & Bråmå 2008. Databasen GeoSweden, IBF. 
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Figur 19. När och varifrån kom personer som 2006 bor i område 1 (Tynnered)?  
 

 
 
Källa: Andersson & Bråmå 2008. Databasen GeoSweden, IBF. 
 
 
För område 1, i Tynnered i södra Göteborg, åskådliggörs ett för egnahemsområden typiskt mönster 
(figur 19). Den årliga rörligheten är låg och många bor i området under många år. Nästan 40 procent 
av de med svensk bakgrund som bosatta i området år 2006 fanns i området 1990 och omvänt bor 
också 40 procent av 1990 års befolkning kvar år 2006 (figur 20 – blå färg i staplarna). Tillskottet 
förklaras nästan helt av inflyttning från övriga Göteborg samt födda i området. 
 
 
 

 
 
Källa: Andersson & Bråmå 2008. Databasen GeoSweden, IBF. 
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Figur 20. När och vart försvann personer som 1990 bodde i område 1 (Tynnered)? 
 

  
 
Källa: Andersson & Bråmå 2008. Databasen GeoSweden, IBF. 
 
Andelarna är något lägre för personer med utländsk bakgrund, men detta speglar främst det faktum att 
andelen med utländsk bakgrund växt i området. Endast knappt var fjärde av 2006 års befolkning med 
utländsk bakgrund bodde i Tynneredsområdet 1990 (figur 19) medan 36 procent av dem som bodde i 
området 1990 är kvar 16 år senare (figur 20). Även utflyttningsmönstret bekräftar att det utbytet 
huvudsakligen sker med övriga Göteborg. 
 

 
 
Källa: Andersson & Bråmå 2008. Databasen GeoSweden, IBF. 
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Figur 21. När och varifrån kom personer som 2006 bor i område 2 (Hisings Backa)?  
 

 
 
Källa: Andersson & Bråmå 2008. Databasen GeoSweden, IBF. 
 
För område 2 (område i Hisings Backa dominerat av egnahem) är profilen mycket lik Tynnereds-
områdets. Skillnaden är främst att andelen med utländsk bakgrund är högre och att deras antal vuxit 
snabbare – startade på en något lägre nivå 1991 och har vuxit särskilt mot slutet av tidsperioden.  
 
 

 
 
Källa: Andersson & Bråmå 2008. Databasen GeoSweden, IBF. 
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Figur 22. När och vart försvann personer som 1990 bodde i område 2 (Hisings 
Backa)? 
 

 
 
Källa: Andersson & Bråmå 2008. Databasen GeoSweden, IBF. 
 
 
Detta får till följd att en mindre andel av 2006 års befolkning med utländsk bakgrund har funnits i 
området sedan 1990-talets början (16 procent). Men som i Tynnered förblir de som fanns där 1990 i 
hög grad kvar i området. Även i detta område dominerar utbytet med övriga Göteborg. 
 
 

 
 
Källa: Andersson & Bråmå 2008. Databasen GeoSweden, IBF. 
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Figur 23. När och varifrån kom personer som 2006 bor i område 3 (Gårdsten)?  
 

 
 
Källa: Andersson & Bråmå 2008. Databasen GeoSweden, IBF. 
 
 
Kontrasten mellan de två egnahemspräglade områdena och område 3 (i Gårdsten) är stor. Oavsett 
etnisk bakgrund försvinner mer än 90 procent av 1990 års boende redan under periodens första tio år. 
Räknat på 1990 års befolkning bor en något högre andel av dem med svensk bakgrund kvar (15 
procent) jämfört med dem med utländsk bakgrund (5 procent).  
 
 

 
 
Källa: Andersson & Bråmå 2008. Databasen GeoSweden, IBF. 
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Figur 24. När och vart försvann personer som 1990 bodde i område 3 (Gårdsten)? 
 

 
 
Källa: Andersson & Bråmå 2008. Databasen GeoSweden, IBF. 
 
Förutom att kvarboendegraden allmänt sett är betydligt lägre i område 3 är också den årliga 
rörligheten större, vilket tar sig uttryck i att cirka 40 procent av de boende år 2006 flyttat in under de 
senaste två åren. Mönstret går igen i andra svenskglesa hyresrättsområden men förstärks sannolikt i 
Gårdstensfallet av senare års renovering, ny- och ombyggnation. Både när det gäller inflyttning och 
utflyttning svarar utbytet med andra kommuner än Göteborg för en större andel jämfört med 
områdena i Tynnered och Hisings Backa. 
 

 
 
Källa: Andersson & Bråmå 2008. Databasen GeoSweden, IBF. 
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Selektiv migration och utsatta bostadsområden 
Vi har gjort en serie analyser av de migrationsströmmar (ut- respektive inflyttning) som över tiden 
återskapar områdens demografiska och socioekonomiska karaktär. Vi har tidigare analyserat samma 
fenomen i Stockholmsregionen14 och har där funnit att hushåll som lämnar de utsatta områdena har 
högre sysselsättning och inkomster än de som flyttar in. Stannarna under en given period tenderar att 
vara fastare förankrade på arbetsmarknaden än inflyttarna men ändå klart svagare förankrade än 
utflyttarna. Uttryckt på annat sätt kan man säga att utsatta områden genom flyttningar förlorar de som 
lyckas hyggligt.  

Den selektiva migrationen har också en etnisk dimension genom att personer med svensk bakgrund – 
förutsatt att några återstår – har något högre utflyttningsbenägenhet än personer med utländsk 
bakgrund. Än mer påtagligt är emellertid selektionen bland de invandrade: de med längre vistelsetid i 
Sverige flyttar ut och ersätts av dem med kort vistelsetid. Vi fann i studien av Malmö precis samma 
mönster och eftersom vi bedömer processen som strukturell, dvs. tillämplig för bostadsområden med 
en låg attraktionskraft på hushåll med valmöjligheter. Detta mönster går igen också i Göteborg – med 
en viktig skillnad. Den radikala förändring som skett i Gårdsten tycks ha ändrat mönstren. Inflyttare 
till Gårdsten har på senare tid en sysselsättningsfrekvens i nivå med utflyttare från och stannare i 
området.  

Detta resultat kan givetvis synas mycket positivt för Gårdsten och Gårdstensbolaget men det reser 
samtidigt frågan vart mindre bemedlade hushåll – dvs. sådana som tidigare dominerade inflyttningen 
till Gårdsten – idag tar vägen på Göteborgs bostadsmarknad. Risken för så kallade displacement 
effects är påtaglig. Detta är som vi framhåller i ett senare avsnitt ett av de klassiska problemen med 
områdesbaserade insatser; de kan förbättra situationen lokalt men löser inte segregationsfrågan för 
staden som helhet. 

Dynamiken i segregerande processer  

Kartbilder över olika etniska och socioekonomiska kategorier, likt de vi redovisat tidigare i rapporten, 
påverkar starkt våra uppfattningar i vilka områden vi kan vänta sociala problem; de riskerar att bidra 
till den stigmatisering av områden som vi vill motverka. Därför är det särskilt viktigt att förstå den 
dynamik som verkar segregerande och som man skulle kunna ingripa i. Följande avsnitt behandlar de 
viktigaste mekanismerna i denna dynamik. 

Om man vill analysera dynamiken i ett aktörsperspektiv, bör man skilja på institutionella aktörer och 
hushållen som aktörer. De institutionella aktörerna medverkar i och inverkar på utvecklingen av den 
materiella strukturen och dess sociala, organisatoriska och relationella egenskaper. De påverkar också 
hushållens resurser och de restriktioner hushållen möter i sina bostadsval.  

Hushållens handlingar när det gäller bosättnings- och flyttningsbeslut, däremot, måste förstås i 
perspektiv av behov, preferenser och restriktioner. Dessa behov och preferenser förändras över 
livscykeln och med hushållssammansättningen. Sociala preferenser, exempelvis synen på andra 
människor och grupper av människor, påverkas av erfarenheter, sociala nätverk och media samt 
samhällsklimatet i stort. Det finns dessutom restriktioner av många slag där väsentliga sådana har att 
göra med hushållens ekonomiska resurser, och de villkor och hinder som institutionella aktörer reser. 
För vissa kategorier är t.ex. diskriminering på bostadsmarknaden sannolikt en betydande restriktion. 

                                                 
14 Andersson, R. & Bråmå, Å., 2004, Selective Migration in Swedish Distressed Neighbourhoods: 
Can Area-based Urban Policies Counteract Segregation Processes? Housing Studies, Vol. 19, 
No. 4, s. 517–539, July 2004. 
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Hushållens restriktioner liksom diskriminering kan också påverkas av institutionella aktörer genom 
t.ex. regler för bostadsbidrag av bostadsbidrag, principer för hur bostäder förmedlas och inte minst 
bankernas villkor för att låna ut pengar för bostadsköp. 

Segregationsprocessens aktörer 

Följande analysmodell behandlar olika aktörers handlingsutrymme på bostadsmarknaden och vilka 
typiska konsekvenser olika förändringar har. Överordnat dynamiken på den lokala bostadsmarknaden 
måste man påminna sig att ett antal politikområden som t.ex. generell välfärdspolitik, bostadspolitik 
och migrationspolitik sätter ramar och ger förutsättningar för hur både enskilda hushåll och andra 
aktörer kan agera på bostadsmarknaden. När det gäller hur bostadsmönster uppstår tar modellen fasta 
på de etniskt selektiva flyttningsrörelserna och bärs av fyra grundbegrepp: Segregationsgenererande, 
segregationsgenererade, institutionsgenererade samt nätverksgenererade flyttningar.  

 

Figur 25. En schematisk beskrivning av ett dynamiskt perspektiv på etnisk 
boendesegregering. 

 

 
Källa: Lätt modifierad version av Andersson, R., & Molina, I., Vägar in i Sverige, SOU 1996:55. 
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Segregationsgenererande flyttningar avser helt enkelt utflyttning av majoritetsbefolkningen och 
inflyttning av invandrare i ett område som har samma eller högre andel invandrare som staden i sin 
helhet. Varje sådan flyttningsrörelse ökar andelen utlandsfödda i det aktuella området.  

Denna demografiska process har sociokulturella konsekvenser som till viss del är av materiell 
karaktär, främst förändringar i förskolor och skolor med fler språk etc., men eventuellt också i hur man 
utnyttjar gemensamma utrymmen, som trapphus, gårdar, tvättstugor etc. Befolkningsförändringar kan 
också påverka berättelserna om vad området representerar; kategorier av individer, men också 
områden, kan stigmatiseras, dvs. bli föremål för ryktesspridning. 

Även bland människor som aldrig besökt något så kallat utsatt område finns troligen en överväldi-
gande majoritet med en klar uppfattning om områdenas position15,16. Det är också rimligt att anta att 
utflyttningen från ett utsatt område är socialt selektiv, dvs. de som flyttar från området har genom-
snittligt bättre ekonomiska eller informationsmässiga resurser än de som stannar.  

Med begreppet segregationsgenererade flyttningar menas att boende i allmänhet aktivt kan förhålla 
sig inte bara till bostadens storlek, egenskaper och läge utan även väger in skäl som har att göra med 
t.ex. barnens socialisationsprocess – vilken lokal värld ska barnet möta? Den segregerade staden är 
därför inte bara en statistisk realitet, utan segregationen påverkar flyttningsrörelserna genom att folk i 
allmänhet väger in dess konsekvenser i migrationsbesluten. 

Med institutionsgenererade flyttningar används för att fästa uppmärksamheten på institutionernas roll 
för uppkomsten och reproduktionen av bostadssegregationen; och möjligheten att bryta segregerande 
processer. Det gäller inte bara statliga regleringar och institutionella system utan också kommuner som 
markägare, planansvariga, ägare av bostadsföretag och huvudman för bostadsförmedlingar. Med en i 
praktiken decentraliserad bostadspolitik följer stor variation i lokal bostadspolitik. 

Vid sidan av staten och kommunerna finns flera viktiga aktörer som direkt kan påverka segregations-
förloppet. Bland dessa märks hypoteksinstitut och banker, som prövar vilka som kan godkännas som 
låntagare vid köp av bostadsrätt eller egnahem, samt mäklare, vilka kan ha inflytande på allokeringen 
av bostäder som säljs och köps på marknaden. För hyresbeståndet gäller att bostadsföretag lägger fast 
regler för köer, kriterier för att få bli hyresgäst etc.  

