
Eva Andersson

Från Sorgedalen till Glädjehöjden
- omgivningens betydelse för
socioekonomisk karriär

UPPSALA
UNIVERSITET

GEOGRAFISKA
REGIONSTUDIER

NR 44



 



Från Sorgedalen till Glädjehöjden
— omgivningens betydelse för

socioekonomisk karriär

Eva Andersson

UPPSALA 2001



Doctoral dissertation for the degree of Doctor of Philosophy in Social and Eco-
nomic Geography at Uppsala University, 2001

ABSTRACT

Andersson, E, 2001: Från Sorgedalen till Glädjehöjden - omgivningens betydelse
för socioekonomisk karriär. (From Valley of Sadness to Hill of Happiness - The
Significance of Surroundings for Socio-economic Career) Geografiska region-
studier 44, 236 pp. Uppsala. ISBN 91-506-1489-4. Swedish text with a summary
in English.
The aim of the study is to analyse the significance of surroundings for an individ-
ual's socio-economic career in the form of education, occupational status and in-
come. Guided by a social theoretical perspective the study reveals places of good
fortune and places offew opportunities.

The approach uses two empirical data sets. The first is a register database with
individuals in the Swedish municipalities of Gävle, Jönköping and Västerås. A
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who lived at least five years in the same area during their adolescence. The most
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vidual's socio-demographic context during 1985-89 was significantly associated
with his/her education in 1995. The individuals who lived in dwellings built
during the Million Programme era had fewer years of education than others did
and lower chances of being employed. Favourable places for a socio-economic
career are those dominated by middle-class families where contextual effects to-
wards higher education are evident. The income of an individual though can not
be clearly considered as effected from the context in the residential area.
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Förord

I
Först nu när jag satt kurs mot hamn med mitt avhandlingsarbete och
tänker tillbaka för att tacka förstår jag hur många ni är som bidragit
till att färden slutar väl. Det är alla ni vid Kulturgeografiska institutio-
nen i Umeå där jag gick min grundutbildning, uppmanades att börja
forskarutbildningen och arbetade i ett projekt finansierat från SFR,
Socialvetenskapliga forskningsrådet, om segregation i de nordiska hu-
vudstäderna (Dnr 94-0175:1 A), och alla ni vid Kulturgeografiska in-
stitutionen i Uppsala dit jag kom och fick ny vind i seglen, läste kurser
och sist men inte minst alla ni vid Institutet för bostads- och urban-

forskning (IBF) där jag fick doktorandtjänst 1998. IBF blev min fasta
ankringsplats där jag verkligen trivts och fått fria händer att i lä för-
verkliga mina forskningsplaner. Fram till dags dato har nog alla där
hjälpt mig på något sätt, antingen under seminarier eller mer infor-
mellt i något av Rådhusets alla prång. Denna avhandling ingår även i
serien Uppsala Studies in Housing and Urban Research, nr 9, 2001. Ett mer
formellt tack går till BFR, Byggforskningsrådet som via projektet Väl-
färdsstat i trångomål (nr 960440-4) finansierat delar av min forskarut-
bildning.

Lars-Erik Borgegård träffade jag under grundutbildningen i Umeå
och han har varit min handledare fram till nu. Det var han som upp-
manade mig att söka forskarutbildningen, arbetade med mig i projekt
i Umeå och sedan drog till Gävle och jag sökte mig efter. Lars-Erik
har aldrig tvivlat på min förmåga — åtminstone aldrig högt — samt har
haft kraften att entusiasmera vilket är de två viktigaste egenskaperna
hos en god handledare. Kort och gott har han varit min excellente
mentor in i forskarvärlden. Försommaren år 2000 frågade jag Bo
Malmberg om han ville bli min biträdande handledare, han var sedan
till ovärderlig hjälp vid bl.a. kvantitativa spörsmål och kom med upp-
friskande omdisponeringar av text då och då. Till god hjälp i stort
som i smått har geografgruppen vid IBF varit där, Urban Fransson,
Lena Magnusson och Roger Andersson ingått. Gunnar Malmberg
läste den tidigaste versionen av avhandlingsmanuset till ett semina-
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rium vid IBF och gav mig hopp om att jag skulle gå i land med det
hela. En läsgrupp bestående av Hans Aldskogius, Roger Andersson
och Kjell Haraldsson läste och hjälpte mig i det viktiga angöringsske-
det.

