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Inledning

Problemet med diskriminering i boendet har plötsligt blivit mycket aktuellt i Sverige. Efter att
länge ha avfärdats som problem har diskrimineringen alltmer kommit att lanseras som en av
flera troliga förklaringar till den omfattande boendesegregation som går att observera i
svenska städer. Flera organisationer har också valt att sätta igång specialsatsningar som just
gäller diskrimineringen i boendet och hur den kan motverkas, bland annat Ombudsmannen
mot etnisk diskriminering (DO) och Sveriges allmännyttiga bostadsföretags organisation
SABO. Efterfrågan på kunskap om diskriminering är stor, men förhållandevis lite forskning
har gjorts i Sverige när det gäller just diskrimineringen på bostadsmarknaden. Andra länder
har en längre tradition på området, särskilt Storbritannien och USA. Trots skillnader i
förutsättningar finns det erfarenheter att hämta från denna forskning, både vad gäller hur
diskrimineringen yttrar sig och hur den kan motverkas.

Syftet med denna rapport är att sammanfatta en del av den forskning som gjorts i andra länder
om etnisk/rasmässig diskriminering på bostadsmarknaden, med avseende på forskningens
inriktning och metoder, och den kunskap den resulterat i. Rapporten har tagits fram i
anslutning till projektet ”Att förebygga diskriminering” på SABO, som underlag i arbetet med
att ta fram informationsmaterial till medlemsföretagen om hur man motverkar diskriminering.
Det innebär i sin tur att den forskning som redovisas främst rör diskriminering inom hyres-
segmentet på bostadsmarknaden.

Rapporten omfattar, förutom en redovisning av forskningsläget i Sverige, framför allt
forskning från den engelskspråkiga världen, särskilt USA och Storbritannien. Det har delvis
att göra med den engelskspråkiga forskningens tillgänglighet för en internationell läsekrets,
men det är också min uppfattning att dessa länder är de som har kommit längst när det gäller
forskning om etnisk/rasmässig diskriminering på bostadsmarknaden. Båda länderna har en
lång tradition av att studera fenomenet, om än utifrån relativt olika metodologiska utgångs-
punkter.

Vidare fokuserar rapporten på forskning som rör diskriminering på etnisk eller rasmässig
grund. Forskning om övriga diskrimineringsgrunder tas inte upp, även om vissa forsknings-
resultat indirekt berör även dessa aspekter.

Begrepp

Diskriminering

Begreppet diskriminering är inte så entydigt som man kanske kan tro. Å ena sidan finns den
juridiska betydelsen av begreppet, som tydligt definierar vad som är förbjudet enligt lag. Å
andra sidan har begreppet i vardagsspråket en vidare betydelse som snarast är synonym med
missgynnande av en grupp eller person, oavsett om det finns laglig diskrimineringsgrund eller
inte. I forskningssammanhang talar man också om olika former av diskriminering utifrån på
vilken samhällsnivå diskrimineringen har sin grund.
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I lagstiftningssammanhang skiljer man på direkt diskriminering och indirekt diskriminering.
Med direkt diskriminering menas att en enskild person behandlas på ett missgynnande sätt i
förhållande till en annan person i en jämförbar situation, om särbehandlingen har ett samband
med etnisk eller religiös tillhörighet (eller annan diskrimineringsgrund).1 Indirekt
diskriminering avser särbehandling där en enskild person missgynnas genom tillämpningen
av bestämmelser, kriterier eller förfaringssätt som framstår som neutrala men som i praktiken
särskilt missgynnar personer med viss etnisk tillhörighet. Den svenska lagstiftningen
förbjuder sedan 2003 både direkt och indirekt diskriminering vid tillhandahållande av
bostäder. Vidare finns ett förbud mot trakasserier, samt ett förbud mot att ge instruktioner
att diskriminera.2

I forskningen om diskriminering skiljer man också på olika nivåer av diskriminering. Här är
begreppsbildningen inte lika entydig, men merparten av forskningen arbetar med tre olika
nivåer av diskriminering: individuell diskriminering, institutionell diskriminering och
strukturell diskriminering. De flesta forskare är också ense om att individuell diskriminering
(eller subjektiv diskriminering) syftar på att en enskild person inom en organisation eller
institution diskriminerar. De övriga två nivåerna, institutionell och strukturell diskriminering,
har att göra med regelsystem och rutiner inom olika institutioner, liksom de normsystem och
tankemönster som dessa grundas på. De är inte lika tydliga att särskilja, och vissa forskare
använder begreppen synonymt. Det kan dock finnas skäl att skilja mellan institutionell
diskriminering, i betydelsen diskriminering som härrör från regelverk och rutiner inom
institutioner på bostadsmarknaden, och strukturell diskriminering i betydelsen att
diskrimineringen har sin grund i förhållanden utanför bostadsmarknaden som har att göra med
att etniska minoriteter generellt sett är strukturellt underordnade majoritetsbefolkningen.3

Frågan om hur diskrimineringsbegreppet bör definieras har delvis metodologiska och
vetenskapsteoretiska grunder. Vissa forskare ser främst diskrimineringen som ett strukturellt
fenomen. de los Reyes och Wingborg definierar exempelvis etnisk diskriminering som:

…den negativa särbehandlingen på grund av nationalitet, hudfärg och religion som medför att
individer eller grupper systematiskt placeras i en underordnad position vad gäller materiella
villkor, trygghet, delaktighet, inflytande och makt. […]Rasism ses i detta sammanhang som en
näraliggande företeelse.4

Anhängare till strukturperspektivet gör i regel inte skillnad mellan individuell, institutionell
och strukturell diskriminering eller rasism. Utifrån detta perspektiv är diskriminering på
samtliga dessa nivåer enbart olika uttryck för ett och samma fenomen, nämligen den
strukturella diskrimineringen/rasismen. När en person utsätts för individuell diskriminering
uppfattas detta som att den strukturella diskrimineringen manifesterar sig i en individuell
handling.5

Men även om anhängare till strukturperspektivet anser att diskrimineringen till sin natur är
strukturell, så menar åtminstone vissa att det finns en poäng med att analytiskt skilja mellan
strukturell, institutionell och individuell diskriminering. Genom att särskilja dessa former blir
det möjligt att tydliggöra den relativa autonomi som finns inom respektive nivå, och att arbeta
                                                          
1 De andra diskrimineringsgrunderna är kön, sexuell läggning och funktionshinder.
2 DO (2004?).
3 Jeffers och Hoggett (1995) och Robinson (2002) gör samma typ av uppdelning men använder begreppet rasism
istället för diskriminering.
4 de los Reyes och Wingborg (2002).
5 Se exempelvis SOU 2005:56 och SOU 2005:69.
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parallellt med å ena sidan långsiktiga insatser inriktade mot ideologiproduktion och attityd-
förändring, och å andra sidan konkreta åtgärder i syfte att förändra regelverk och praktiker
inom institutioner och organisationer.6

Fördomar

Med fördomar menas negativa attityder mot individer av en viss grupp. Utifrån ordets
ursprungliga betydelse är fördom en dom före, vilket betyder att man ”dömer” en grupp, eller
en individ ur en grupp, utifrån generaliseringar, fantasier, förutfattade meningar eller
föreställningar.7 Det kan tilläggas att för att en attityd ska räknas som en fördom så bör den
grundas på generaliseringar som är felaktiga. Vidare är det i regel så att en attityd i form av en
fördom inte omprövas, även om nya fakta talar emot sanningshalten i de föreställningar den
bygger på.8