De allmännyttiga bolagens successivt försvagade ställning beror bl.a. på att deras direktiv kan för-
ändras med de politiska majoritetsförhållandena i kommunen. Skillnaderna mellan t.ex. Göteborgs 
allmännyttiga bostadsbolag och Stockholms är stora. I Göteborg har AB Framtiden givits en central 
roll i arbetet att minska segregationen och bidra till befolkningens sociala utveckling.  

Under 1990-talet införde flera bolag särskilda regler i syfte att undvika inflyttningen av betalnings-
svaga hyresgäster. De så kallade Järvareglerna, tillämpade på Järvafältet i Stockholm, betydde att 
socialbidrag inte godtogs som grund för egen försörjning, ett krav man ansåg borde gälla för att 
undvika en fortsatt koncentration av resurssvaga hushåll. Dessa typer av regler tillämpas i stor 
omfattning i de privata bostadsföretagen och är fortfarande en del i allmännyttiga bostadsföretags 
lokala strategier visavi specifika områden (t.ex. Gårdstensbolaget). Institutionsgenererade flyttningar 
är mycket vanliga även om enskilda hushålls flyttningar sällan låter sig klassificeras i dessa termer. En 
politik som riktar sig till enskilda bostadsområden, eller individer i områdena, kan med detta synsätt 
knappast bli framgångsrik om den inte backas upp av ramverk och aktörer som delar målsättningen 
och drar åt samma håll.  

                                                 
15 Molina, I., 1997, Stadens rasifiering. Etnisk boendesegregation i folkhemmet. Uppsala: Kulturgeografiska 
institutionen, Geografiska regionstudier nr 31. 
16 Ericsson, U., Molina, I., och Ristilammi, P-M., 2002, Miljonprogram och media. Föreställningar om 
människor och förorter. Norrköping/Stockholm: Integrationsverket och Riksantikvarieämbetet. 
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Det fjärde och sista begrepp som bygger upp modellen – nätverksgenererade flyttningar – gäller 
hushållsnivån och syftar till att bättre förstå de mekanismer som påverkar de utlandsföddas inflyttning 
till områden som redan har en överrepresentation av sådana hushåll. Att institutionerna och nyckel-
aktörerna har stor betydelse utesluter inte att de invandrade hushållen har ett visst manöverutrymme.  

Koncentrationer av etniska minoriteter som sker på frivillig väg brukar kallas kongregation, dvs. 
samling. I förklaringen av kongregationsrelaterade eller nätverksgenererade flyttningar17 betonas 
ibland majoritetsbefolkningens roll men också individers nätverk. Vissa bostadsområden kommer att 
domineras av en enskild etnisk grupp och sådana etniska kluster kan ses som en försvarsstrategi och 
som en konserverande strategi, delvis som reaktion på rasism och diskriminering.  

Svenska städers svenskglesa bostadsområden har i regel en påtagligt multietnisk karaktär. Etniska 
kluster existerar knappast i den skala som förutsätts i internationell forskning. Etniska enklaver i 
primitiv form kan påvisas här och där, t.ex. den assyrisk-syrianska befolkningen i Södertälje. Kongre-
gation förekommer i Sverige, men det vore förhastat att överbetona de nätverksgenererade flytt-
ningarnas förklaringskraft för uppkomsten av den svenska boendesegregationen. Slutsatsen är att det 
inom ramen för krafter som dels skapar etniska hierarkier och diskriminering, dels får majoritets-
befolkningen att flytta från svenskglesa områden och att undvika inflyttning till dessa områden, ändå 
finns ett visst utrymme för kongregation.  

I Sverige har detta hittills i huvudsak förekommit inom bostadsområden tillhörande kategorin utsatta 
bostadsområden. Det är inte osannolikt att bostadsföretagen själva bejakar och stödjer en viss etnisk 
delning inom de stora miljonprogramområdena i syfte att underlätta förvaltningen och minska före-
komsten av konflikter. Sådan styrning kan ske på olika sätt, t.ex. genom att man lämnar olika förslag 
på lämpliga bostäder till skilda grupper av bostadssökande. Vi har inom ramen för denna studie inte 
möjlighet att närmare undersöka detta. 

 
Tabell 18. Årsvisa utflyttningsfrekvenser i Göteborgs stad. Hur stor andel av 
respektive befolkningskategori som inte bodde kvar i samma SAMS-område (exkl. 
avlidna) 

   År  
Bakgrundsregion 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 

Sverige 10,9 10,7 11,6 12,2 12,5 11,9 

Övriga Västeuropa 10,9 10,5 10,7 11,1 11,1 11,1 

Östra Europa 10,4 10,4 10,4 10,9 12,0 11,1 

Västra Asien 11,9 11,0 12,0 12,2 13,8 13,5 

Övriga Asien 13,5 12,7 12,7 14,2 13,3 14,1 

Afrika 12,5 10,7 11,7 12,6 14,0 13,2 

Latinamerika 14,6 14,0 14,9 16,0 16,4 17,0 

Statslösa 14,6 13,0 8,2 16,3 9,4 3,9 
Samtliga med utl. 
bakgrund 11,5 11,0 11,4 12,0 12,8 12,5 

Samtliga 11,1 10,7 11,6 12,1 12,5 12,1 
 
Källa: Andersson & Bråmå 2008. Databasen GeoSweden, IBF. 

                                                 
17 Mella, O. & Palm, I., 2005, Mångfaldsbarometern. Uppsala: Sociologiska institutionen, Uppsala Universitet, 
hyser 62 procent av respondenterna i en enkätstudie uppfattningen att den etniska segregationen beror just på 
minoriteters strävan att bo bland landsmän. 
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De olika former av flyttningar som enskilt och tillsammans medverkar till att boendet segregeras kan 
inte direkt knytas till de data som vi presenterar i föregående avsnitt. Det skulle bland annat kräva en 
kartläggning av flyttares attityder och motiv och en analys av t.ex. olika institutioners regelverk och 
praxis, vilket ligger utanför vårt uppdrag. Men en viktig utgångspunkt för att kunna föra ett resone-
mang om segregationens dynamik är en uppfattning om rörligheten på bostadsmarknaden. En hög 
rörlighet tenderar att skärpa segregationen, en låg rörlighet konserverar rådande mönster. 
 
Vi har beräknat den årsvisa rörligheten i Göteborgs stad för perioden 2000–2006 (tabell 18). För 
personer med bakgrund i Sverige varierar värdena mellan 10,7 och 12,5 procent och värdena är oftast 
ett par procentenheter högre för personer med ursprung i västra Asien, Afrika och Latinamerika. 
Variationen är dock stor mellan olika upplåtelseformer – lägst i egnahem och högst i privat hyresrätt. 
En motsvarande bild ger figurerna 19–24, där rörligheten också kommenteras. 
 
Omflyttningsfrekvenserna i Göteborg skiljer sig inte från frekvenserna i de två övriga storstäderna 
och som framhållits är huvuddelen av all migration starkt bunden till livsförloppet. En stor del av all 
migration sker något tiotal år efter vuxenblivandet. Hur hushåll i familjebildande åldrar rör sig på 
bostadsmarknaden är i sammanhanget därmed av största vikt. Den sedan länge pågående suburbani-
seringen av egnahemsboendet är som vi visat en i hög grad etniskt selektiv process; den drivs av 
hushåll med svensk bakgrund. 
 

Segregationens konsekvenser 
Vi har ovan berört en del av de sociala processer som medverkar till att skapa boendesegregation. Det 
handlar om beslut som fattas, eller inte fattas, av institutionella aktörer såsom markägare, fastighets-
ägare, banker, mäklare, planerare, politiker på central, regional och lokal nivå och en rad organisa-
tioner som direkt och indirekt kan påverka kostnadsbild, prisbild på och allokering av lägenheter. 
Därutöver har individer och hushåll en avgörande påverkan både genom sina preferenser och genom 
sina konkreta handlingar på bostadsmarknaden.  

För många forskare och säkert också planerare och politiker är frågan om segregationens orsaker 
intressant bara om dess konsekvenser är socialt betydelsefulla. Härom råder det delade meningar och 
intill ganska nyligen har konsekvenserna ansetts svåra att reda ut. Emellertid finns en växande 
forskning som åtminstone gripit sig an en i sammanhanget viktig aspekt, nämligen förekomsten av 
grannskapseffekter. En grannskapseffekt är en effekt på individers utveckling och sociala positioner 
som kan relateras till den nära omgivningens inflytande.  

Frågorna rörande grannskapseffekter är ofta rättframma och intressanta men metodiskt besvärliga att 
besvara: Blir man fattigare av att bo i ett område med många fattiga grannar? Är risken att bli arbetslös 
större om man bor bland många arbetslösa? Vad betyder i så fall boendetiden? Går det sämre för en 
elev än det annars skulle göra om kamraterna i grannskapet eller klassen uppvisar svaga 
skolprestationer? Även om människors kontaktnät påverkas av geografiska avstånd kanske just 
boendet i det moderna samhället inte spelar så stor roll?  

Omgivningen spelar roll 

Aktuella empiriska resultat tyder på att omgivningen spelar roll, vilket skulle kunna tolkas som stöd 
för idéer om ”allsidig hushållssammansättning” i bostadsområden. Därmed blir det också angeläget 
och legitimt i ett välfärdsperspektiv, att kompensera bostadsområden som hyser koncentrationer av 
resurssvaga för koncentrationseffekterna som sådana om man vill ge människor likvärdiga möjligheter 
att lyckas bra i skola och arbetsliv. Det senare synsättet präglar den politiska intervention som brukar 
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kallas storstadssatsningen som är områdesbaserade satsningar i så kallade utsatta bostadsområden, 
medan den förstnämnda idén förefaller ha stannat på idéplanet. I allt väsentligt saknas idag instrument 
– alternativt utnyttjas de inte – som effektivt kan åstadkomma minskad boendesegregation. 

Teorierna kring grannskapseffekter knyter an till social nätverksteori, teorier om socialiserings-
processer och normöverföring, rumsliga stigmatiseringsprocesser och teorier om betydelsen av urbana 
institutionella strukturer, dvs. indelning av offentliga servicedistrikt, skolors upptagningsområden etc. 
Dessa teorier har så stor bäring på frågan om segregationens konsekvenser – och därmed i förlängning 
på analyser av vad som kan minska dem – att vi ser ett behov av att sammanfatta forskningsläget. 

Tre slags grundtyper av grannskapseffekter diskuteras 

A) endogena 

B) exogena 

C) korrelerade 

En endogen effekt definieras som en effekt som uppstår när en grannes attityder eller beteenden 
påverkar en annan granne i bostadsområdet. Sådan forskning har tagit sin utgångspunkt i begrepp och 
föreställningar om bl.a. socialisation som handlar om att vuxenblivandet sker i vissa bestämda lokala 
sammanhang eller påverkas av dem, sociala nätverk som förklarar hur information och resurser 
överförs genom lokala nätverk, samt konkurrens om resurser, som innebär att en begränsning av lokala 
resurser leder till lokal kamp om dem. 

En exogen effekt definieras i litteraturen18 som en effekt som har att göra med icke direkt påverkbara 
egenskaper hos grannarna såsom att de har en viss hudfärg eller ett visst kulturmönster. Tanken är då 
inte att man ”smittas” av beteendet utan mer att man anpassar sitt beteende genom flykt eller 
undvikande, att man känner sig mindre eller mer trygg om man bor eller inte bor bland likasinnade. 

Slutligen har korrelerade effekter inget att göra med befolkningssammansättningen utan beror på 
omständigheter som gynnar eller missgynnar alla i området på likartat sätt. Det kan handla om 
arbetstillfällenas lokalisering, besvärliga geografiska förhållanden eller kommunens struktur och 
tillgänglighet. 19  

I andra länder finns en rad studier av detta t.ex. i perspektiv av institutionell diskriminering där fattiga 
tvingas bo nära soptippar och andra föroreningskällor medan rika bostadsområden kan hålla störande 
inslag på behörigt avstånd. 

Medan särskilt de endogena effekterna har bäring på idéer om planering för socialt blandade områden 
– viktigt att tillägga är att ingen teori har någon uppfattning om hur blandningen idealt sett ska se ut – 
har de korrelerade effekterna stor bäring på en rad institutionella beslut om infrastruktur, kommunika-
tionssystem, planering av arbetsplatsområden, fördelning av offentliga tjänster m.m. 

Vilka grannskapseffekter finns belagda? 