Marianne Abramsson har varit min kollega sedan grundutbild-
ningen i Umeå och delat med sig av allt från textkommentarer till
glada skratt och nyttig distans till arbetet. Marianne ingick också i mitt
första härliga doktorandgäng i Umeå som tankarna då och då vandrar
tillbaka till, Karina Nilsson, Susanne Hjort, Örjan Pettersson, Monica
Johansson, Patrik Johansson, Carola Löfstrand, Aina Tollefsen Alta-
mirano, Marita Alatalo, Johan Håkansson, Dieter Muller, Håkan Ap-
pelblad. Vid IBF fick jag fler doktorandkollegor som jag dryftat olika
frågor med och verkligen trivts tillsammans med, Karin Tillberg,
Johan Edman, Per Strömblad, Eila Jylkäs och Nils Hertting fanns där
när jag började och Camilla Palander, Stefan Toll, Alin Imboden och
Mats Sundin började allt eftersom tiden led. Sist men inte minst tackar
jag det stora trevliga gänget av doktorander i Uppsala som delat med
sig av kommentarer och kamratskap.

Gunilla Bloom Lundqvist har format avhandlingen till en bok och
Ingela Bengtsson och Ingalill Halvarsson i biblioteket har tålmodigt
lånat in den ena boken efter den andra till mig. Ett stort tack till kans-
liet vid IBF som gjort att allt fungerat så smidigt samt till Terry Hartig
som har hjälpt mig finslipa engelskan.

Avhandlingsprojektet hade blivit svårt att genomföra utan stöd från
nära och kära, — tack för att ni peppat mig! Åsa och pappa har till och
med läst och funderat och farmor gav mig kunskap och inspiration till
titeln. Sist i raden att tacka står min Fredrik som så självklart hissat se-

gel hela vägen. Han har hjälpt mig hålla kursen och snillrikt resonerat
med mig om väder, vind och allt och lite till.
Ett varmt tack till er alla!

På tåget mellan Gävle och Uppsala i augusti 2001

Eva Andersson



Inledning

Kapitel

"<Glädjehöjden och Sorgedalen Ja, så hette dom, två av de största hyreska-
sernernapå Kramforsbruket. Nu är dom borta sedan länge men fortfa-
rande ligger 'bruket'på samma rasande granna ställe som då konsul Bur-
chart i en skrivelse till bolagsstyrelsen fastslog att det borde byggas ett ka-
pellför 'arbetarnas religiösa behov'. Ett kapell blev det, trots att behovet av
en skola också hadeframförts." (Joansdotter 1996, s. 7).

Citatet är hämtat från en tankeväckande berättelse om bruket i Kram-
fors och hur konsuln prioriterade byggandet av ett kapell framför
skola för över 100 år sedan. Det var emellertid främst namnen på ar-
betarkasernerna i titeln "Från Sorgedalen till Glädjehöjden" som väckte
mitt intresse. Titeln ger en geografisk metafor — från dalen till höjden.
Namnen på de två hyreskasernerna skulle kunna användas för att
teckna en topografisk karta över livsmöjligheter. De ger en föreställ-
ning om en tredimensionell topografisk karta med höjder av glädje,
omfattande tur och möjligheter, samt dalar med sorg, otur och små
möjligheter att påverka sin livsbana. Går det att teckna en sådan karta
över omgivningens inverkan? Säkert tvivlade ingen då på att om man
var född i arbetarkasernen förde detta med sig färre möjligheter, d.v.s.
att det fanns "places ofgoodfortune" — och de motsatta, "places offew op-
portunities". Tron att omgivningen har betydelse för människor speglas
också av ledningens beslut att låta bygga ett kapell till arbetarna. Goda
seder och ett sunt leverne skulle förmedlas via kapellet.1 Kanske är
det inte en slump att namnen Sorgedalen och Glädjehöjden kommer
från Kramfors i det "röda Ådalen" där arbetarna senare krävde bättre
förhållanden under våldsamma former.2 —Hur ser det ut idag? Av-
handlingen handlar om denna tänkta topografiska karta med glädje-
höjder och sorgedalar, mot en fond av idéer om social rättvisa.

1 Jfr beskrivningar av andra brukssamhällen där arbetarna skulle socialiseras till
goda medborgare i välplanerade samhällen, se t.ex. Ahnlund 1978 om Norrbyskär.