Även om begreppen diskriminering och fördomar är relaterade är det viktigt att skilja dem åt.
Medan diskrimineringsbegreppet hänför sig till handlingar som missgynnar en viss grupp,
eller en person ur den gruppen, så rör fördomsbegreppet negativa attityder mot en viss grupp.
Diskriminerande handlingar har ofta – men behöver inte ha – sin grund i fördomar, liksom
fördomar kan – men inte behöver – leda till diskriminerande handlingar.9

Boendesegregation

Ett annat relaterat begrepp, som i debatten ofta associeras med diskriminering i boendet, är
segregation, eller mer specifikt boendesegregation. Med boendesegregation menas, något
förenklat, att olika kategorier människor bor koncentrerat till olika delar av staden. När det
handlar om etnisk boendesegregation (till skillnad från socioekonomisk eller demografisk) är
staden alltså uppdelad efter etniska skiljelinjer; majoritetsbefolkningen bor koncentrerad till
vissa bostadsområden medan olika etniska minoriteter bor koncentrerade till andra.
Kännetecknande för svenska städer är en tydlig rumslig segregation, där etniska och socio-
ekonomiska skillnader samvarierar, i kombination med en tydlig segmentation, alltså en
ojämn fördelning av olika kategorier människor över de olika segmenten på bostads-
marknaden. Den rikaste befolkningen återfinns i de svenskdominerade villaområdena och den
fattigaste i de svenskglesa hyresrättsområdena, ofta byggda under Miljonprogrammet.10

Boendesegregation kan vara resultatet av diskriminering på bostadsmarknaden, men det kan
också handla om självvald etnisk klustring. Inom segregationsforskningen har traditionellt
förklaringar som har att göra med frivillig etnisk koncentration dominerat, men dessa
förklaringar har på senare år alltmer ifrågasatts, till förmån för förklaringar som betonar
diskrimineringens roll för att skapa och vidmakthålla segregationsmönstren. Ett problem med
förklaringar baserade på frivillig etnisk klustring är att de kan förklara varför invandrade
personer i ett inledande skede koncentreras till vissa bostadsområden, men knappast varför så
många blir kvar i de svenskglesa bostadsområdena långt efter det att de invandrat. De så
kallade ”invandrartäta” bostadsområdena i svenska städer har heller inte karaktären av etniska
enklaver dominerade av en etnisk grupp, vilket normalt förknippas med frivillig etnisk

                                                          
6 de los Reyes och Wingborg (2002).
7 Enligt ordlista på Integrationsverkets hemsida, www.integrationsverket.se.
8 Allport (1954/1988).
9 Ibid.
10 Se exempelvis Bråmå (2006).
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klustring. Det är istället mycket mångkulturella miljöer, där det mest tydliga kännetecknet är
frånvaron av etniska svenskar.11

Skillnader i socioekonomiska resurser kan inte heller helt förklara skillnaden i boendemönster
mellan infödda och invandrade. Även om man kontrollerar för socioekonomiska och
demografiska skillnader mellan individer urskilja en tydlig skillnad mellan infödda och
invandrade, både vad gäller segregation och segmentation. Skillnaden yttrar sig dels i en
underrepresentation av invandrade i äganderätts- och bostadsrättssegmenten, dels i en
segregation inom respektive segment (infödda i centrum, invandrade i ytterområdena).12 Det
är därför rimligt att tolka denna skillnad som en indikation på att det förekommer
diskriminering på den svenska bostadsmarknaden.

Det är dock viktigt att betona att diskriminering i boendet är ett problem i sig – oavsett
kopplingen till segregationsproblematiken. Det kan till och med vara så att två lovvärda mål
här delvis står konflikt med varandra – målet att öka den etniska och sociala blandningen i
bostadsområdena respektive målet att motverka diskriminering. Den goda intentionen att
åstadkomma etnisk och social blandning får inte innebära att enskilda individer eller familjer
hindras att bosätta sig var de vill.

Metoder för att upptäcka diskriminering

Ett första problem som den ställs inför som vill undersöka diskriminering på bostads-
marknaden, liksom inom andra samhällsområden, är hur man upptäcker att diskriminering
förekommer. I huvudsak finns tre olika angreppssätt: jämförelser av utfall, undersökningar av
upplevd diskriminering och praktikprövning.

Den vanligaste, och mest grundläggande, är den att med hjälp av statistik jämföra utfall för
olika befolkningskategorier och utifrån dessa skillnader sedan dra slutsatsen att det
förekommer diskriminering. Resonemangen ovan om skillnader i boendemönster mellan
infödda och invandrade personer på svensk bostadsmarknad, och den roll diskriminering antas
ha för skillnaden i utfall, är ett exempel på detta angreppssätt. I regel arbetar man med att
konstanthålla andra egenskaper som kan påverka utfallet (vanligen demografiska och
socioekonomiska skillnader), och generellt sett är tillförlitligheten i slutsatsen att
diskriminering förekommer starkare ju fler andra möjliga förklaringar som på så sätt kan
uteslutas. Denna typ av undersökningar utgör ofta ett första steg när det gäller att uppmärk-
samma diskriminering som potentiellt problem och att identifiera möjliga strukturella eller
institutionella källor till diskrimineringen.

En annan indirekt metod att konstatera diskriminering är att via enkäter eller intervjuer
undersöka människors upplevelser av diskriminering. Oftast handlar det om upplevd
diskriminering hos personer som själva anser sig ha blivit diskriminerade, men det går också
att tänka sig upplägg där personer tillfrågas om de bevittnat att andra diskriminerats. Studier
av upplevd diskriminering har ofta som syfte att kartlägga omfattningen av diskriminering
inom olika samhällssektorer. De bygger då i regel på enkäter som riktas till ett relativt stort
urval respondenter.13 Även om rapportering av upplevd diskriminering i sig inte innebär bevis

                                                          
11 Ibid.
12 Ibid. Även Bråmå, Andersson och Solid (2006).
13 Se exempelvis Lange (2000) och Integrationsverket (2006).
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för att diskriminering verkligen har förekommit, är det ändå en värdefull indirekt datakälla för
att analysera förekomsten av diskriminering. Om en sådan analys visar på bred och hög
förekomst av diskrimineringsupplevelser bör det tolkas som att en viss grad av faktisk
diskriminering förekommer.14

Undersökningar av upplevd diskriminering kan också ha ett mer kvalitativt angreppssätt, där
syftet snarare är att identifiera mekanismer bakom diskrimineringen och/eller undersöka
människors upplevelser av att ha blivit diskriminerade. Undersökningarna omfattar då i regel
ett mindre urval personer som i djupintervjuer får redogöra för sina erfarenheter.15

Det tredje angreppssättet för att upptäcka diskriminering, praktikprövning (eller parvis
testning), utgör det mest avancerade angreppssättet, i det att det är den metod som kommer
närmast när det gäller att registrera faktiskt inträffad diskriminering. Men metoden är också
etiskt kontroversiell, vilket begränsat tillämpningen till några få länder (främst USA).