Trots framsteg under senare år finns fortfarande stora metodproblem förknippade med att ge entydiga 
svar på frågan om grannskapseffekter. Resultaten är ibland motstridiga, delvis till följd av att studier 
görs av olika kategorier (unga/vuxna), baseras på data med olika geografisk indelning (t.ex. små 
grannskap eller hela stadsdelar), mäter olika saker (effekter på hälsa, utbildning, arbetsmarknad etc) 
eller baseras på data från olika tidsperioder. Till detta kommer att effekterna kan vara svåra att värdera 

                                                 
18 Manski, C. F. (1995). Identification Problems in the Social Sciences. Cambridge: Harvard University Press och Manski, 
C. F. (2000). Economic Analysis of Social Interactions. Journal of Economic Perspectives 14(3), s. 115-136. 
19 Andersson, R., Musterd, S., Galster, G. & Kauppinen, T., 2007, What Mix Matters? Exploring the 
relationships between individuals’ incomes and different measures of their neighbourhood context. Housing 
Studies, Vol 22, no 5, 637-660. 
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i förhållande till annat som påverkar individers utveckling. Ett par slutsatser av studier baserade på 
svenska data20 tyder på att:  

- det är svårare för en arbetslös att komma tillbaka i sysselsättning om många i grannskapet är 
arbetslösa, och 

- att denna effekt märks tydligare i det lilla grannskapssammanhanget; hur 
befolkningssammansättningen ser ut alldeles i närheten av en individ betyder mer än hur det 
ser ut i exempelvis den stadsdel man bor 

- att sammansättningen av inkomstgrupper är viktigare än den etniska och utbildningsmässiga 
sammansättningen när grannskapseffekter för individers inkomstutveckling står i fokus. Detta 
betyder självfallet att sysselsättningsfrågan är central 

- att effekterna av inkomstsammansättningen (andel låg- respektive medel- och höginkomst-
tagare) är viktigare för män än för kvinnor 

- att effekterna märks mindre eller inte alls för unga vuxna (under 30 år) jämfört med personer i 
åldrar däröver 

- att en stor del (cirka hälften) av de negativa effekterna av att bo i utpräglade låginkomst-
områden försvinner när man flyttar därifrån men att mätbara effekter ändå kvarstår åtminstone 
i tre år 

- att personer som invandrat har sämre inkomstutveckling om de under längre tid bor i 
koncentrationer med många från den egna minoritetsgruppen (i förhållande till dem som inte 
bor geografiskt koncentrerat). Denna negativa effekt av etnisk klustring är mer påtaglig om 
arbetslösheten i grannskapet är medelhög till hög. 

 

Fler studier behövs men resultat som de nämnda stödjer idéerna om ”allsidig hushållssammansättning” 
i bostadsområden och politik som syftar till att minska segregationen.  

Social blandning och områdesbaserade insatser 
Det finns en rad olika strategier som prövats internationellt. Flertalet skulle inte vara möjliga i Sverige 
i dag men när det gäller en av strategierna, social blandningspolitik, har Sverige sedan mitten av 1970-
talet haft varianter på begreppet “allsidig hushållssammansättning” som ledstjärna för den statliga 
bostadspolitiken. Det är emellertid mycket tveksamt om målet präglat den faktiska bostadsproduk-
tionen annat än marginellt. Det finns enskilda bostadsområden och vissa kommuner som mer konse-
kvent planerats med detta för ögonen men avståndet mellan ledstjärnan och faktiskt stadsbyggande har 
varit och är betydande. En av de ledande forskarna på området drar slutsatsen att möjligheten till 
arbete, belastningar på offentlig service som utbildning och sjukvård, samt i synnerhet områdets rykte, 
skulle alla kunna förbättras om grannskapen var mer socialt blandade21. 

                                                 
20 Musterd, S. & Andersson, R., Employment, Social Mobility and Neighbourhood Effects. International 
Journal for Urban and Regional Research, Vol. 30, No. 1: 120-140; Musterd, S., Andersson, R., Galster, G. & 
Kauppinen, T., Are immigrants’ earnings influenced by the characteristics of their neighbours? (Accepted for 
publication by Environment & Planning A.); Andersson, R. & Musterd, S., What Scale Matters? Exploring the 
relationships between individuals’ social position, neighbourhood context and the scale of neighbourhood. Paper 
presented at the Urban Affairs Association’s 36th Annual Meeting, Montreal, Canada (April 19–22, 2006); Vissa 
av dessa slutsatser baseras på ny forskning (januari–februari 2009), som ännu inte underkastats den peer-review-
granskning som präglar akademisk forskning. 
21 Atkinson, R., Neighbourhoods and the Impacts of Social Mix: Crime, Tenure Diversification and Assisted 
Mobility. CNR Paper 29 Housing and Community Research Unit/ ESRC Centre for Neighbourhood Research. 
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Nästan överallt där blandningsstrategier prövas är medlet att variera upplåtelse formerna. 
Hyresrätter – privata och/eller offentligt ägda – blandas med ägande former. Liksom i Sverige 
är sambandet mellan upplåtelseform och inkomster starkt och en inblandning av marknadsformer i 
hyresdominerade bostadsområden anses skapa fördelar i form av lägre underhållskostnader, minskad 
stigmatisering av områden och bättre service. 
 
Diskussionen om social blandningspolitik har ofta varit fokuserad på de bostadsområden där man har 
större sociala problem, de man nu kallar ”utsatta områden”. Diskussionen om social blandningspolitik 
går därmed hand i hand med satsningen på områdesbaserade urbanprogram som är högsta mode i 
både amerikansk och europeisk antisegregationspolitik. Det är därför intressant att särskilt uppmärk-
samma den aspekten av politik och planering.  
 
Den statliga svenska storstadsintervention, som i sin första etapp är avslutad, är internationellt relativt 
ovanlig. Problemen anses primärt vara sociala och åtgärderna har också en sådan tyngdpunkt. Även 
om det förstås är att hårdra skillnaderna kan man kanske påstå att medan Sverige angriper också 
fysiskt relaterade problem med sociala program angriper man på många håll sociala problem med 
fysiska åtgärder. 
 
Med tanke på att den fysiska kvalitén, åtminstone när det gäller bostädernas planering och 
standard, knappast är något stort problem i de svenska så kallade utsatta områdena, förefaller 
frånvaron av större fysiska insatser därmed som relativt välgrundad. Däremot hade det som 
gjorts inom ramen för de insatser där bostadsbolagen medverkat, bättre kunnat integreras och 
samordnas med den statliga insatsen. 22 
 
Bakgrunden till den geografiskt selektiva storstadspolitik som bedrivits i Sverige med början 
i den så kallade ”Blommansatsningen” 1995–1998, dess kortvariga fortsättning i politiken 
”Nationella exempel”, 1999, och dess mer utbyggda variant sedan dess i form av ”Storstads-
satsningen” står delvis att finna i de snabba och geografiskt koncentrerade sociala och ekonomiska 
försämringar som skedde i delar av de svenska städerna i början av 1990-talet. Samma fenomen och 
tendenser ligger bakom både USA:s urbanpolitik under 1970- och 1980-talen samt motsvarande 
program i Frankrike, Storbritannien och Nederländerna under 1980-talet. 
 
Under 1990-talet följde Belgien, Danmark och något senare också Tyskland. Sveriges men 
även flertalet av de andra ländernas områdesbaserade program förefaller akut ha initierats 
mot bakgrund av problem med den etniska integrationen23. Förekomsten av ”invandrartäta 
bostadsområden” och då särskilt sådana områden som hyser många socialt och ekonomiskt 
utanförstående, har varit bidragande eller utlösande skäl till att programmen initierats.  
 

                                                                                                                                                         
November 2005. För en tidig diskussion av blandningserfarenheterna, se Sarkissian, W., 1976, The Idea of 
Social mix in Town Planning: an Historical Review, Urban Studies, 13 (3), s. 231–246. För amerikanska 
erfarenheter, se Brophy, P. & Smith, R., 1997, Mixed-income housing: factors for success, Cityscape 3(2), s. 3–
31, samt Berube, A., 2005, Mixed communities in England: A US Perspective on Evidence and Policy 
Proposals. York: Joseph Rowntree Foundation. 
22 Se Andersson R., 2004, ”Områdesbaserade interventioner i utsatta bostadsområden - reflektioner kring ett 
europeiskt forskningsprogram”, UGIS. Bilaga till Rapport Integration 2003. Integrationsverket. 
23 För en historieskrivning av storstadspolitikens upprinnelse, se Palander, C., 2006, Områdesbaserad politik för 
minskad segregation – En studie av den svenska storstadspolitiken. In: Geografiska regionstudier, 66. 
Uppsala: Department of Social and Economic Geography, Uppsala University. 
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Skalan på de områdesbaserade programmen som bedrivs i Europa kan starkt variera, från små inner-
stadsstadsdelar bestående av något tusental invånare till större områden likt de svenska Miljon-
programområdena. Idealt sett bör ett program av denna typ vara geografiskt mer flexibelt än den 
svenska Storstadssatsningen varit. Åtgärder för specifika problem bör sättas in där de är mest 
effektiva. Det kan innebära att t.ex. arbetsmarknadsutbildning sker i annan skala än fysisk upp-
rustning, kulturstöd eller språkförskoleprojekt. Detta är också möjligt eftersom avtalen sluts mellan 
kommunen och staten och insatsernas geografi borde därmed kunna tillåtas variera24. 
 
Den svenska storstadspolitiken måste förstås som svar på en ökande social polarisering som leder en 
till geografisk koncentration av fattigdom och etniskt färgat utanförskap. Även om program av den här 
typen är besvärliga att utvärdera tyder dock flera omständigheter på att de inte är särskilt effektiva. Det 
förefaller snarare vara så att man inte förmår eller vill se det strukturella i problemet. Istället för att se 
geografiskt koncentrerad fattigdom som en konsekvens av ökad fattigdom och ökad social polarisering 
ser man det som om vissa platser eller bostadsområden är felbyggda, som att det är vissa stadsdelar 
som är utsatta och segregerade. 
 
Att segregationen är relationell tenderar därmed att döljas. I själva verket är som nämnts de rikas 
självsegregering betydligt starkare än de fattigas – för dem mindre påverkbara – segregation. Genom 
att proklamera stadsdelar och bostadsområden som utsatta, proklamerar man dem också som 
annorlunda och bidrar till stigmatisering. Bilden att ”skulden är offrets” riskerar att förstärkas. 
 

Planering för en minskad segregation 
I rapportens första del har vi redovisat bearbetningar av data från SCB och en analys av framför allt 
flyttnings – och förändrade bosättningsmönster i Göteborgsregionen och i Göteborgs stad. För att föra 
diskussionen ett steg längre och förankra de empiriska resultaten har vi genomfört en serie intervjuer 
med tjänstemän, politiker och två forskare som har professionell erfarenhet av förhållandena i 
Göteborg. Urvalet av sammanlagt 17 personer (se bilaga) har gjorts i samförstånd med våra 
uppdragsgivare vid Stadskansliet och Social resursförvaltning och ska spegla en bred erfarenhet.  
 
Till var och en som intervjuats har vi i förväg skickat en preliminär version av den databaserade 
analysen (ungefär sidorna 6–62 i rapporten) som sedan legat till grund för samtalet. Poängen är inte att 
de intervjuade ska värdera våra resultat utan att ge dessa särskilt utvalda sakkunniga möjlighet att 
kommentera vissa frågor. Var och en har alltså kommenterat materialet utifrån sig egen professionella 
utsiktspunkt och erfarenhet. 
 
I redovisningen anger vi inga kvantitativa mått av formen ”tio av sjutton anser” utan redovisningen 
ska ses som en samling argument som får bedömas på sina egna sakmässiga och logiska meriter. Vi 
citerar inte heller någon av de intervjuade även om vi ibland utnyttjar en till spetsad formulering. När 
vi själva gör en värdering ska det framgå av texten. 
 
Sammanställningen av de intervjuades perspektiv och kommentarer avslutas med ett antal frågor, 
frågor som vi bedömer är angelägna att diskutera i syfte att nå samstämmighet i både analys av orsaker 
och syn på möjliga åtgärder. 
 

                                                 
24 Se Andersson R., 2004, ”Områdesbaserade interventioner i utsatta bostadsområden – reflektioner kring ett 
europeiskt forskningsprogram”, UGIS. Bilaga till Rapport Integration 2003. Integrationsverket. 
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Eftersom fokus i den statistiska analysen är de boendemönster segregationen skapar, alltså rumsliga 
mönster som återspeglar fysiska strukturer, är det naturligt att frågorna till största delen handlar om 
den fysiska planeringens möjligheter att förändra dessa mönster. Men det är samtidigt de sociala 
frågorna och de sociala konsekvenserna som tvingar fram åtgärder. Därför är det en viktig fråga hur 
man bäst integrerar sociala mål i den fysiska planeringen.  
 