2 Goda seder och ett sunt leverne som förmedlades i kapellet påverkade mte
arbetarna i detta fall.
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Omgivningen i form av bostadsområdet och dess betydelse för
människors socioekonomiska karriär3 står i fokus för avhandlingen.
Avsikten är att få kunskap om omgivningens betydelse för socioeko-
nomisk karriär med avseende på inkomst, utbildning och sysselsätt-
ning. Utgångspunkten är ett tillstånd av boendesegregation i Sverige,
d.v.s. att olika befolkningskategorier bor rumsligt åtskilda. Det inne-
bär att själva uppkomsten för och tillståndet av boendesegregation
inte är avhandlingens centrala fråga, utan segregationens konsekven-
ser.

Blir effekterna för de boende sämre för att de med små resurser

bor ihop, d.v.s. har omgivningen i form av befolkningens egenskaper
någon betydelse? Skulle skillnader i fråga om socioekonomisk karriär
bli mindre om människor bor blandat? Denna typ av frågor kräver
svar i tider då stora resurser satsas på åtgärder i bostadsområden för
att människor skall få det bättre på olika sätt. Det är samtidigt en dis-
kussion som med nödvändighet färgas av många olika värderingar,
moral och uppfattningar. Hur stora får skillnaderna bli mellan platser
förknippade med tur och otur att vara född på, i ett välfärdssamhälle?
Det perspektiv som anläggs i avhandlingen är kopplat till den norma-
tiva teorin om social rättvisa, främst med utgångspunkt i arbeten av
den geografiske forskaren David Smith (t.ex. 1994). Det finns anled-
ning till att vara kritisk mot avsaknaden av olika perspektiv i segrega-
tionsdebatten, även om de problem som belyses idag inte är oviktiga.
Är det rimligt att områdesinriktade åtgärder tillåtits bygga på under-
sökningar som till största delen handlat om kartläggningar av boende-
segregation, och inte på huruvida omgivningen i sig har betydelse?

Betydelsen av den lokala omgivningen för socioekonomisk karriär
undersöks i de svenska kommunerna Gävle, Jönköping och Västerås.
En undersökningspopulation med personer födda 1970 analyseras
beträffande tre variabler som mäter socioekonomisk karriär: inkomst,
utbildning och sysselsättningsstatus. Boende i kommunerna intervjuas
också om sin uppfattning om bostadsområdens betydelse för socio-
ekonomisk karriär. Studien skall ses som ett forskningsbidrag till den
debatt som förs om boendesegregationens betydelse.4

1 Begreppet karriär skall inte problematiseras i denna avhandling utan används till-
sammans med termen socioekonomisk för att beskriva någonting uppåtgående, en

progression, detta behöver emellertid inte vara fallet, se t.ex. Abramsson, Borge-
gård, och Fransson 2000. Flär underförstås de respektive karriärer som rör utbild-
ning, sysselsättning och inkomst.

4 I utländsk litteratur s.k. neighbourhood effects, d.v.s. grannskapseffekter. Segrega-
tionens konsekvenser och effekter används synonymt i avhandlingen.
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Från inspiration till preciserat syftet med
avhandlingen
Det som till en början inspirerade mig att undersöka kontextens
eventuella effekter var studier av segregationens tillstånd i Stockholm samt
de övriga nordiska huvudstäderna (Andersson, Borgegård och Hjort
1997; Andersson, Borgegård och Hjort 1998). En fråga, som succés-
sivt blev allt mer intressant, var om den rumsliga differentieringen av
människor, d.v.s. var i staden/kommunen människor bodde, hade nå-
gon egentlig betydelse för socioekonomisk karriär. Artiklar i dagspress
talade om förslumning och lägre levnadsnivå i några svenska bostads-
områden vilket kunde förklaras av selektiva flyttningar, d.v.s. i vissa
områden hamnade de som hade få, eller mindre efterfrågade resurser.
Var detta hela förklaringen? Jag ville veta om en del av förklaringen
var att boendet på en plats generellt hade effekt på människor, positiv
eller negativ, d.v.s. inte bara negativa effekter. Det var i detta skede
jag började skriva om omgivningens betydelse för människor — omgiv-
ningen i både fysisk och social form. När jag tagit mig in på denna
verkligen traditionella kulturgeografiska bana fann jag snart begreppet
och analysverktyget kontext., i rumsligt avseende. Kontexten ärplatsspeci-
fik och utgör den omgivning som inverkarpå en individs beteende och som bidrar
till att forma hennes egenskaper. I avhandlingen studeras två aspekter av
kontexten, den sociodemografiska (sociala omgivningen, befolkning-
en) och den fysiska (byggda och naturliga) omgivningen.