Metoden går ut på att låta personer med olika etnisk eller rasmässig bakgrund, men med i
övrigt liknande egenskaper, utge sig för att söka samma bostad, för att sedan registrera hur de
blivit bemötta av bostadsförmedlare, fastighetsmäklare eller låneföremedlare.  I USA har
praktikprövning använts regelbundet för att mäta diskriminering på bostadsmarknaden sedan
början av 1970-talet, och huvuddelen av den amerikanska forskningen om diskriminering på
bostadsmarknaden baseras på de storskaliga praktikprövningar som regelbundet genomförs i
landet (se vidare i avsnittet om amerikansk forskning). I Kanada har några undersökningar av
diskriminering i boendet baserade på praktikpröving genomförts i liten skala i specifika städer
såsom Montreal och Winnipeg.16 I Sverige är metoden ännu relativt oprövad i forsknings-
sammanhang, men media har genomfört liknande undersökningar.17 Metoden godkändes
nyligen för användning inom svensk forskning, i och med att Integrationsverket 2005 fick
tillstånd att genomföra en undersökning av diskriminering på svensk arbetsmarknad byggd på
praktikprövning.

Svensk forskning om diskriminering på bostadsmarknaden

Kunskapen om diskriminering på bostadsmarknaden i Sverige kommer i huvudsak från
studier av upplevd diskriminering, och merparten av dessa studier har haft som syfte att
kartlägga diskrimineringens omfattning. Men frågor om hur diskrimineringen yttrar sig, och
vilka mekanismer som kan tänkas ligga bakom, har också berörts i en del studier.

Diskrimineringens omfattning

Diskrimineringens omfattning inom olika samhällssektorer, och för olika etniska grupper, har
undersökts i ett antal studier. I Langes rapport Diskriminering, integration och etniska
relationer18 analyseras och sammanfattas resultat från flera undersökningar gällande upplevd

                                                          
14 Integrationsverket (2006). Även Lange (2000).
15 Se exempelvis SOU 2005:69.
16 Beskrivs i Dion (2001).
17 TV4 gjorde exempelvis en undersökning av hyresrättsmarknaden i 30 svenska kommuner, som tydligt visade
att det var lättare för bostadssökande med svenskt namn att få bostad än för en person med utländskt klingande
namn. Se www.tv4.se/nyheter/nollrasism/419652.html.
18 Lange (2000).
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diskriminering hos invandrade personer utförda under 1990-talet: en studie från 1993, utförd
av Socialstyrelsen, där personer födda i Chile, Finland, Polen och Iran ingick, en
undersökning från 1996, genomförd av SCB under ledning av Lange, där personer födda i
Chile, Iran, Polen och Turkiet ingick, samt fyra studier som Lange själv genomförde 1994-98
med personer bland annat från dessa grupper. Bostadsmarknaden är ett av flera
samhällsområden som behandlas i studierna.

I studien från 1993 framkommer att de flesta respondenterna inte har upplevt sig ha blivit
diskriminerade på bostadsmarknaden. Dock anser sig drygt en fjärdedel av iranierna och 18
procent av chilenarna ha blivit diskriminerade någon eller flera gånger. 1996 års undersökning
visar att 23 procent av respondenterna anser sig ha blivit diskriminerade av en bostadsrätts-
förening där de sökt bostad, medan 19 procent upplever att de blivit diskriminerade av en
hyresvärd. Men skillnaderna är stora mellan olika etniska grupper. Störst andel som upplever
sig ha blivit diskriminerade finns bland personer födda i Iran (44/34 procent för perser, 30/30
procent för kurder). Andelen är betydligt lägre bland turkar och polacker (under 20 procent). I
Langes egna undersökningar från 1994-98 uppger 11 procent att de känt sig diskriminerade på
bostadsmarknaden, dvs. inte fått hyra/köpa lägenhet eller hus. Även i dessa undersökningar är
skillnaderna stora mellan olika etniska grupper. Störst är andelen bland iranier och irakier (30
respektive 26 procent), minst bland thailändare, kineser, finländare och danskar (mindre än 6
procent). I samtliga undersökningar som redovisas i rapporten ligger dock siffrorna för
upplevd diskriminering på bostadsmarknaden långt under nivåerna för diskriminering på
arbetsmarknaden.

Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, DO, specialstuderade 2003 diskrimineringen av
romer inom olika samhällsområden.19 Studien omfattade dels en granskning av anmälningar
som inkom till DO under åren 2002-2003, dels en enkätundersökning riktad till ungefär 150
romer, där de fick svara på frågor om upplevd diskriminering. Granskningen av anmälningar
visar att de flesta gällde just bostadsmarknaden (ca 30 procent). Andra stora poster gällde
tillträde till offentliga lokaler samt bemötande vid kontakter med olika myndigheter. Mycket
få anmälningar gällde diskriminering på arbetsmarknaden, och inga anmälningar rörde
diskriminering inom högskolan. Detta skiljer romernas situation från läget i stort, där
arbetsmarknaden är det största anmälningsområdet.

I DO:s enkätundersökning rapporteras att ungefär 90 procent av de tillfrågade romerna anser
att Sverige är ett land som är fientligt inställt till romer. Mer än 25 procent känner sig inte som
en del av det svenska samhället, och lika hög andel upplever sig inte som accepterade. Hela
55 procent uppger att attityden till romer idag är fientlig eller mycket fientlig mot romer. Över
60 procent har under de närmast föregående två åren blivit kallade ”zigenarjävel” eller något
annat nedsättande. Nästan 30 procent av de tillfrågade uppger att de under de närmast
föregående fem åren nekats köpa eller hyra bostad på grund av sin etniska tillhörighet, och
nära 50 procent har under de senaste två åren utsatts för förolämpningar och trakasserier av
grannar.

Antidiskrimineringsbyrån i Stockholm genomförde 2004 en enkätundersökning om upplevd
diskriminering, för att undersöka diskrimineringens omfattning och karaktär i Stockholms
kommun.20 Enkäten, som riktades till ett urval på 1000 utrikes födda personer, visade att
diskriminering i boendet utgjorde den fjärde största diskrimineringsposten. Det placerar
diskriminering i boendet efter stora samhällsområden som arbetsmarknaden, nöjeslivet och
                                                          
19 DO (2004?).
20 Antidiskrimineringsbyrån Stockholm (2004).
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hälso- och sjukvården, men före exempelvis utbildningssektorn och rättsväsendet. 15 procent
av respondenterna upplevde sig ha blivit diskriminerade av bostadsföretag eller liknande
aktörer på bostadsmarknaden.

I rapporten Upplevelser av etnisk diskriminering hos utrikes födda personer i Sverige 200521

redovisas resultaten av en intervjuundersökning av upplevelser av diskriminering hos
personer med etnisk minoritetsbakgrund som Integrationsverket låtit SCB genomföra. I
undersökningen ingick personer från Östeuropa, Mellanöstern, Afrika, Latinamerika och
Asien. Åtta samhällsområden undersöktes, definierade i termer av vardagssituationer där
diskriminering kan förekomma, och bostadsmarknaden var ett av dessa. Högst andel
rapporterade sig ha upplevt diskriminering i arbetslivet (22 procent av dem som hade haft
kontakt med arbetsmarknaden) en eller flera gånger under 2005. Näst högst andel fick
situationen “när man handlar i affär” (15 procent). Diskriminering på bostadsmarknaden (eg.
”vid kontakt med bostadsföretag eller mäklare”) hamnade på tredje plats (13 procent)
tillsammans med polis och sociala myndigheter. När det gäller bostadsmarknaden gick det att
se ett statistiskt samband mellan födelseregion och upplevd diskriminering; personer födda i
Mellanöstern och Afrika hade upplevt diskriminering i högre grad än andra (20-22 procent),
medan motsatsen gällde för personer födda i Östeuropa (6 procent).