Därför bör det också framhållas att många av de synpunkter som just rör sociala konsekvenser av 
boendesegregeringen inte direkt kan knytas till segregationsmönster som vår statistiska analys 
frilägger. Det avsnitt som följer ska ses som en övergång till att diskutera mer handlingsinriktade 
insatser för att minska oönskade följder av segregationen. 

Segregationens karaktär och konsekvenser 
Den bild man skaffar sig av verkligheten beror på vilka begrepp man använder och hur man formar 
språket. För forskare är det avgörande frågor för att analysen ska frilägga viktiga sakförhållanden. För 
praktiskt verksamma tjänstemän inom förvaltning och planering kan det handla om att skapa kate-
gorier som underlättar utvärderingen av planerande åtgärder. För politiker är valet av begrepp och 
språk en del av arbetet med att skapa vägledande visioner. Men för att analys, visioner och åtgärder 
ska hänga samman krävs en i huvudsak gemensam uppfattning om problemens natur och orsaker. Vi 
kommer inte här att presentera någon entydig bild av dessa sammanhang utan vi redovisar olika syn på 
frågan om segregationens karaktär och sociala konsekvenser.   

Är segregation en klassfråga? 
Den första frågan, och som de flesta kommenterat, är segregationens karaktär. Är det en klassfråga 
eller är det en fråga om diskriminering av olika etniska grupper – och med ett inslag av etnisk 
självsegregering?  
 
Alla som kommenterat frågan delar uppfattningen att Göteborg är en starkt segregerad stad och att 
segregationen har ökat. Det bör dock påpekas i sammanhanget att när man talar om starkt segregerade 
områden kan man i princip avse både svenskdominerade höginkomstområden som Älvsborg och 
Askim och socioekonomiskt utsatta områden som Hjällbo och Bergsjön. Även om uppmärksamheten 
främst är riktad mot de senare påverkas alla områden i mindre och högre grad av samma segregerande 
processer. Segregationen är kanske allra tydligast i stadsdelar som Älvsborg och Askim men har inte 
motsvarande sociala konsekvenser eftersom den är självvald och önskad av stadsdelarnas invånare. 
 
Det finns också en reservation hos en del av de intervjuade som menar att man får vara försiktig när 
man generaliserar och att det i viss utsträckning kan vara fråga om en självvald segregation även 
bakom den stora andelen invandrare i vissa bostadsområden; tryggheten att bo bland landsmän under 
den första tiden. 
 
Att vi så ofta använder ”invandrare” som en sammanfattande benämning på asylsökande, de som har 
uppehållstillstånd, de som har fått svenskt medborgarskap och svenskar i både andra och tredje 
generationen, är ett exkluderande språkbruk och skapar många oklarheter i diskussionen om åtgärder. 
Hur länge är man invandrare? När ”invandrare” får beteckna människor som bott länge och är väl 
etablerade i Sverige, suddar vi samtidigt ut de socioekonomiska skillnader som är mer avgörande för 
möjligheterna till integration, framhåller flera av de intervjuade.  
 
Talet om invandrare och vissa utsatta bostadsområden färgar våra perspektiv. Vi ser utsatta områden 
som problemområden och samtidigt är dessa områden inte fler än att vi kan skjuta problemen ifrån oss 
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genom att betrakta dem som minoritetsproblem. Detta är förrädiskt, påpekar en av de intervjuade, för 
om 60 procent av eleverna i en skola är muslimer är detta en majoritetsfråga; vad vi ser beror på vilken 
nivå vi betraktar.  
 
Vi har i den statistiska delen av vår rapport använt begreppet ”utländsk bakgrund”, dvs. att en invånare 
har två utlandsfödda föräldrar. Det är användbart när 75–90 procent av befolkningen, som i Hjällbo 
och Gårdsten, har denna utländska bakgrund. Det präglar helt klart dessa områden. Begreppet svarar 
därmed i varje fall mot en ytlig bild av områdets etniska profil. Men djupare sett är det fråga om 
etniskt präglade fattigområden; en fråga om två variabler samtidigt: klass och etnicitet.  

Styrd inflyttning eller fritt val? 
Att vissa bostadsområden är vad man skulle kunna kalla ”etableringsområden” för asylsökande och 
nya svenskar är ett mönster som flertalet intervjuade återkommer till. Hjällbo och Bergsjön är de 
områden som oftast nämns som exempel. Varför är det så? Vår statistiska analys bekräftar mönstret 
men kan inte klarlägga orsaker. Det finns historiska orsaker anser flera av de intervjuade. Man får 
kanske gå tillbaka ända till 1970- och 80-talen för att hitta förklaringen: Många lediga lägenheter i 
flera av dessa områden. Nyanlända anvisades dessa lägenheter och att andra – tidigare invånare i 
området – flyttade ut, skapade undan för undan allt större andel med utländsk bakgrund, alltså vad vi i 
ett tidigare avsnitt kallade segregationsgenererande flyttningar. Att göra en historiskt korrekt 
beskrivning av orsakerna ligger utanför vårt uppdrag. Vad vi kan konstatera är att den dominerande 
uppfattningen hos de intervjuade är att denna inflyttning till ”etableringsområden på olika sätt är styrd. 
 
En av de intervjuade hänvisar bland annat till hur introduktionen av nyanlända går till. Om en asyl-
sökande bor på en flyktingförläggning kan vederbörande slussas vidare om han eller hon kan ange en 
adress till någon och därmed bostad. I det mottagande området blir därför Socialtjänsten den första – 
och länge den enda – kontakten, vilket passiviserar de nyanlända. Att man söker sig till sina landsmän 
i ett visst givet bostadsområde är inte alltid ett fritt val. 
 
Det finns också en tveksamhet om att nyanlända flyktingar verkligen vill bo i områden med stor andel 
invandrare när dessa områden dras med stora problem, verkliga eller påstådda. Många nyanlända har 
sedan tidigare erfarenhet av att bo bland andra flyktingar och skulle välja annorlunda om de kunde. 
Det är frånvaron av alternativ och en utbredd diskriminering på bostadsmarknaden som gör att man 
tvingas ihop med landsmän och andra invandrare.  
 
En erfarenhet från allmännyttan är att de flesta vill bo blandat. Av de boende i Hjällbo försöker många 
flytta därifrån men det är inte lätt att komma vidare. Även i Gårdsten, där trivseln i dag är markant 
högre, vill många flytta. Nu ska allmännyttan satsa på Kortedala – det klassiska folkhemsbygget – för 
att om möjligt kunna ge ett alternativ i ett lugnare och mer blandat område. 
 
Men det finns också andra erfarenheter. I Biskopsgården finns ett bestånd av små lägenheter med lägre 
hyror byggda före Miljonprogrammet. De har fungerat som entrébostäder för nyanlända. Man kan tala 
om en form av mikrosamhällen som har underlättat etableringen i det svenska samhället. Dessa lägen-
heter har varit ett första boende för många som sedan flyttat vidare. Även om man inte kan tala om 
självsegregering har det ändå varit ett led i ett fungerande mönster.  
 
Sammanfattningsvis ger flera av de intervjuade exempel på hur olika faktorer, främst dock bostads-
beståndets sammansättning och tillgången till lediga lägenheter, bidrar till att styra inflyttningen till 
vissa etableringsområden. Samtidigt, om det är brist på alternativ som styr nyanlända till vad vi kallar 
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utsatta områden, är det en självvald och önskad form av segregation som karakteriserar stadsdelar som 
Askim, Älvsborg och Torslanda.  

Sociala konsekvenser 

Beroende på hur man ser på segregationens karaktär och vilka faktorer som styr inflyttningen av 
nyanlända, har de intervjuade också något olika infallsvinklar när de berör de sociala konsekvenserna. 
Den mest drastiska kommentaren till frågan om de sociala konsekvenserna är följande: När 
invånarnas, särskilt arbetslösa ungdomars hat mot samhället, som de anser svikit dem, växer sig så 
starkt att inte ens polisen vågar gå in i ett område, då hotar segregationen att slita sönder staden.  

De tydligaste konsekvenserna i ”utsatta områden” är annars skolans oförmåga att klara sin uppgift och 
den stigmatisering områden som det resulterar i. Att barn och ungdomar i så stor utsträckning inte 
klarar skolan med godkända betyg i kärnämnena är en stor frustration hos de allra flesta föräldrar. 
Även om föräldrarna saknar utbildning och kan förstå den svenska skolan, så anar de – på goda 
grunder – att deras barn kan hamna i arbetslöshet. Ungdomarna själva är uppgivna och utvecklar 
självförebråelser. Att inte klara skolan och dessutom behöva tala om att man kommer från Hjällbo 
eller Bergsjön blir en dubbel belastning.  
 
För många gäller denna oro inte bara risken för ungdomars arbetslöshet utan som en värsta 
konsekvens risken att ungdomar rekryteras till kriminella gäng, först lokala men snart nog i karriären 
också de kriminella nätverk i regionen som bedriver organiserad och avancerad brottslighet. 
  
De flesta intervjuade nämner problemen i skolan som den allvarligaste konsekvensen av boende-
segregationen. Man satsar mycket på skolan men kommer ändå inte till rätta med skolk och dåliga 
studieresultat. Argumentet att skolan i utsatta områden på många sätt är bättre – engagerade lärare och 
skolledare – och att det är förutsättningarna det är fel på, t.ex. dåliga språkkunskaper, delas inte av 
alla. Skolan måste utgå från elevernas förutsättningar. Dåliga studieresultat är ett underbetyg åt 
utbildningen, inte eleverna, framhåller en av de intervjuade.  
 
Det finns exempel, bland annat inom Gunnareds stadsdel, att man på försök utgår från elevernas 
förutsättningar när det gäller nyanlända elever språkkunskaper – modersmål samt tidigare skolspråk; 
inte nödvändigtvis samma sak – tidigare skolgång samt kunskapsnivå. Resultaten visar att det är 
möjligt men modellen skulle, om den tillämpades allmänt, förmodligen spränga hela det nuvarande 
skolsystemet med målrelaterad undervisning. 
 
Det finns ett behov av skolor med olika pedagogik och skillnaden går inte mellan friskolor och 
kommunala skolor. Att eleverna väljer skolor i andra stadsdelar är till stor del ett uttryck för att de 
söker en skola som passar dem – utifrån den information de har. I några stadsdelar är det ungefär 25 
procent av eleverna som väljer skola i en annan stadsdel, varav cirka hälften väljer en friskola och 
hälften en annan kommunal skola. Bakom skolvalet kan också ligga det enkla faktum att en del elever 
har närmare till en skola i en grannstadsdel.  
 
Det finns ett förslag från den nuvarande regeringen att ta bort möjligheten för skolorna att profilera 
sig. Att just profilera ett högstadium och/eller en gymnasieskola har varit en möjlighet för stadsdelar 
som t.ex. Gunnared och Bergsjön att kunna dra till sig elever från andra stadsdelar och därmed skapa 
en mer dynamisk och produktiv skolmiljö. Att ta bort den möjligheten är en åtgärd som har en starkt 
segregerande effekt. 
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De sociala konsekvenserna visar sig också i hög omflyttning. För närvarande har man både inom 
allmännyttan och inom ett större privat bostadsföretag en genomsnittlig årlig omflyttning på 14 
procent. Hög omflyttning innebär ökade kostnader för skola, socialförvaltning och bostadsföretag. Ska 
man öka stabiliteten i ett område med insatser av den typ man gjort i Gårdsten, kräver det ett 
långsiktigt ägande, framhåller företrädare för bostadsföretagen. 
 
Även om det i flera bostadsområden finns starka sociala spänningar både inom och mellan olika 
grupper boende som kan leda till störningar och otrygghet, är konsekvenserna av skolans miss-
lyckande – eller elevernas beroende på hur man ser det – de mest allvarliga. Det gäller ungdomars 
möjlighet att forma sin framtid och att begränsa rekryteringen till kriminell verksamhet. 

 

Hur påverkas människor av bostadsområdenas utformning? 
I ett senare avsnitt redovisar vi olika uppfattningar om hur man ser på blandade upplåtelseformer som 
ett sätt att minska boendesegregationens negativa konsekvenser och vad visionen om en ”blandstad” 
kan innebära. Innan vi berör frågan om bostadsbeståndets sammansättning och den sociala 
blandningspolitik som varit nationellt vägledande sedan 1970-talet, är det befogat att redovisa några 
uppfattningar om hur den fysiska utformningen påverkat också den sociala miljön. 