Diskrimineringens former och uttryckssätt

Studier av upplevd diskriminering kan också ha ett vidare syfte än att enbart kartlägga
omfattningen, nämligen att mera i detalj beskriva diskrimineringens former och uttryckssätt,
och kanske även att försöka nå kunskap om de mekanismer som ligger bakom
diskrimineringen.

I DO:s undersökning av diskrimineringen av romer22 har anmälningar från romer som rör
diskriminering i boendet studerats i detalj. Många av anmälningarna till DO rör direkt
diskriminering. Det handlar om att romer som grupp utpekats som icke önskvärda hyresgäster
av företrädare för kommunen eller det kommunala bostadsbolaget (i t ex Vänersborg,
Uppvidinge och Uppsala). Det är också vanligt med negativa attityder, fördomar och
förolämpningar från grannar. Men även indirekta former av diskriminering diskuteras i
rapporten. DO konstaterar att de krav som hyresvärdar ofta ställer på potentiella hyresgäster
kan drabba romer särskilt hårt. Det rör sig till exempel om krav på fast anställning och på att
hyresgästen inte får ha några betalningsanmärkningar. Enligt DO finns det också en tendens
att denna typ av krav ibland utnyttjas som verktyg för att styra romer enbart till vissa
bostadsområden, eller för att hindra att många romer bosätter sig i ett och samma
bostadsområde.

Utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering genomförde 2005 ett antal
hearingar och fokusgruppsintervjuer med representanter från olika invandrarorganisationer
och personer med invandrarbakgrund boende i storstädernas marginaliserade och
stigmatiserade bostadsområden.23 Deltagarna fick där diskutera erfarenheter av diskriminering
inom centrala samhällsområden såsom arbetsmarknad/arbetsliv, skola/utbildning, politik,
media, rättsväsende/polis, välfärdstjänster och boende. I diskussionerna om boende framkom

                                                          
21 Integrationsverket (2006).
22 DO (2004?).
23 SOU 2005:69.
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att den huvudsakliga anledningen till att personer med utländsk bakgrund i stor utsträckning
bor koncentrerat till vissa bostadsområden är att de, för det första, ofta får sitt första boende i
Sverige i denna typ av områden, på grund av bristande valmöjligheter och/eller för att de
styrts dit av hyresvärdarna, utifrån föreställningen att invandrare vill bo tillsammans. För det
andra har de, när de väl hamnat där, svårt att ta sig därifrån. En rad hinder stoppar dem från
att få tag i bostad någon annanstans. Det rör sig både om direkta och indirekta former av
diskriminering.

Flera deltagare vittnar om svårigheter som direkt har att göra med deras utländska ursprung.
När de hört sig för om lägenheter har hyresvärden inte haft något att erbjuda när det fram-
kommit att den sökande har utländsk bakgrund. Alternativt har de erbjudits lägenhet i ett
mindre attraktivt bostadsområde, men stängts ute från områden med högre status. Några
vittnar också om att för personer som bor i ”invandrartäta” bostadsområden kan det faktum att
man bor i ett sådant område i sig vara stigmatiserande och signalera ”problem” i hyresvärdens
ögon. Situationen försvåras också av att förmedlingskriterierna på hyresmarknaden ofta är
otydliga, och lämnar utrymme för ett stort mått av godtycke.

De mer indirekta formerna av diskriminering har ofta med ekonomi att göra. För många
invandrade personer utgör deras svaga ställning på arbetsmarknaden ett mycket påtagligt
hinder för utflyttning från de ”invandrartäta” bostadsområdena och för avancemang på
bostadsmarknaden. Avsaknaden av fast arbete gör det svårt att få låna pengar, vilket i det
närmaste gör det omöjligt att lämna hyresrättssegmentet. Även de flesta hyresvärdar kräver
fast lön av sina hyresgäster, ofta i kombination med viss minimiinkomst, vilket utesluter
många personer med utländsk bakgrund, då arbetslöshet, tidsbegränsade anställningar och
obetalda praktikjobb är särskilt vanliga bland dem. Har man en gång fått betalnings-
anmärkning blir det ännu svårare.

Oro för och/eller personliga erfarenheter av trakasserier utgör ytterligare ett hinder för
utlandsföddas avancemang på bostadsmarknaden. En del invandrade personer drar sig för att
flytta till ”svenska” bostadsområden av rädsla för att trakasseras av sina grannar, eller för att
de befarar att de skulle ha svårt att trivas och att smälta in där. En av deltagarna i
fokusgrupperna hade också personliga erfarenheter av trakasserier från grannar. Han hade
under en period bott i ett ”svenskt” område, men återvänt till sitt tidigare område på grund av
trakasserier.

Frågor relaterade till diskriminering på bostadsmarknaden berörs ibland också i studier som i
huvudsak har andra, vidare syften. Rambergs studie av förvaltning och boende i ”invandrar-
täta” bostadsområden är ett exempel på detta.24 Ramberg nämner att kommunala bostads-
företag ibland har haft som policy att minska andelen ”problemhushåll” i vissa delar av
beståndet. Det har också förekommit att man har försökt sprida ”invandrarna” på flera olika
bostadsområden. Enligt Ramberg är båda dessa strategier avsedda att förbättra miljon-
programsområdenas status och rykte, genom att försöka minska de sociala problemen
och/eller genom att osynliggöra ”invandrarna”. Denna strävan anser Ramberg i sin tur vara
betingad av företagens krav på lönsamhet.

                                                          
24 Ramberg (1995) och (1997).
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Hyresvärdarnas spridnings- och integrationsstrategier berörs också av Popoola i hennes studie
av bostadsområdet Rosengård i Malmö.25 Popoola nämner tre integrationsstrategier (som kan
innebära indirekt diskriminering):

1) Att styra vilka som flyttar in genom krav på fast arbete och/eller regelbunden lön.
Detta kan gälla hela beståndet, eller vara begränsat till vissa fastigheter eller områden.

2) Att styra inflyttningen av utlandsfödda till vissa fastigheter i beståndet, för att uppnå
”etnisk balans” i området.

3) Att styra hushåll utan fast arbete eller regelbunden lön till vissa fastigheter eller
områden, för att på så sätt hålla resten av beståndet ”problemfritt”.

Även Popoola uppfattar strategierna som i huvudsak ekonomiskt betingade. Hyresvärdar och
fastighetsförvaltare har, enligt Popoola, ekonomiskt intresse av att hålla nere kostnaderna för
service och reparationer, och att hyra ut till betalande hyresgäster som inte förorsakar
inkomstbortfall, klagomål från grannar eller omfattande insatser från hyresvärdens sida.
Hyresvärden måste också måna om de önskvärda hyresgästerna. Det krävs därför selektion av
potentiella hyresgäster som kan fylla eventuella vakanser, samtidigt som det krävs en
lyhördhet inför de problem som rapporteras in.

Popoola rapporterar även om mera direkta former av styrning. Hon nämner ett exempel där en
afrikansk familj nekades byta lägenhet inom beståndet med motiveringen att det inte fanns
någon ledig lägenhet inom de delar av beståndet (läs Herrgården) som ansågs vara passande
för en stor ”negerfamilj”.

Brittisk forskning om diskriminering på bostadsmarknaden

I Storbritannien har diskriminering på bostadsmarknaden varit föremål för forskning sedan
1960-talet. De brittiska studierna har ofta formen av fallstudier av bostadsmarknaden i
enskilda städer eller stadsdelar. Regelverk och rutiner hos de olika institutionerna på
bostadsmarknaden studeras i detalj med avseende på hur de lyckas med uppgiften att skapa
rättvisa boendeförhållanden för alla oavsett etnisk bakgrund. Studierna är ofta inriktade på att
upptäcka och härleda källor till direkt såväl som indirekt diskriminering. Båda formerna av
diskriminering är förbjudna i brittisk lag sedan 1976. Lagstiftningen förbjuder även
trakasserier, instruktioner att diskriminera, samt att utsätta någon för repressalier på grund av
att personen anmäler eller vittnar i fall som gäller diskriminering. Den svenska lagstiftningen
från 2003 har därmed stora likheter med den brittiska.26

Diskriminering inom det kommunala hyresrättssegmentet

Brittiska forskare har ingående studerat de olika segmenten på bostadsmarknaden, men det är
särskilt det kommunala hyresrättssegmentet (”council housing”) som har rönt forskarnas
intresse. Det kommunala hyresrättssegmentet i Storbritannien skiljer sig markant från det
svenska, på så sätt att det i princip är till för dem som inte kan få bostad på annat sätt. Den

                                                          
25 Popoola (1998) och (2001).
26 Den brittiska lagstiftningen gäller diskriminering på rasmässig grund, alltså på grund av ras, hudfärg,
nationalitet eller etniskt ursprung, men gäller till skillnad från den svenska inte diskriminering på grund av
religiös tillhörighet.
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allmänna ideologin bakom ”council housing” är starkt genomsyrad av tanken att det är en
förmån att få bo i kommunens bostäder, något som kommer behövande till del snarare än en
rättighet. Man ska därför kunna visa att man är behövande för att komma i fråga som
hyresgäst. Under 1960- och 70-talet, då forskare först började studera den invandrade
befolkningens bostadsförhållanden, präglades den kommunala bostadsförvaltningen också
tydligt av en anda av paternalism.27

Forskningen om diskriminering i den kommunala bostadssektorn tog sin början i iakttagelser
av boendesituationen för etniska minoriteter i termer av segregation och låg bostadsstandard.
De tidiga studierna visade att etniska minoriteter missgynnades i flera avseenden. För det
första hade de svårare att få bostad inom den kommunala sektorn, trots stora behov. Det var
framför allt det faktum att de flesta kommuner hade regler om att man skulle ha bott en viss
tid i kommunen för att komma i fråga som hyresgäst som gjorde att nyanlända immigranter
exkluderades.28 De som trots allt kvalificerade sig som hyresgäster fick, för det andra, i regel
bostäder av sämre kvalitet (gamla, icke moderniserade lägenheter), ofta belägna i städernas
centrala delar i närheten av de delar av det privata bostadsbeståndet som beboddes av etniska
minoriteter.29

Ett viktigt skäl till geografisk koncentration och låg bostadsstandard stod att finna i det system
för förmedling av bostäder som på den tiden praktiserades inom den kommunala bostads-
sektorn. Alla bostadssökande fick besök av en tjänsteman från kommunen (en så kallad
”housing visitor”) som samlade in fakta om hushållet och utifrån detta gjorde en bedömning
av vilken typ av bostad som var lämplig. Hushållets behov bedömdes enligt en poängskala,
där poäng gavs för exempelvis familjestorlek i relation till bostadsstorlek, den nuvarande
bostadens standard, samt andra relevanta faktorer såsom ohälsa. Tjänstemännen tenderade
dock att bedöma hur skötsam familjen verkade vara snarare än vilket behov de hade av ny
bostad. Devisen verkade vara att de bästa bostäderna skulle förmedlas till de hushåll som
förmådde att uppskatta dem. Men bakom principen låg säkert också ekonomiska hänsyn. Att
koncentrera problemhushållen till de sämsta bostäderna var ett sätt att minimera kostnaderna
för skadegörelse och slitage, och att underlätta övervakningen av lågstatushushållen. Tjänste-
männen var ofta fördomsfulla mot minoritetsfamiljer och andra som inte stämde med bilden
av ”normalfamiljen”, vilket ledde till dåliga omdömen och därmed hänvisning till de sämre
delarna av beståndet. 30

Under 1980- och 90-talet har forskningen om den kommunala bostadssektorn i Storbritannien
främst varit inriktad på olika former av indirekt diskriminering.31 Syftet har ofta varit att
förklara hur det kommer sig att minoritetshushållen missgynnas, trots goda föresatser om att
åstadkomma ett rättvist utfall vad gäller bostädernas standard och geografiska läge. Studierna
har identifierat problem relaterat till både strukturell, institutionell och individuell nivå.

På strukturell nivå har problemen främst att göra med minoritetshushållens generellt sett
svaga position. Det finns en överrepresentation av minoritetshushåll bland de hushåll som
befinner sig i en akut svår situation och därför har svårt att tacka nej till en erbjuden bostad.
Jeffers och Hoggett uppger t ex att många hemlösa bostadssökande tolkade frågan ”var vill du
bo?” som ”hur länge vill du vänta på ett erbjudande?”, och därför inte vågade uppge något av

                                                          
27 Short (1982).
28 Se exempelvis Rex och Moore (1967) och Burney (1967).
29 Sarre m fl (1989).
30 Gray (1976), Short (1982), Sarre m fl (1989), Robinson (2002).
31 Exempelvis Sarre m fl (1989) och Jeffers och Hoggett (1995).
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de mer populära områdena.32 Minoritetshushållen befinner sig också i ett strukturellt under-
läge på grund av att de har ett annat modersmål än engelska, och i regel har sämre lokal-
kännedom än majoritetshushållen. Kommunikationssvårigheter mellan bostadssökande och
bostadsförmedlare leder både till svårigheter med att informera om olika alternativ och till
problem med att registrera minoritetshushållens önskemål. Detta skulle kunna avhjälpas om
det fanns information om alternativen på andra språk än engelska och/eller om fler
handläggare behärskade minoriteternas språk.33

På institutionell nivå är det tydligaste problemet det som har att göra med konflikten mellan
målet om att få ekonomin att gå ihop och målet om en rättvis fördelning av bostäder. Det
finns en press på enskilda handläggare att snabbt fylla lediga lägenheter. Antaganden om att
minoritetshushåll vill bo i närheten av andra med samma bakgrund kan då användas som
förevändning för att få hyresgäster till svåruthyrda bostäder, särskilt om minoritetshushållen,
på grund av dålig kännedom om beståndet, inte har uttryckt några särskilda önskemål. Det
finns också ett starkt intresse inom organisationen av att tillförsäkra sig nöjda hyresgäster och
att undvika konflikter mellan olika hyresgäster, som kan leda till en koncentration av
minoritetshushåll i vissa delar av beståndet. Förekomst av trakasserier från andra hyresgäster i
vissa bostadsområden kan få hyresvärden att styra bort minoritetshushållen från dessa
områden, eftersom det i regel är enklare än att ta itu med dem som trakasserar. Rädsla för att
drabbas av trakasserier kan också få minoritetshushåll att välja bort vissa områden.34