Ensartad bebyggelse skapar homogen befolkning  
När det gäller utsatta områden har frågan om befolkningens etniska sammansättning och relativa 
fattigdom överskuggat frågan om hur dessa områden är utformade. Men det är viktigt att också se 
inverkan av bostadsområdenas utformning, framhåller några av de intervjuade. Det rör sig om stora 
områden med likartad bebyggelse, stora homogena byggnadsmassor och sådana områden har också en 
tendens att skapa homogena befolkningar. Det är inte bara fråga om hur inflyttningen styrs, man flyttar 
dessutom in i likartade livssituationer.  
 
Skalan, bostadsområdenas storlek, har betydelse och trots att kritiken mot förortsbyggandet har förts 
fram under lång tid har man fortsatt bygga stora ensartade områden; ”mot bättre vetande”. Efter 
Miljonprogrammets områden följer nu storskalig bebyggelse på Norra och Södra Älvstranden.  
 
Det bör emellertid påpekas att även om Miljonprogrammets bostadsområden i dag kritiseras för flera 
brister, har programmet ändå en positiv laddning för många. Miljonprogrammet innebar att man kunde 
sanera nedslitna bostadsområden som t.ex. Olskroken och börja bygga bort den stora bostadsbrist som 
då rådde. 
 
Beträffande stadsdelarna i nordost är frågan hur man ska betrakta dem. Rör det sig om flera olika 
bostadsområden eller delar av ett och samma område utan någon egentlig stadsstruktur och dominerat 
av allmännyttans bostadsföretag? Ensidigheten förstärks dessutom av att man lagt ihop mindre 
bostadsföretag till större – i princip en och samma huvudman för stadsdelar som Hjällbo och Gårdsten. 
 
I de nordöstra stadsdelarna saknas också den komplexitet som kännetecknar centrala stadsområden där 
delområden har skiftande historia och växlande tidsdjup. En sådan komplexitet kan man inte uppnå 
genom att komplettera t.ex. ett bestånd av hyresrätter med mindre områden med egnahem, anser en av 
de intervjuade. 
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Brister i den fysiska utformningen skapar otrygghet 
Under intervjuerna återkommer frågan om hur planeringen påverkar upplevelsen av otrygghet; ett skäl 
till att invånare söker sig till ett tryggare område om man har möjlighet. Oftast handlar det inte den 
faktiska otryggheten, dvs. risken att råka illa ut, utan om den upplevda otryggheten som samman-
hänger med anonymitet och rent fysiska förhållanden som att man inte har överblick när man rör sig i 
området, nedskräpning eller att det är dåligt upplyst. 
 
I exempelvis Hammarkullen drog man slutsatser av hur de boende upplevde området och i projektet 
Tryggare Hammarkullen satsade det allmännyttiga bostadsföretaget på trapphusvärdar för att öka 
gemenskapen, miljövärdar med ansvar för den yttre miljön samt en förstärkt utomhusbelysning. 
 
I Biskopsgården har ett grönområde mellan Norra och Södra Biskopsgården uppfattats som otryggt. 
Nu finns planer på att bygga bostäder i detta åtskiljande grönområde och foga samman norr och söder, 
främst för att öka tryggheten men med sidovinsten att man skapar ett nytt bostadsområde som ett 
komplement till de existerande. 
 
Brister av det slag som exemplifierats ovan får flera av de intervjuade att framföra behovet av 
mötesplatser för ett områdes invånare. Idén om sådana mötesplatser har funnits med i grann-
skapsplaneringen under hela efterkrigstiden men när man skapat sådana mötesplatser, t.ex. 
centrumområden med en blandning av kommersiell, offentlig och kulturell service, har kraven på 
ekonomi i såväl kommersiella som offentliga verksamheter lett till att dessa mötesplatser ”avlövats”. 
 
Det finns ansträngningar från kommunägda Göteborgslokaler, som förvaltar många stadsdelscentra, att 
väcka liv i dessa centra och åter göra dem till de allmänna mötesplatser de är tänkta att vara. Men hur 
får man företag och offentlig verksamhet att bryta sina strävanden mot koncentration och storskalig-
het? I dag är det till och med svårt att få invandrarföretagare att etablera sig, trots att de har betydligt 
lägre ekonomiska etableringströsklar än traditionella svenska detaljhandelsföretag. 

Är blandstad en modell för framtiden? 
Blandade bostadstyper och blandade upplåtelseformer för att uppnå en social blandning, det är ett 
grundrecept för att motverka boendesegregation och som, åtminstone i ord, har varit vägledande under 
decennier av svensk bostadsplanering. Man talar om den ”sociala blandningspolitiken”. Det finns flera 
frågor att ställa – och som de intervjuade ställer. Vilka bostadsformer ska ingå i blandningen? Vilka 
områden ska blandas? Bergsjön och Hjällbo men också Askim och Älvsborg? På vilken geografisk 
nivå har blandningen betydelse? Stadsdelen Tynnered kan ju tyckas vara lågt segregerad statistiskt sett 
men består av två vitt skilda delområden, ett som består av de kustnära områdena Näset, Önnered, 
m.fl. med huvudsakligen villor och radhus och ett annat med bostadsområdena Guldringen, 
Skattegården och Grevegården med nästan enbart flerbostadshus.  
 
Frågan är också på vilken kostnadsnivå man blandar och t.ex. kompletterar äldre bebyggelse med nya 
bostadsområden. Spelar det någon roll att man blandar hyresrätt, bostadsrätt och egnahem om bostads-
kostnaderna blir så höga att de ändå är förbehållna hushåll med mycket god ekonomi? Frågor som 
dessa återkommer i de intervjuades kommentarer till målsättningen att bygga blandat och hur den 
tillämpas i praktisk planering.  
 
I Göteborg är den grundläggande idén att staden inte ska växa utåt utan att man ska förtäta i centrala 
och halvcentrala lägen. ”Blandstad” är det begrepp som används men blandstad kommer att ha olika 
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betydelse i olika delar av staden. Dessutom är det en fråga om på vilken nivå man betraktar segrega-
tionen och möjligheterna att åstadkomma en hushållsblandning. Som vi antytt tidigare är det en fråga 
om vilken geografisk nivå man betraktar. Om man utgår från stadsdelsnivån finns det i områden som 
Älvsborg, Torslanda och Askim en opinion mot en sådan blandning, medan det inte finns motsvarande 
invånaropinioner mot tillskott av andra bostadsformer i stadsdelarna i nordost.  
 
Medan välorganiserade opinioner via överklaganden av byggplaner motarbetar en social blandning i 
de södra stadsdelarna är det kanske framför allt banker och andra bostadsfinansieringsinstitut som 
genom restriktiv kreditbedömning kan hindra tillskott av bostadsrätter och egna hem i de nordöstra 
stadsdelarna. Samtidigt kan vi konstatera att de rent fysiska förutsättningarna för att åstadkomma 
blandade områden är goda i de nordöstra stadsdelarna när det gäller byggnadsmark och infrastruktur.  
 
I princip är man politiskt överens om att – när man använder sig av markanvisningsavtal – styra 
områdenas sammansättning så att underrepresenterad bostadsform ska ges företräde. De exempel som 
nämns är bostadsrätter i Biskopsgården och Angered. Även Älvstrandsbolagen har ett direktiv med 
motsvarande kompensatoriska innebörd: Cirka 25–30 procent av bostadsbeståndet bör vara hyres-
lägenheter. Även om man nu är överens om principen om att kompensera för underrepresenterad 
bostadsform är frågan ändå hur långt man är beredd att driva principen när man från kommunens sida 
samtidigt hävdar att bostadsbyggandet ska ske på marknadsmässiga villkor? 
 
Att blanda olika bostadstyper och upplåtelseformer är en sak men i visionen om en ”blandstad” ligger 
också en föreställning om att man genom kompletteringsbebyggelse i centrala och halvcentrala lägen 
också åstadkommer en funktionsintegrerad stad av mer stadsmässig sammansättning. Men kan man 
genom sådan komplettering förändra med Miljonprogramsområdena och vilken grad av funktions-
integration har man att vänta av de nya och exklusiva bostadsområdena på älvstränderna? 
 
Påståendet att blandade upplåtelseformer ger bättre förutsättningar för integration förblir retorik om 
inte stadens politiker driver frågan över hela linjen, eller över alla områden, framhåller några av de 
intervjuade. Man måste från centralt håll visa allvar genom att kräva att alla stadsdelar medverkar och 
inte sätter överklaganden i system för att bevara ett privilegierat boende.  

Kan man minska segregationen genom nyproduktion? 

Att förändra sammansättningen av bostäder genom uppköp i det befintliga bostadsbeståndet är inte en 
aktuell strategi. Återstår kompletteringsbebyggelse eller att styra utformningen av nya bostadsområden 
– i båda fallen alltså en fråga om nyproduktion. 

Frågan är om det är lättare och billigare att planera rätt i nybyggnation än att med kompletteringar 
rätta till brister? De flesta tvekar om båda möjligheterna. Nyproduktion tillför en alltför liten del av det 
sammantagna bostadsbeståndet och det går för långsamt även om man planmässigt försökte förändra 
bostadsbeståndets sammansättning. Göteborg planerar för ett bostadstillskott på cirka 2000 lägenheter 
per år. Det innebär ett tillskott till det totala bostadsbeståndet i Göteborgs stad på knappt en procent.25 
Det måste gå snabbare om det ska upplevas som en förändring. Dessutom är nyproducerade bostäder 
alltid nästan dyrare och det är de som har god ekonomi som kan välja.   

En av de intervjuade formulerar sig som följer: Nej, man kan inte närma sig problemet med segre-
gation som en fråga om nyproduktion. Man ser det felaktigt så att bygger man nytt så ska det vara bra 

                                                 
25 2000 nya lägenheter utgör 0.8 % av den totala bostadsstocken år 2007 på 250 162 lägenheter. Källa: 
http://www4.goteborg.se/prod/G-info/statistik.nsf 
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från början. Man frågar sig kanske först: Ska vi bygga flerbostadshus och ska vi bygga bostadsrätter 
eller hyresrätter? I nästa andetag frågar man sig: Vilka exploatörer har vi då? Till slut kan det ta vilken 
väg som helst, dvs. oftast exploatörens. 

En annan framhåller: Planeringen i Göteborg är i första hand fysisk och i mycket liten utsträckning 
social. När det gäller de sociala konsekvenserna litar man till flyttkedjorna, dvs. om man bygger en 
dyr femrummare på Södra Älvstranden så lämnar flyttkedjan i andra änden en tvåa i Angered. Det 
man måste komma ihåg är att dessa flyttkedjor också bidrar till att skärpa segregationen. 

Men frågan är hur behovet ser ut? Trots att man söker komplettera bostadsområden med under-
representerad bostadsform, har man inte några bra metoder för att beskriva önskvärda förändringar i 
bostadsbeståndet. Att analysera flyttkedjor är alltför komplicerat för att de ska kunna ligga till grund 
för bostadsbehovsprognoser. Det man på goda grunder kan gissa är att det under en stundande 
lågkonjunktur kommer att efterfrågas fler små och billigare lägenheter. 
 
Man kan dock vara överens så långt att sammansättningen av nyproducerade bostadsområden ändå har 
betydelse för att visa önskvärdheten av ett blandat boende. Även om nyproduktionen i dagsläget inte 
får stort genomslag i en social blandning så kommer de ändå att utgöra inslag i ett blandat bostads-
bestånd om kanske 25 år och då bidra till social variation. 
 
Man kan också göra tankeexperimentet att hela nyproduktionen under ett år dirigeras till ett av 
bostadsområdena i nordost. I ett sådant område skulle 2000 lägenheter kunna innebära en möjlighet att 
mer radikalt förändra och omgestalta områdets tidigare sammansättning. Förutsättningarna är goda om 
man ser till byggnadsmark och utbyggd infrastruktur. Det skulle kunna bli ett samhällsbyggnads-
experiment av nationellt intresse. 
 
Ett annat perspektiv på frågan hur man kan påverka segregationen gäller möjligheten att minska 
utflyttningen till kranskommunerna. Som vi redovisat i den statistiska analysen sker en stor del av 
utflyttningen i samband med familjebildning och de nybildade familjerna söker sig i stor utsträckning 
till områden som domineras av egnahem. Utan att vi kan påstå något om flyttningsmotiven kan man 
ändå förmoda att det handlar om att söka en trygghet och en god miljö för barnen. I medvetande om 
detta skulle man kunna minska utflyttningen genom att särskilt betona barns behov och villkor i 
planeringen av nya områden i centrala och halvcentrala lägen. 