På individuell nivå finns fortfarande problem med att enskilda handläggare ges för stort
utrymme att agera efter eget gottfinnande. Problemen som rapporteras i de senare studierna
har dock sällan att göra med direkt diskriminering baserad på negativa attityder eller rasism.
Men även de mest välmenande intentioner kan styras av stereotypa föreställningar om var och
hur olika typer av hushåll vill bo. Jeffers och Hoggett beskriver hur det kunde gå till i en
stadsdel i London: I fall där de sökande inte angivit några speciella önskemål om var de ville
bo var det upp till den enskilda tjänstemännen att avgöra i vilket område ett visst hushåll
skulle placeras. I sådana lägen gick handläggaren ofta efter annan information om de sökande,
till exempel var han eller hon arbetade, var barnen gick i skola, eller var nära släktingar
bodde. Trots att intentionerna med detta så gott som alltid var goda så resulterade det i att
existerande mönster cementerades, genom att sökande ofta hamnade där de hade bott
tidigare.35

Rekommendationer för hur man åstadkommer rättvisa boendeförhållanden

Sarre m fl ger utifrån sin forskning ett antal rekommendationer för hur man ska göra för att
åstadkomma mer rättvisa boendeförhållanden.36 När det gäller institutionerna, och särskilt den
kommunala bostadssektorn, föreslår de följande:
- Utvärderingar av regelverk, procedurer och rutiner, med avseende på de effekter de har för

etniska minoriteters tillgång till bostäder och bostädernas kvalité.
- Registrering av bostadssökandes etniska tillhörighet, så att utvärdering av kan göras av

hur väl man lyckas leva upp till rättvisemålen. Utvärderingar som visar på orättvisor bör
leda till förändringar av regelverk och rutiner.

                                                          
32 Jeffers och Hoggett (1995).
33 Sarre m fl (1989).
34 Robinson (2002).
35 Jeffers och Hoggett (1995).
36 Sarre m fl (1989).
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- Ökad etnisk mångfald i organisationerna, även på ledande positioner.
- Översättning av information till minoritetsspråk, både vad gäller bostadsbeståndet och de

regler och rutiner som organisationen tillämpar, så att personer med minoritetsbakgrund
har möjlighet att göra mer välgrundade val.

- Bättre kontakt med minoritetsgruppernas organisationer.
- Mål för verksamheten i termer av rättvis fördelning av bostäder, som om möjligt förmår

kompensera för tidigare orättvisor.
- Företag som anlitas för att t ex utföra service ska också kunna visa att de arbetar för

rättvisa villkor.

Commission for Racial Equality (CRE) är den myndighet i Storbritannien som har till uppgift
att se till att lagstiftningen mot etnisk diskriminering följs. CRE har i flera omgångar tagit
fram riktlinjer för hur man bör arbeta för att motverka diskriminering på bostadsmarknaden.37

Riktlinjerna, som är riktade till företag och organisationer verksamma inom bostadssektorn,
omfattar olika aspekter av boende och bostadsmarknad, bland annat uthyrning, förvaltning
och hur man som hyresvärd bör hantera problem med trakasserier.

När det gäller uthyrning av bostäder rekommenderar CRE att bostadsföretaget bör se över det
system som tillämpas för uthyrning, och se till så att den inte kan innebära att vissa grupper
diskrimineras. Det viktigaste är förstås att inga grupper missgynnas, men det är också viktigt
att företaget kan visa att uthyrningssystemet fungerar på ett rättvist och icke-diskriminerande
sätt. Målsättningen bör vara att bostadssökande från olika etniska grupper erbjuds bostad i en
utsträckning som motsvarar gruppens andel bland de bostadssökande, med hänsyn taget till
olika preferenser och behov.

Bostadsföretagets personal bör också få utbildning i frågor som rör etniska relationer och hur
man arbetar för att befrämja jämlika och rättvisa villkor oavsett etnisk tillhörighet, och bör
också få kännedom om lagstiftningen mot diskriminering. Personal som arbetar med
förmedling bör utbildas och tränas i att känna igen, och undvika att göra, fördomsfulla eller
stereotypa bedömningar av bostadsansökningar. De bör också få utbildning i hur behoven ser
ut inom specifika grupper av sökande.

Bostadsföretaget bör vidare se till att all information och kommunikation är tillgänglig för
alla. Det gäller både att tillhandahålla information på olika språk och att se till att det finns
flera alternativa sätt att komma i kontakt med företaget (så att personer som inte har tillgång
till dator och Internet inte missgynnas).

Bostadsföretaget bör genomföra undersökningar bland sina kunder (boende och bostads-
sökande), för att på så sätt tillförsäkra sig om att kunderna, oavsett etnisk bakgrund, är nöjda
och behandlas rättvist. Bostadsföretaget bör även ha ett system för uppföljning av
verksamheten, med avseende på utfallet för olika etniska grupper. Företaget bör överväga att
sätta upp konkreta mål avseende fördelningen mellan etniska grupper, t ex för att rätta till
obalanser som observerats i uppföljningar.

När det gäller förvaltningen av bostäderna rekommenderar CRE att bostadsföretaget ställer
krav på att de företag som anlitas för underhåll, service och reparationer också har en anti-
diskrimineringspolicy. Vidare bostadsföretaget informera hyresgästerna om hur de går
tillväga om de misstänker att de fått sämre service än andra hyresgäster på grund av sitt

                                                          
37 CRE (2006) är den senaste versionen av dessa riktlinjer.
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etniska ursprung, och om vilka åtgärder som vidtas i sådana fall. Skadegörelse som
uppkommit på grund av trakasserier från grannar bör åtgärdas så fort som möjligt. Sådana
reparationer bör ha prioritet.

Slutligen bör bostadsföretaget ha en tydlig policy för hur problem med trakasserier från grannar
hanteras. Den bör inbegripa såväl riktlinjer för hur förövare ska hanteras som hur man går tillväga för
att ge stöd åt drabbade. Det bör framgå tydligt för alla inblandade parter att företaget tar seriöst på
problem med trakasserier.

Amerikansk forskning om diskriminering på bostadsmarknaden

I USA är diskriminering i boendet förbjudet i lag sedan 1968. Till skillnad från brittisk och svensk lagstiftning
förbjuder dock amerikansk lag enbart direkt diskriminering och inte indirekt diskriminering. Detta har påverkat
inriktningen också på forskningen. Huvuddelen av den amerikanska forskningen om diskriminering på
bostadsmarknaden rör studier där praktikprövning används som metod för att dokumentera och kartlägga
förekomsten av direkt diskriminering mot svarta och andra minoritetsgrupper.

Praktikprövning användes för första gången som metod för att upptäcka diskriminering 1955,
i en undersökning av svarta och vita gästers bemötande i restauranger i New York.38 Metoden
har använts i tre stora, riksomfattande amerikanska studier av diskriminering på
bostadsmarknaden: 1977 års Housing Market Practices Study, 1989 års Housing
Discrimination Study (HDS1989) och 2000 års Housing Discrimination Study (HDS2000).
Dessutom har en mängd mindre studier baserade på praktikprövning gjorts i enskilda
amerikanska storstäder.39

Det går i regel till så att ett antal dagstidningsannonser om lediga bostäder väljs ut slumpvis.
Annonserna gäller såväl hus till försäljning som lägenheter att hyra. Testpersonerna arbetar i
par bestående av en person ur den vita majoritetsbefolkningen och en person med
minoritetsbakgrund (oftast svart eller latinamerikan) med i övrigt lika egenskaper (ålder, kön).
De tilldelas jämförbara fiktiva egenskaper vad gäller ekonomi (inkomst, tillgångar, skulder),
familjeförhållanden, arbete samt utbildningsnivå. De instrueras i förväg i hur de ska agera i
testsituationen, vilka frågor de ska ställa osv, för att agerandet ska vara så lika som möjligt.
Paren hänvisas sedan till lämpliga objekt att pröva. Testpersonerna besöker då, var för sig,
annonsören för att höra sig för om det aktuella objektet. Efter besöket fyller testpersonerna i
en enkät som på olika sätt kartlägger det bemötande de fått.40

Även om praktikprövning allmänt ses som det mest kraftfulla sättet att dokumentera
förekomsten av direkt diskriminering på bostadsmarknaden så har metoden vissa nackdelar.
För det första omfattar prövningen enbart lediga bostäder som utannonseras. Om det
förekommer att aktörer undanhåller vissa delar av beståndet från allmän annonsering kan
detta alltså inte fångas av testerna. För det andra går det inte att undvika ett visst mått av
subjektivitet i och med att varje testperson själv rapporterar om hur hon eller han blivit
bemött. Man försöker dock att minimera detta med olika former av inledande utbildning och
träning för testpersonerna. För det tredje så förutsätter metoden att testpersonernas verkliga

                                                          
38 Dion (2001).
39 Se exempelvis Feins och Bratt (1983).
40 Ross och Turner (2005).
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identitet kan hållas hemlig. Det innebär att enbart de inledande faserna i en transaktion kan
prövas. Den diskriminering som kan förekomma i senare stadier av en transaktion, när
spekulanten mer formellt anmält sig som intresserad av ett visst objekt, fångas därför inte
upp.41

I HDS1989 undersöktes förekomsten av diskriminering mot de två största minoritets-
grupperna, svarta och latinamerikaner. Resultaten visar tydligt på diskriminering av båda
minoriteterna inom såväl äganderättssegmentet som hyressegmentet.42 Testpersoner ur
minoritetsgrupperna diskriminerades på flera sätt: De fick mindre information om lediga
bostäder än testpersoner ur den vita majoritetsbefolkningen. I mellan 5 och 10 procent av
fallen fick svarta och latinamerikanska bostadssökande ingen som helst information av
mäklaren eller förmedlaren. De fick heller inte lika ofta titta på lediga bostäder. Svarta och
latinamerikanska husköpare, och svarta lägenhetsspekulanter, blev visade ca 25 procent färre
bostäder jämfört med vita. Det var också betydligt mer sannolikt att vita bostadssökande blev
uppringda av mäklaren eller förmedlaren, och att de fick höra positiva omdömen om deras
chanser att få en ledig bostad. Undersökningsresultaten visade vidare att det var vanligt att
fastighetsmäklare styrde husköpare med olika bakgrund till bostadsområden med olika
befolkningssammansättning. De hus som minoritetssökande erbjöds tenderade att ligga i
bostadsområden med en högre andel minoritetshushåll än de som erbjöds vita sökande, och
fastighetsmäklare avrådde ofta vita husköpare från att köpa hus i svarta eller blandade
områden.43

I HDS2000 användes samma testprocedurer som HDS1989, för att på så sätt göra det möjligt
att göra jämförelser och att se om diskrimineringen ökat eller minskat. Resultaten av den
första fasen av HDS2000, som rör diskriminering av svarta och latinamerikaner, visar att
diskrimineringen av dessa grupper fortfarande är utbredd, men att den har minskat i
omfattning sedan 1989, utom när det gäller latinamerikanska bostadssökande på
hyresmarknaden. Där var nivåerna i stort sett oförändrade. Men medan diskrimineringen
överlag hade sjunkit sedan 1989 så visar resultaten när det gäller äganderättssegmentet på en
ökad förekomst av geografisk styrning.44

I HDS2000 undersöktes också för första gången diskriminering på bostadsmarknaden av
andra etniska minoriteter: asiater och personer från Stilla Havsöarna (Fas 2), respektive
personer ur den amerikanska urbefolkningen (”indianer”, Fas 3). Undersökningarna av dessa
grupper begränsades till ett mindre urval städer där respektive kategori är väl representerad i
befolkningen. För personer från Asien och Stilla Havsöarna fann man tydliga indikationer på
diskriminering på äganderättsmarknaden, där nivån på diskrimineringen ungefär låg i nivå
med den mot svarta. För hyresrättsmarknaden var resultaten mer svårtolkade, vilket kan ha att
göra med hur studien var upplagd. I dessa de första testerna av andra etniska minoriteter valde
man att arbeta med en stor kategori innefattande både Asien och Stilla Havet, och man tillstår
att det kan vara stora skillnader i hur olika etniska grupper inom denna övergripande kategori
blir bemötta.45 För personer ur den amerikanska urbefolkningen var resultaten de omvända.
Det fanns inga tydliga tecken på diskriminering inom äganderättssegmentet, men inom hyres-
                                                          
41 Ibid.
42 De stora bostadsdiskrimineringsstudierna HDS1989 och HDS2000 omfattade såväl äganderätts- som
hyressegmentet, men undersökningarna av äganderättssegmentet var mer omfattande. Exempelvis undersöktes
förekomsten av geografisk styrning, alltså fastighetsmäklare hänvisar  husköpare med majoritetsbakgrund till
objekt i majoritetsdominerade områden, och vice versa.
43 Yinger (1995).
44 Turner m fl (2002).
45 Turner m fl (2003).
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rättssegmentet var nivåerna mycket höga, till och med högre än de som uppmättes för
svarta.46

Förutom de nationella diskrimineringsstudierna har, som sagt, även många mindre
undersökningar gjorts. I vissa av dessa används delvis andra metoder. Ett exempel är Massey
och Lundys studie av hyresmarknaden i Philadelphia.47 Även här rör det sig om praktik-
prövning, men testpersonerna tog kontakt med hyresvärdarna per telefon istället för att besöka
dem personligen.

De flesta amerikaner kan höra skillnad på svarta och vita amerikaner enbart utifrån hur de
talar. Massey och Lundy prövade hur testpersoner som talade olika ”svarta” och ”vita”
dialekter bemöttes när de per telefon hörde sig för om de kunde få hyra lägenhet. Test-
personerna – en grupp manliga och kvinnliga universitetsstudenter – talade tre olika dialekter:
”White Middle-Class English”, ”Black Accented English”, som talas av svarta ur
medelklassen, samt ”Black English Vernacular”, som associeras med fattiga svarta. På så sätt
kunde man samtidigt undersöka tre diskrimineringsgrunder i studien: ras, klass och kön.

Resultaten visade att testpersoner som talade svarta dialekter oftare stötte på hinder än
personer som talade vit medelklassengelska. De hade svårare att få kontakt med annonsören,
fick oftare veta att lägenheten inte längre var ledig, var oftare tvungna att betala en avgift för
att få anmäla sig som sökande, och fick oftare höra att uthyraren behövde utföra någon form
av kreditprövning. På motsvarande sätt stötte kvinnor oftare på hinder än män, och personer
som kunde identifieras som fattiga svarta hade det svårare än personer som talade svart
medelklassengelska. Diskrimineringen yttrade sig främst i olika typer av strategier för att
förhindra tillträde, snarare än olika villkor för att hyra (t ex högre hyra). Svårast att över
huvudtaget komma i fråga som hyresgäst var det följaktligen för svarta kvinnor som talade
”Black English Vernacular”.

Massey och Lundy drar slutsatsen att de stora praktikprövningarna underskattar problemet
med diskriminering, då de är uppbyggda kring personliga besök av testpersonerna. En stor del
av diskrimineringen sker säkerligen per telefon, och en ännu större del sker sannolikt utan
någon som helst kontakt, genom att telefonsvarare och liknande får fungera som filter.