Hur kan man styra bostadsbyggandet? 
Även om nyproduktion av bostäder adderar relativt lite till det existerande bostadsbeståndet, kan det, 
som flera intervjuade framhåller, finnas goda skäl att verka för ett blandat bostadsbestånd. Frågan är 
hur starka styrmedel en kommun har? 
 
Fastighetskontoret sköter, som i andra kommuner, både inköp av råmark och försäljning av kommunal 
mark. Det gäller för kommunens hela område med undantag för Norra och Södra Älvstranden där 
kommunen har överlåtit sitt markinnehav på de kommunägda exploateringsbolagen, vilket ändrar 
rollfördelningen i planeringsprocessen.  
 
Göteborgs stad äger i dag cirka 50 procent av all oexploaterad mark inom kommunens gränser och har 
därigenom i princip goda möjligheter att styra planeringsprocessen. När man säljer byggnadsmark ska 
det ske på marknadsmässiga villkor. Göteborgs stad är inte beredd att lägga några subventioner i 
prissättningen av mark. I några fall har man dock uppmuntrat byggande av hyresrätter genom ett lägre 
markpris men det är juridiskt sett tveksamma avtal. En annan möjlighet är att utnyttja tomträttsinsti-
tutet möjligheter att fastställa olika avgälder. 
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Samtidigt som de flesta intervjuade konstaterar att segregationen är betydande och att den ökar, är man 
pessimistisk beträffande möjligheterna att kunna göra någonting åt den med de verktyg som den 
fysiska planeringen har till hands. Kommunen har förvisso instrumenten – planmonopol och 
markanvisningar för kommunägd mark – men markägandet och planmonopolet är försvagade av att 
man inte har grepp om finansieringen. När bostadssubventionerna nu är borta har kommunerna inte 
något annat ekonomiskt maktmedel och Göteborgs stad vill inte subventionera bostadsbyggandet. 
Därigenom lägger man över ansvaret på exploatören och anpassar sig till marknadens villkor. 

Om markägandet och planmonopolet inte är tillräckligt verkningsfulla redskap för att styra bostads-
byggandet, vilka medel har man då? En återkommande uppfattning är att man i stället för styra genom 
markägande kan utveckla ett samarbete som bygger på förtroende och resonemangsvis komma fram 
till bra lösningar; tillräckligt bra men inte onödigt dyra lösningar. De flesta bostadsbolag och andra 
exploatörer vill ju vara med i fortsättningen och anpassar sig därför utan alltför hårda påtryckningar. 
Den som sviker en underförstådd överenskommelse kan inte räkna med att bli inbjuden att konkurrera 
om nya projekt. 
 
Planmonopolet gäller ju alltjämt oinskränkt och kommunen, Göteborgs stad, har ansvar för planarbetet 
oavsett det är kommunens utvecklingsbolag Norra och Södra Älvstranden eller ett privat företag som 
Skanska eller PEAB.  

Ansvar för att minska segregationen 
Vi har tidigare framhållit att det krävs en i huvudsak gemensam uppfattning om problemens natur och 
orsaker för att analys, visioner och åtgärder ska hänga samman. Vi har berört hur man ser på de sociala 
konsekvenserna och hur man ska kunna åstadkomma det blandade boende som de flesta menar skulle 
minska segregationens negativa konsekvenser. Vi vill påminna läsaren om att vår studie i första hand 
är en analys av faktorer bakom boendesegregationen och att kopplingen till frågor om integration är 
komplicerad. För de flesta av dem vi intervjuat är boendesegregationen en klart negativ förutsättning 
för integration och att man därför anser det viktigt att ta ett gemsant ansvar för att minska segrega-
tionen. 

Integrationens villkor 
Även om vi alltså inte berör frågor om integration i den statistiska analysen har det ändå varit naturligt 
för de flesta att beröra förutsättningar för integration. De allra flesta av de intervjuade framhåller att 
arbete är den mest verksamma integrerande faktorn och att arbetsmarknadspolitik i en hårddragen 
jämförelse skulle vara viktigare än bostadspolitik.  
 
De allmännyttiga bostadsföretagen, som äger de flesta bostäderna i hårt segregerade områden, har 
direktiv och målsättning att stärka invånarna i sina respektive bostadsområden. Man framhåller att 
egenförsörjning, arbete, är fundamentalt och långt viktigare än bostadsfrågan om man vill åstadkomma 
ett integrerat samhälle. Det är genom arbetet människor integreras. 
 
Bostadskoncernen satsar därför på att skapa sysselsättning i varje projekt där man kan tänkas ta in 
yrkeskunnigt folk och även outbildade ungdomar. Nyligen har man ihop med Räddningstjänsten 
utbildat brandinformatörer som sedan går runt i bostadsområdena och informerar om brandsäkerhet. 
Man har också rekryterat boende till reparationsarbeten. Totalt är man uppe i cirka 1000 årsarbeten. 
Den lågkonjunktur vi är på väg in i riskerar dock att skapa social oro. 
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I uttrycket ”blandstad” ligger också underförstått att en blandad hushållssammansättning – ett resultat 
av blandade upplåtelseformer – ska leda till bättre integration. Flera är tveksamma till att det finns ett 
sådant direkt samband. Att sträva efter allsidig sammansättning av bostäder i utsatta områden genom 
att bygga fler bostadsrätter och småhus minskar dock inte stigmatiseringen. Bostadsbeståndets 
sammansättning kan ha viss betydelse för ett områdes relativa stabilitet men anses ha liten betydelse 
för integrationen. De flesta vill bo blandat och de flesta söker sig bort om möjlighet ges – främst av 
omsorg om barnens framtid. 

Vilka tar ansvar för att minska segregationen? 
I budgeten för Göteborgs stad26 framhålls i avsnittet om den sociala dimensionen vikten av att se 
flyktingar och invandrare som en resurs och att sörja för deras bostadssituation och integration på 
arbetsmarknaden. I ett senare avsnitt i budgeten om stadsutveckling sägs uttryckligen att ”Segregation 
skapar orättvisor och klasskillnader. Arbetet med att motverka detta kräver att alla nämnder, styrelser 
och kommunala bolag tar sitt ansvar.” 27 Man kan se denna formulering som en portalparagraf för både 
fysisk och social planering. Ansvaret vilar alltså otvetydigt på alla nämnder, styrelser och kommunala 
bolag. Kommunstyrelsen har att övervaka att alla utpekade tar sitt ansvar och översätter intentionerna i 
faktiska och praktiska planer. 
 
Erfarenhetsmässigt vet vi att anti-segregationspolitik möter reaktioner hos de resursstarka. De vill 
behålla friheten att välja bort ”problem”. Vem skulle inte vilja ha möjlighet att välja bort problem? 
Föräldrar som bor i utsatta områden och som ser sina barn dras med i kriminella kretsar skulle säkert 
välja bort detta men har inga resurser.  

När man t.ex. påstår att stadsdelar som Torslanda, Askim och Älvsborg inte vill medverka till att 
blanda det nuvarande ensartade bostadsbeståndet – främst radhus och villor – är det lätt att man 
demoniserar dessa områden och deras invånare. Man måste också nyansera uppfattningen om vad man 
menar med resursstarka. När det gäller planer på bostadsbyggande handlar det inte så mycket om 
ekonomiska resurser utan mer om kunskaper om planeringsprocessen. Planer på t.ex. områden med 
hyresrätter överklagas i flera instanser, vilket leder både till fördröjningar och ökade kostnader. En 
intervjuad sammanfattar: ”Lagstiftningen är mycket demokratisk för den som inte vill att det ska 
byggas något alls”. Denna erfarenhet kan leda till att ansvariga för stadens planering inte vill driva 
nybyggnadsplaner som går emot väntade opinioner.  

Några av de mest resursstarka stadsdelarna har velat bryta sig ut från Göteborg och bilda egna 
kommuner. Lek med tanken, föreslår en av de intervjuade, att Gunnared och Lärjedalen skulle göra 
detsamma? Kanske skulle man kunna mobilisera en politisk förändringskraft motsvarande den 
arbetarrörelse som en gång byggde folkhemmet? 

Inom Göteborgsregionens kommunalförbund har man fattat beslut om gemensamt ansvar för att 
minska de sociala skillnaderna mellan olika områden. Motivet är främst att tillväxt förutsätter en god 
livsmiljö. Detta gemensamma ansvar har ytterligare förstärkts efter det senaste rådslaget 2008 då man 
lagt fast att varje kommun ska söka föra ut denna gemensamma politik i sina markanvändningsbeslut. 
Inte särskilt lätt men en ändå intressant som manifestation. Bostadsbyggandet anses traditionellt inte 
vara en regional fråga bland annat för att man i ett tidigare, reglerat system för bostadsbyggandet, 
konkurrerade i tilldelningen av statliga bostadsbyggnadskvoter.  
 

                                                 
26 Göteborgs stad. Budget 2009, Socialdemokraternas och Miljöpartiets förslag till budget 2009 och flerårsplaner 
2010-2011 för Göteborgs stad, s. 8.  
27 Göteborgs stad, a.a. s.14. 
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Sammanfattningsvis finns det ett ansvar kodifierat i Göteborgs stads budget: Det är allas ansvar att 
motverka segregationen. Det är kommunledningens ansvar att se till att direktiven omsätts i handling. 
 
 

Frågor 
Vi har i rapporten redovisat en statistisk analys av flyttningsrörelser och boendesegregationen i 
Göteborgsregionen och Göteborgs stad. Vi har också under ett antal temarubriker sammanställt hur 
politiker, tjänstemän och forskare ser på segregationens konsekvenser och möjliga åtgärder. Vi 
sammanfattar här rapportens båda delar i ett antal frågor som kan behöva bearbetas för att komma 
fram till verksamma åtgärder.  
 

• För att analys, visioner och åtgärder ska hänga samman krävs en i huvudsak gemensam 
uppfattning om problemens natur och orsaker. En första fråga gäller segregationens karaktär. 
Är det en klassfråga eller är det en fråga om diskriminering av olika etniska grupper? 
 

• Det är uppenbart både i princip och av föreliggande studie att segregationsmönster framträder 
olika tydligt beroende på vilken geografisk indelning man använder. Frågan är då på vilken 
områdesnivå de sociala konsekvenserna av boendesegregationen är allvarligast? På stadsdels-
nivå, mellan olika bostadssegment eller t.o.m. inom samma segment men med olika upp-
låtelseformer? 

 
• Att blanda hyresrätt, bostadsrätt och egnahem i nyproduktion innebär som regel att bostads-

kostnaderna blir så höga att de ändå är förbehållna hushåll med mycket god ekonomi? Hur kan 
man ändå realisera idén om en ”blandstad” så att man på sikt ökar möjligheten till social 
blandning? 

 
• Även om kommunen i sin planering av nya bostadsområden strävar efter att kompensera för 

underrepresenterad bostadsform är frågan hur långt man är beredd att driva principen när 
bostadsbyggandet samtidigt ska ske på marknadsmässiga villkor? 

 
• Vi konstaterar i rapporten att 90 procent av de allmännyttiga hyresgästerna i fem 

bostadsområden har utländsk bakgrund finns fyra allmännyttigområden där andelen med 
utländsk bakgrund understiger 10 procent. Att få en jämnare fördelning inom de allmännyttiga 
bostadsföretagens bostadsbestånd skulle i sig tydligt minska stadens etniska segregation. Hur 
kan man åstadkomma detta? 

 
• S2020 har skapats för att samordna stadens arbete för en hållbar och social utveckling. Hur 

kan sociala mål bäst integreras i den fysiska planeringen och krav på allmännyttiga och privata 
byggherrar? 
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Sammanfattning 

 

 

Polariseringen ökar i starkt segregerat Göteborg 

Göteborgsregionen har i likhet med andra storstadsregioner en hög andel utlandsfödda – 15 procent 
utlandsfödda mot 10 procent av rikets befolkning. I dag har var femte invånare i Göteborgs arbets-
marknadsregion utländsk bakgrund. Av regionens utlandsfödda invånare bodde år 2006 drygt 70 
procent i Göteborgs stad – en överrepresentation som är typisk för storstadsregionernas kärn-
kommuner. Sedan år 1990 har stadens befolkning ökat med 51 000 invånare och så gott som hela 
tillväxten består av personer med utländsk bakgrund. 

Den studie vi presenterar här beskriver de omflyttningsmönster som skapar och fördjupar boende-
segregationen i regionen och inom Göteborgs stad. För att undvika missförstånd: Det är inte en ökad 
invandring som orsakar segregationen. De underliggande orsakerna är socioekonomiska som pris-
bildningen på bostadsmarknaden, bostadsbeståndets sammansättning, hushållens ekonomiska resurser 
och möjlighet att välja var man vill bo. Däremot bidrar det ökade trycket på bostadsmarknaden att 
segregerande mekanismer ger kraftigare utslag. Rent allmänt kan man säga att segregation föder 
segregation. Detta innebär att ju större socioekonomiska skillnader som råder mellan områden i ett 
stadssystem, desto starkare är impulserna till segregationsgenererad migration. 

Resultaten visar att hälften av Göteborgsregionens befolkning bor i egnahem även om privat hyresrätt 
och bostadsrätt växer. Med några få undantag har alla kommuner runt Göteborgs stad en andel egna-
hemsboende om 70 procent eller mer. Göteborgs stad har hälften av regionens befolkning men knappt 
30 procent av regionens egnahemsbefolkning. Detta spelar en stor roll för segregationsprocesserna: 
Det är framförallt barnfamiljer med svensk bakgrund som flyttar ut från Göteborg till ett villaboende i 
kranskommunerna.  

Hälften av bostadsområdena i regionen är mycket ensidiga och består till mer än 90 procent av endast 
en upplåtelseform; merparten av dessa är egnahemsområden. Mer än 85 procent av de egnahems-
boende bor i ensidiga egnahemsområden, vilket placerar Göteborgsregionen i en särställning. Bristen 
på blandning är således mycket tydligt förknippad med fördelningen av egnahemsbebyggelsen.  

Sammanfattningsvis, ju större andel av de boende i ett område som bor i egnahem desto högre är den 
genomsnittliga arbetsinkomsten och sysselsättningsgraden och desto lägre är andelen med utländsk 
bakgrund. Göteborgsregionen och Göteborgs stad är starkt segregerade och polariseringen ökar. 

I föreliggande studie presenterar vi hur bostadssegregationen förändrats under perioden 1990–2006 
och vad som kännetecknar den dynamik som leder till ökad segregation. Med hänvisning till andra 
forskningsresultat söker vi också belysa bostadssegregationens sociala konsekvenser. I en avslutande 
del av rapporten, som bygger på intervjuer med politiker, tjänstemän och forskare i Göteborg, 
sammanfattar vi en bedömning av läget och hur dessa sakkunniga ser på möjligheten att med 
tillgängliga medel kunna angripa de negativa sidorna av bostadssegregationen.   

Miljonprogrammet satte fokus på segregationen  
Det var först med Miljonprogrammet 1965–1975 som samhällsforskare och media på allvar uppmärk-
sammade segregationen i Sverige. I andra länder, främst de anglosachsiska med USA i frontlinjen men 
också Sydafrika i relation till apartheidpolitiken, har segregation länge studerats, problematiserats och 
kritiserats som ett väsentligt samhällsproblem. Intresset i Sverige må ha vaknat sent men det har å 
andra sidan varit stort och växande sedan tidigt 1990-tal när frågan alltmer dominerats av dess etniska 
och invandringsrelaterade aspekter.  
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I takt med det växande politiska intresset har en hel del av det senaste decenniets forskning direkt och 
indirekt fokuserat på urbanpolitiska interventioner – som t.ex. den så kallade storstadssatsningen – och 
på frågan om samhällsplaneringens betydelse för att skapa och bryta segregationsprocesser.  

Med den allt starkare betoningen av boendesegregationens etniska dimension är det dock uppenbart att 
det är farhågor om socialt utanförskap och bristande arbetsmarknadsintegration som under det senaste 
decenniet drivit både politik och forskning i riktning mot konsekvensaspekterna.  

Boendesegregation och integration 
Frågan om integration blir tydligare om man skiljer på begreppen social integration och 
systemintegration. Man kan säga att svensk integrationspolitik syftar till systemintegration, dvs. att 
invandrare skall tillerkännas jämlika villkor och representation i arbetsliv, politik, etc. Med social 
integration avser man oftast mellanmänskliga relationer och umgängesmönster. Möjligheten till 
systemintegration i det moderna samhället är starkt relaterad till graden av social integration. Det 
gäller inte minst på arbetsmarknaden. Även om det i praktiken kan finnas starka samband mellan 
boendesegregation och båda slagen av integration bör begreppen segregation och integration hållas 
isär.  

För att nå en högre grad av integration har staten ansett att boendesegregationen bör brytas genom ett 
områdesbaserat utvecklingsarbete med fokus på utbildnings- och arbetsmarknadsinsatser. Utan att här 
i detalj redogöra för den forskarkritik som detta områdesbaserade utvecklingsarbete utsatts för kan 
man ändå konstatera att problemen är av två slag. Båda handlar i grunden om synen på segregations- 
och integrationsbegreppen. Medan forskare tenderar att se staden som segregerad, rika respektive 
fattiga, svensktäta respektive svenskglesa områden, tenderar politiker att fokusera på ”segregerade 
områden”, dvs. i praktiken endast förlorarsidan i segregationsprocesserna. På motsvarande sätt är 
särskilda åtgärder fokuserade på invandrare och arbetslösa medan både arbetsmarknads- och 
boendeintegration också handlar om majoritetsbefolkningens 

Bostadsmarknadens segment 

För att förtydliga att bostadsmarknaden inte är homogen använder man ett segmentbegrepp där de 
olika segmentens karaktär avgörs främst av upplåtelseform och hustyp. Om man äger bostaden, äger 
rätten att disponera den (bostadsrätt) eller hyr den ger olika villkor för prisbild, rättigheter och 
inflytande. Om man bor i höga respektive låga eller stora respektive små flerfamiljshus, eller bor i 
radhus eller friliggande villa, ger olika grannskapsvillkor, naturkontakt och villkor för socialt umgänge 
och ofta också tillgänglighet till service.  

Hur dessa marknadssegment är fördelade geografiskt inom en stad eller en region bestämmer en del av 
grundvillkoren för segregationsprocesserna. Det är t.ex. svårt att bo centralt om man vill bo i villa och 
det kan vara svårt att hyra en bostad om man vill bo i en småhuspräglad förortsmiljö. Emellertid kan 
segmentsammansättningen inte ensamt förklara de geografiska mönster av etnisk boendesegregation 
som finns i större svenska städer. Hushållens resurser och andra socioekonomiska faktorer, som styr 
flytningar, påverkar också segregationsmönstret. 

Var tar familjebildande yngre göteborgare vägen? 
Vid Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala universitet, bedrivs sedan flera år forskning 
om bostads- och stadsutveckling. De datamaterial som denna forskning baseras på hämtas från SCB:s 
register för perioden 1990-2006. Databasen GeoSweden, som vi valt att kalla den, är longitudinell, 
vilket innebär att individer kan följas över tiden. För varje år finns data om individernas bosättning, 
sysselsättning, familjesituation, utbildning, inkomster, m.m. Fördelen med dessa data är att de gör det 
möjligt att göra dynamiska analyser av regioner, kommuner och stadsdelar. Man kan också studera 
individers och gruppers karriärförlopp, t.ex. i relation till boende och arbete.  

Vi har särskilt analyserat var yngre göteborgare tar vägen när de är i familjebildande ålder. Av de som 
stannat i staden bor endast drygt var fjärde i egnahem. Av dem som flyttat ut från regionen till andra 
svenska kommuner är andelen egnahemsboende 58 procent. Av dem som flyttat till en annan kommun 
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i regionen är andelen egnahemsboende i dessa kommuner oftast över 70 procent och i vissa fall 90 
procent (Härryda och Öckerö).  
 
Andelen som stannar i staden varierar också med etnisk bakgrund på så sätt att en större andel med 
utländsk bakgrund blir kvar. Det är ungefär dubbelt så vanligt att en person med svensk bakgrund bor i 
egnahem jämfört med en person med utländsk bakgrund. I allmännyttans hyresrätter är förhållandet 
det omvända: Där bor 10 procent av dem med svensk och 30 procent av dem med utländsk bakgrund.  

Bosättningsmönster i Göteborgs stad 
Så gott som hela befolkningstillväxten 1990–2006 om 51 000 invånare har bestått av personer med 
utländsk bakgrund. Den kraftiga skevheten i fördelningen efter etnisk bakgrund består i en över-
representation av personer med svensk bakgrund i egnahemssegmentet och motsvarande under-
representation i det kommunala hyressegmentet. Vi visar i en serie kartor att det finns en etnisk 
sortering inom respektive marknadssegment, dvs. egnahemsmarknaden, bostadsrättsmarknaden, 
allmännyttiga respektive privata hyresrätter. 

Det finns en hierarki inom den etniska segregationen som hänger samman med bakgrundsland för de 
utlandsfödda. Genomgående är en större andel av hushåll med utländsk bakgrund och med låg 
disponibel inkomst koncentrerade till låginkomstområdena; en stor andel med utländsk bakgrund har 
också låga disponibla inkomster En anmärkningsvärt stor andel av de utlandsfödda med högst 
arbetsinkomster bor i låginkomstområden; hela 52 procent av höginkomsttagare födda i västra Asien 
bor i låginkomstområden. 
 
”Invandrartäta” bostadsområden fungerar som inkörsportar till den lokala bostadsmarknaden för olika 
invandrarkategorier, särskilt för inflyttare med utomeuropeisk bakgrund. Samtidigt är den lokala 
utflyttningen till andra delar av staden är större än inflyttningen därifrån. Boendesegregationen blir till 
stor del en effekt av hur balansen ser ut mellan inflödet till de ”invandrartäta” områdena, i kombina-
tion med den naturliga folkökningen och utflödet ifrån dessa områden till andra delar av staden. I 
Göteborg är det att en mycket liten andel av inflyttarna till utsatta områden som kommer från andra 
utsatta områden. 
 
Av särskilt politiskt intresse är givetvis sorteringen inom det bostadssegment där staden med 
ägardirektiv mer direkt kan styra utvecklingen, nämligen allmännyttan. Medan 90 procent av de 
allmännyttiga hyresgästerna i fem bostadsområden har utländsk bakgrund finns fyra allmännyttig-
områden där andelen med utländsk bakgrund understiger 10 procent. Att få en jämnare fördelning 
inom de allmännyttiga bostadsföretagens bostadsbestånd skulle i sig tydligt minska stadens etniska 
segregation. 

Skillnader i utflyttningsmönstren från utsatta områden 
Vi har gjort en särskild analys av utflyttningsmönster från fyra utsatta bostadsområden för perioden 
2002–2006. Redovisningen i en serie kartbilder är uppdelad på flyttare med svensk bakgrund, de som 
har sin bakgrund i övriga Europa samt de som har sin bakgrund i världen i övrigt.  
 
Bergsjöns utflyttningsmönster är förhållandevis spritt för alla tre befolkningskategorierna, även om det 
märks en viss koncentration till närområdena, särskilt Kortedala. De med svensk bakgrund har i 
betydligt större utsträckning flyttat till central stadsdelar medan personer med utländsk bakgrund sökt 
sig till områden i mer perifera lägen, både i nordost och i sydväst.  
 
Bland utflyttarna från Gårdsten dominerar destinationer i nordost, men med vissa skillnader mellan 
befolkningskategorierna. Hjällbos utflyttningsmönster har stora likheter med Gårdstens, men de få 
svenska utflyttarna härifrån har främst sökt sig Hammarkullen, Eriksbo och Angereds centrum. 
Utflyttare med bakgrund i andra europeiska länder har också i stor utsträckning flyttat till andra 
områden i nordost, men även till Kärra och Backa på Hisingen. De som lämnat Norra Biskopsgården 
har också främst stannat i sitt närområde.  



77 
 

Hur töms och fylls ett bostadsområde med människor?  
Vi har valt tre mindre områden med liknande befolkningsstorlek men med varierande sammansättning 
av bostäder och befolkning. Ett område i Tynnered är ett utpräglat egnahemsområde med få invand-
rare, hög sysselsättningsfrekvens och höga inkomster. Ett annat område i Backa på Hisingen 
domineras av egnahem men har större inslag av etniska minoriteter, en genomsnittlig sysselsätt-
ningsnivå och inkomster lite över stadens genomsnitt. Det tredje området, en del av Gårdsten i 
nordost, domineras av allmännyttiga hyresrätter, har få invånare med svensk bakgrund samt en 
befolkning med låga inkomster och stort behov av försörjningsstöd.  
 