Sammanfattning och avslutande diskussion

Den svenska forskningen om diskrimineringens omfattning som bygger på undersökningar av
upplevd diskriminering indikerar att bostadsmarknaden är ett av de samhällsområden där
diskrimineringen är omfattande. Enligt undersökningarna är diskrimineringen totalt sett inte
lika utbredd på bostadsmarknaden som den är t ex på arbetsmarknaden och i nöjeslivet.48 Men
undersökningarna visar också på stora skillnader i upplevd bostadsdiskriminering mellan
personer med olika etnisk bakgrund. Grupper som drabbas särskilt hårt är exempelvis romer
och personer från Mellanöstern och Afrika.

                                                          
46 Turner och Ross (2003).
47 Massey och Lundy (2001).
48 Det faktum att färre upplevt sig diskriminerade på bostadsmarknaden kan givetvis betyda att problemen där är
mindre än exempelvis på arbetsmarknaden, men det kan också ha att göra med att det kan vara svårare för den
enskilde att upptäcka att han eller hon blivit diskriminerad.
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De svenska studier som rör diskrimineringens former och uttryckssätt antyder att både direkt
och indirekt diskriminering förekommer när det gäller att få tillgång till bostäder. Intervjuer
med personer med invandrarbakgrund, liksom anmälningar till DO, visar att det inte är helt
ovanligt att personer nekas hyra bostad på grund av sin etniska tillhörighet. När det gäller den
indirekta diskrimineringen är det främst regler som har att göra med ekonomi som kan utgöra
hinder för invandrade personer, framför allt inom bostadsrätts- och äganderättssegmenten men
i viss mån också inom hyresrättssegmentet.

Forskningen antyder också att det förekommer geografisk styrning av hyresgäster genom
olika former av spridnings- och koncentrationsstrategier som kan innebära diskriminering.
Skälen till dessa strategier kan variera. Bostadsbolagens krav på lönsamhet nämns som en
viktig förklaring, men det kan också röra sig om en strävan att undvika konflikter eller att öka
den etniska mångfalden i bostadsområdena. DO påpekar i detta sammanhang att straff-
bestämmelsen om olaga diskriminering i brottsbalken inte medger bostadsbolag möjligheten
att neka bostadssökande ur en viss etnisk grupp bostad i syfte att hindra koncentration av
gruppens medlemmar till ett visst bostadsområden. Detta fastställdes i en dom från HD 1985.
Fallet rörde ett kommunalt bostadsbolag som nekat en romsk familj bostad.49

Resultaten från den brittiska forskningen om diskrimineringen inom den kommunala hyres-
sektorn är delvis av relevans också för Sverige. Till det som är mindre relevant hör
slutsatserna om de etniska minoriteternas svårigheter att få tillträde till ”council housing”. Vi
har snarast den motsatta situationen i Sverige, men en överrepresentation av personer med
utländsk bakgrund inom Allmännyttan. Något liknande systemet med ”housing visitors”, som
fördelar lägenheter efter förtjänst, har mig veterligen heller aldrig praktiserats inom Allmän-
nyttan i Sverige.

Men de slutsatser som dragits i brittisk forskning om orsakerna till det sämre utfallet för
etniska minoriteter i ”council housing” har stora likheter med hur situationen beskrivs i
Sverige, även om problemet där förmodligen är större på grund av större skillnader i bostads-
standard mellan olika delar av beståndet. Brittiska forskare förklarar det sämre utfallet med en
rad faktorer, från strukturella förhållanden via institutionella regler och rutiner och ner till
enskilda handläggare verksamma inom bostadsorganisationerna. På strukturell nivå hänger
problemen främst samman med minoritetshushållens generellt sett svagare position, vilket
gäller även i Sverige för många grupper. Många nyanlända befinner sig i en situation där de
har svårt att tacka nej till en erbjuden bostad. De tvingas på så sätt acceptera det andra tackar
nej till. Språksvårigheter och dålig lokalkännedom gör det också svårt för många att uttrycka
några tydliga önskemål om var och hur de vill bo, vilket också ofta innebär att de hänvisas till
de mer svåruthyrda lägenheterna. Konflikten på institutionell nivå mellan ekonomiska mål
och strävanden att åstadkomma en rättvis fördelning av bostäder känns också igen från de
svenska exemplen. Och problem på individuell nivå med handläggare som fördelar bostäder
utifrån stereotypa föreställningar om var och hur olika kategorier vill bo kan säkert finnas
också i svenska bostadsbolag.

De stora likheterna i problembeskrivning mellan Sverige och Storbritannien innebär också att
de rekommendationer som brittiska forskare och myndigheter presenterat för hur
diskriminering kan motverkas i stora delar är relevanta också för aktörer på svensk bostads-
marknad. Det gäller exempelvis följande rekommendationer:
- Att utbilda personalen i frågor som rör etniska relationer, diskriminering och rasism, och

hur man åstadkommer rättvisa boendeförhållanden. Utbildning är viktigt för att motverka
                                                          
49 DO (2004?).
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subjektiv rasism, särskilt om utrymmet för enskilda handläggare att självständigt fatta
beslut är stort inom verksamheten.

- Att se över regler och rutiner för att säkerställa att de inte är utformade så att de onödigtvis
innebär indirekt diskriminering av vissa grupper. Det finns i allmänhet legitima skäl för att
en regel finns, men ofta kan den omarbetas så att de slår mindre hårt mot vissa grupper,
utan att huvudsyftet med regeln går förlorat.

- Att se till att information om bostadsutbud, uthyrningspolicy, etc finns tillgängliga på flera
språk än majoritetsspråket. Detta bör vara ett viktigt led i strävanden att ge alla kunder
likvärdig service, inte minst när det gäller att möjliggöra för alla bostadssökande att
komma med välgrundade önskemål om var och hur de vill bo.

- Att öka den etniska mångfalden inom organisationen. Etnisk mångfald är av betydelse för
förståelsen inom organisationen för olika minoriteters situation och önskemål. Det kan
också vara ett sätt att minska förekomsten av fördomar och stereotypa föreställningar hos
de anställda. Erfarenheter av kontakt med kolleger med annat ursprung än man själv kan,
så att säga, spilla över i mindre fördomsfulla attityder också gentemot kunder.

- Att ha en tydlig policy mot trakasserier, som innebär att de som ägnar sig åt trakasserier
straffas, snarare än de som utsätts eller kan komma att utsättas för det.

Den brittiska forskningen betonar också att det är nödvändigt att föra någon form av etnisk
statistik över verksamhetens utfall, alltså vilka kategorier som får bostad var (med hänsyn
taget till preferenser), om man vill kartlägga omfattningen av den indirekta diskrimineringen.
Det ger också den bästa grunden för att se över regelverk och rutiner. Man rekommenderar
också att bostadsföretagen sätter upp målsättningar i form konkreta mål avseende
fördelningen av bostäder mellan etniska grupper, t ex för att rätta till obalanser som
observerats i uppföljningar. Båda dessa rekommendationer är i princip relevanta också för
svenska förhållanden, men de är ändå knappast aktuella med tanke på det stora motstånd som
finns i Sverige mot registrering av personers etniska tillhörighet.

Den amerikanska forskningen om diskriminering på bostadsmarknaden är framför allt
intressant ur metodsynpunkt, för forskare och andra som vill använda sig av praktikprövning
som metod. Resultaten från forskningen rör framför allt diskrimineringens omfattning för
olika grupper och inom olika segment, vilket i sig är intressant men knappast överförbart till
svenska förhållanden.
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