Egnahemsområden i Tynnered och Hisings Backa visar typiska mönster. Den årliga rörligheten är låg 
och många bor i området under många år. Kontrasten mellan de två egnahemspräglade områdena och 
området i Gårdsten är stor. Oavsett etnisk bakgrund försvinner mer än 90 procent av 1990 års boende 
redan under periodens första tio år. Kvarboendegraden är allmänt sett betydligt lägre och den årliga 
rörligheten större. Cirka 40 procent av de boende år 2006 flyttat in under de senaste två åren. 
Mönstret går igen i andra svenskglesa hyresrättsområden. 

Selektiv migration och utsatta bostadsområden 
Vi har gjort en serie analyser av de migrationsströmmar (ut- respektive inflyttning) som över tiden 
återskapar områdens demografiska och socioekonomiska karaktär. Vi har tidigare analyserat samma 
fenomen i Stockholmsregionen och har där funnit att hushåll som lämnar de utsatta områdena har 
högre sysselsättning och inkomster än de som flyttar in. Stannarna under en given period tenderar att 
vara fastare förankrade på arbetsmarknaden än inflyttarna men ändå klart svagare förankrade än 
utflyttarna.  

Uttryckt på annat sätt kan man säga att utsatta områden genom flyttningar förlorar de som lyckas 
hyggligt. Den selektiva migrationen har också en etnisk dimension genom att personer med svensk 
bakgrund – förutsatt att några återstår – har något högre utflyttningsbenägenhet än personer med 
utländsk bakgrund.  

Än mer påtagligt är emellertid selektionen bland de invandrade: de med längre vistelsetid i Sverige 
flyttar ut och ersätts av dem med kort vistelsetid. Detta mönster går igen också i Göteborg – med en 
viktig skillnad. Den radikala förändring som skett i Gårdsten tycks ha ändrat mönstren. Inflyttare till 
Gårdsten har på senare tid en sysselsättningsfrekvens i nivå med utflyttare från och stannare i området. 
Detta resultat kan givetvis synas mycket positivt för Gårdsten och Gårdstensbolaget men det reser 
samtidigt frågan vart mindre bemedlade hushåll – dvs. sådana som tidigare dominerade inflyttningen 
till Gårdsten – idag tar vägen på Göteborgs bostadsmarknad.  

Dynamiken i segregerande processer  
Kartbilder över olika etniska och socioekonomiska kategorier, likt de vi redovisar i rapporten, 
påverkar starkt våra uppfattningar i vilka områden vi kan vänta sociala problem; de riskerar att bidra 
till den stigmatisering av områden som vi vill motverka. Därför är det särskilt viktigt att förstå den 
dynamik som verkar segregerande och som man skulle kunna ingripa i.  

I ett mer principiellt avsnitt visar vi hur man kan analysera dynamiken i ett aktörsperspektiv. 
Institutionella aktörerna medverkar i och inverkar på utvecklingen av den materiella strukturen och 
dess sociala, organisatoriska och relationella egenskaper. De påverkar också hushållens resurser och 
de restriktioner hushållen möter i sina bostadsval.  

Överordnat dynamiken på den lokala bostadsmarknaden sätter ett antal politikområden som t.ex. 
generell välfärdspolitik, bostadspolitik och migrationspolitik ramar för hur både enskilda hushåll och 
andra aktörer kan agera på bostadsmarknaden. När det gäller hur bostadsmönster uppstår tar vår 
analysen fasta på de etniskt selektiva flyttningsrörelserna och bärs av fyra grundbegrepp: Segrega-
tionsgenererande, segregationsgenererade, institutionsgenererade samt nätverksgenererade 
flyttningar.  
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Segregationsgenererande flyttningar avser helt enkelt utflyttning av majoritetsbefolkningen och 
inflyttning av invandrare i ett område som har samma eller högre andel invandrare som staden i sin 
helhet. Varje sådan flyttningsrörelse ökar andelen utlandsfödda i det aktuella området.  

Med begreppet segregationsgenererade flyttningar menas att boende i allmänhet aktivt kan förhålla 
sig inte bara till bostadens storlek, egenskaper och läge utan även väger in skäl som har att göra med 
t.ex. barnens socialisationsprocess – vilken lokal värld ska barnet möta? Den segregerade staden är 
därför inte bara en statistisk realitet, utan segregationen påverkar flyttningsrörelserna genom att folk i 
allmänhet väger in dess konsekvenser i migrationsbesluten. 

Med institutionsgenererade flyttningar används för att fästa uppmärksamheten på institutionernas roll 
för uppkomsten och reproduktionen av bostadssegregationen; och möjligheten att bryta segregerande 
processer. Det gäller inte bara statliga regleringar och institutionella system utan också kommuner som 
markägare, planansvariga, ägare av bostadsföretag och huvudman för bostadsförmedlingar.  

Det fjärde och sista begreppet – nätverksgenererade flyttningar – gäller hushållsnivån och syftar till att 
bättre förstå de mekanismer som påverkar de utlandsföddas inflyttning till områden som redan har en 
överrepresentation av sådana hushåll. Koncentrationer av etniska minoriteter som sker på frivillig väg 
brukar kallas kongregation, dvs. samling. Vissa bostadsområden kommer att domineras av en enskild 
etnisk grupp och sådana etniska kluster kan ses som en försvarsstrategi och som en konserverande 
strategi, delvis som reaktion på rasism och diskriminering.  

Segregationens konsekvenser 
För många forskare och planerare och politiker är frågan om segregationens orsaker intressant bara om 
dess konsekvenser är socialt betydelsefulla. Det finns en växande forskning om förekomsten av 
grannskapseffekter. Aktuella resultat tyder på att omgivningen spelar roll, vilket skulle kunna tolkas 
som stöd för idéer om ”allsidig hushållssammansättning” i bostadsområden. Därmed blir det också 
angeläget och legitimt i ett välfärdsperspektiv, att kompensera bostadsområden som hyser 
koncentrationer av resurssvaga för koncentrationseffekterna, ett synsätt som präglar den politiska 
intervention som brukar kallas storstadssatsningen i så kallade utsatta bostadsområden.  

Ett par slutsatser av studier baserade på svenska data tyder på att det är svårare för en arbetslös att 
komma tillbaka i sysselsättning om många i grannskapet är arbetslösa, och att denna effekt märks 
tydligare i det lilla grannskapssammanhanget; att sammansättningen av inkomstgrupper är viktigare än 
den etniska och utbildningsmässiga, dvs. att sysselsättningsfrågan är central; att cirka hälften av de 
negativa effekterna av att bo i utpräglade låginkomstområden försvinner när man flyttar därifrån och 
att personer som invandrat har sämre inkomstutveckling om de under längre tid bor i koncentrationer 
med många från den egna minoritetsgruppen. Resultat som dessa stödjer idéerna om ”allsidig 
hushållssammansättning” i bostadsområden och politik som syftar till att minska segregationen.  

Social blandning och områdesbaserade insatser 
Det finns en rad olika strategier som prövats internationellt. Flertalet skulle inte vara möjliga i Sverige 
i dag men när det gäller en av strategierna, social blandningspolitik, har Sverige sedan mitten av 1970-
talet haft varianter på begreppet “allsidig hushållssammansättning” som ledstjärna för den statliga 
bostadspolitiken.  
 
Diskussionen om social blandningspolitik har ofta varit fokuserad på de bostadsområden där man har 
större sociala problem, de man nu kallar ”utsatta områden”. Diskussionen om social blandningspolitik 
går därmed hand i hand med satsningen på områdesbaserade urbanprogram som är högsta mode i 
både amerikansk och europeisk antisegregationspolitik.  
 
Även om program av den här typen är besvärliga att utvärdera tyder dock flera omständigheter på att 
de inte är särskilt effektiva. Det förefaller snarare vara så att man inte förmår eller vill se det 
strukturella i problemet. Istället för att se geografiskt koncentrerad fattigdom som en konsekvens av 
ökad fattigdom och ökad social polarisering ser man det som om vissa platser eller bostadsområden är 
felbyggda, som att det är vissa stadsdelar som är utsatta och segregerade. 
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Att segregationen är relationell tenderar därmed att döljas. I själva verket är som nämnts de rikas 
självsegregering betydligt starkare än de fattigas – för dem mindre påverkbara – segregation. Genom 
att proklamera stadsdelar och bostadsområden som utsatta, proklamerar man dem också som 
annorlunda och bidrar till stigmatisering. Bilden att ”skulden är offrets” riskerar att förstärkas. 

Planering för en minskad segregation 
För att föra diskussionen ett steg längre och förankra de empiriska resultaten har vi genomfört en serie 
intervjuer med tjänstemän, politiker och två forskare som har professionell erfarenhet av förhållandena 
i Göteborg. Urvalet av sammanlagt 17 personer ska spegla en bred erfarenhet. Poängen är inte att det 
intervjuade ska värdera våra resultat utan att ge dessa särskilt utvalda sakkunniga möjlighet att kom-
mentera vissa frågor. Var och en har alltså kommenterat materialet utifrån sig egen professionella 
utsiktspunkt och erfarenhet. 
 
Eftersom fokus i den statistiska analysen är de boendemönster segregationen skapar, alltså rumsliga 
mönster som återspeglar fysiska strukturer, är det naturligt att frågorna till största delen handlar om 
den fysiska planeringens möjligheter att förändra dessa mönster. Men det är samtidigt de sociala 
frågorna och de sociala konsekvenserna som tvingar fram åtgärder. Därför är det en viktig fråga hur 
man bäst integrerar sociala mål i den fysiska planeringen.  
 
De frågor som varit i fokus har gällt segregationens karaktär och konsekvenser och bland konse-
kvenserna framför allt skolsegregationen och ofullständiga skolresultat och vad de betyder för 
ungdomars chanser i livet och möjligheter till ett arbete.Ett annat tema i dessa samtal har gällt 
bostadsområdenas utformning och hur de påverkar människors trygghet och allmänna 
livstillfredsställelse. 
 
Blandade bostadstyper och blandade upplåtelseformer är ett grundrecept för att uppnå en social 
blandning och att därigenom motverka boendesegregation och som, åtminstone i ord, har varit 
vägledande under decennier av svensk bostadsplanering. Det finns flera frågor att ställa – och som de 
intervjuade ställer. Vilka bostadsformer ska ingå i blandningen? Vilka områden ska blandas? Bergsjön 
och Hjällbo men också Askim och Älvsborg? På vilken geografisk nivå har blandningen betydelse? 
Stadsdelen Tynnered kan ju tyckas vara lågt segregerad statistiskt sett men består av två vitt skilda 
delområden.  
 
Frågan är också på vilken kostnadsnivå man blandar och t.ex. kompletterar äldre bebyggelse med nya 
bostadsområden. Spelar det någon roll att man blandar hyresrätt, bostadsrätt och egnahem om bostads-
kostnaderna blir så höga att de ändå är förbehållna hushåll med mycket god ekonomi? Frågor som 
dessa återkommer i de intervjuades kommentarer till målsättningen att bygga blandat och hur den 
tillämpas i praktisk planering.  
 
I Göteborg är den grundläggande idén att staden inte ska växa utåt utan att man ska förtäta i centrala 
och halvcentrala lägen. ”Blandstad” är det begrepp som används men blandstad kommer att ha olika 
betydelse i olika delar av staden.  
 
Att förändra sammansättningen av bostäder genom uppköp i det befintliga bostadsbeståndet är inte en 
aktuell strategi. Återstår kompletteringsbebyggelse eller att styra utformningen av nya bostadsområden 
– i båda fallen alltså en fråga om nyproduktion. 
 
Nyproduktion tillför en liten del av det sammantagna bostadsbeståndet. Göteborg planerar för ett 
bostadstillskott på cirka 2000 lägenheter per år. Det innebär ett tillskott till det totala bostadsbeståndet 
i Göteborgs stad på knappt en procent. Det är därför en grannlaga uppgift hur man fördelar nyproduk-
tionen om det ska få några synbara effekter på boendesegregationen. 

Till slut kommer man till frågan om ansvaret för att förändra bostadssituationen och motverka 
segregationen. I budgeten för Göteborgs stad framhålls i vikten av att se flyktingar och invandrare som 
en resurs och att sörja för deras bostadssituation och integration på arbetsmarknaden. Ansvaret är 
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tydligt angivet: ”Segregation skapar orättvisor och klasskillnader. Arbetet med att motverka detta 
kräver att alla nämnder, styrelser och kommunala bolag tar sitt ansvar.” Man kan se denna formulering 
som en portalparagraf för både fysisk och social planering. Ansvaret vilar alltså otvetydigt på alla 
nämnder, styrelser och kommunala bolag. Kommunstyrelsen har att övervaka att alla utpekade tar sitt 
ansvar och översätter intentionerna i faktiska och praktiska planer. 
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