Avhandlingen ska belysa bostadsområdets betydelse för männi-
skors socioekonomiska karriär, d.v.s. samspelet människa — bostads-
område. Syftet med studien är att analysera betydelsen av omgivning för indivi-
dens socioekonomiska karriär i form av utbildning sysselsättningsstatus och in-
komst.

Frågeställningar i anknytning till syftet är:
1. Ger kontexten olika möjligheter till socioekonomisk karriär för

människor som bor i olika områden?

2. Vilken betydelse har befolkningen med dess karakteristika respek-
tive bostadsområdets fysiska karaktär för socioekonomisk karriär?

3. Går det att skilja kontextuella effekter, från effekter som beror av
individens hushållstillhörighet och övriga personliga egenskaper?

4. Vad i den socioekonomiska karriären påverkas i sådana fall mest? —

utbildning, inkomst eller sysselsättning?
Syftet med avhandlingen har således sprungit ur tidigare studier av

boendesegregation. Att skriva om frågan och problemet som sådant
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har därför inte vållat de största omvägarna. Det har istället sökandet
efter vad som utgör den relevanta teoretiska ansatsen och bakgrunden
till problemet. Det som drivit mig i forskningen har varit ett intresse
för rummets betydelse för människor, och särskilt de eventuella ef-
fekter som uppkommer av att människor är segregerade i olika avse-
enden. Boendesegregation och därav skiftande påverkan på männi-
skor aktualiserar perspektivet social rättvisa.

Några använda begrepp
Ett antal av avhandlingens mest centrala begrepp och perspektiv de-
finieras nedan, social rättvisa, kontext samt boendesegregation. Med
syftet som utgångspunkt är även begreppen socioekonomisk karriär
och välfärd relevanta.

"Social rättvisa handlar om fördelningen av samhällets för- och nackdelar och
hur dessa kommer till" (Smith 1994, s. 1, egen översättning). Det som
för mig varit tydligt i tanken har dock varit svårt att sätta ord på.
Smiths (1994) formulering återger dock beröringspunkterna mellan
mitt undersökningsområde och social rättvisa på ett tydligt sätt. "Hu-
man geography — cultural, economic, political and social — is inherently concerned
with socialjustice and injustice. So also are the associated fields of urban and re-

gional analysis and planning: being born in one country, region or one part of a

particular city may, for example, be the single most important factor in an indi-
vidual's health, education and longevity." (Smith 1994, baksidestext). Smith
skriver att var man är född kan vara den viktigaste faktorn för t.ex.
utbildning. Var man är född förklaras av tur/otur vilket aktualiserar
frågan om det är rättvist eller inte. En följdfråga är vad som ska för-
delas rättvist.5 Ansatsen social rättvisa förklarar tillämpningsidén i av-
snittet med samhällsrelevans och i kapitel 2.

Vad i kontexten skulle kunna ge upphov till orättvisor i möjligheten
till socioekonomisk karriär? Allt påverkar väl en människa från det
närmaste personliga rummet till globaliseringens krafter? Det blir som
i all forskning en fråga om val och avgränsningar. I denna avhandling
koncentreras framställningen till bostadsområdet som geografisk nivå

5 Allmänmänskliga krav på välfärd, som t.ex. hög utbildning, arbete och inkomst är
oförenligt med idéer inom postmodernismen, se s. 7 i Smith (2000a). Kritik har
dock formulerats mot postmodernismen, utifrån idén om social rättvisa, för att
det finns vissa saker som människor har gemensamt, basic needs, se t.ex. Smith
2000a.
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samt hushålls- och individnivå beaktas/' Det som påverkar männi-
skors karriär delas upp i två delar, den sociala och den fysiska kon-
texten. Kontextbegreppet blir härmed relativt konkret till sitt innehåll
och används också synonymt med ordet omgivning.

Den sociala kontexten är det sammanhang som formas av männi-
skorna i bostadsområdet, bl.a. deras yrke, om de är sysselsatta eller ar-
betslösa samt deras utbildningsnivå. Den sociala kontexten påverkas
också av deras födelseland, ålder och hushållstyp. Kontexten handlar
också om vilka grannar en individ har som ung, och vilka kamraternas
föräldrar är.

Till den sociala kontexten skall läggas den fysiska. Den bildar ra-
men för den sociala kontexten och rör i avhandlingen hustyp, d.v.s.
om det t.ex. är friliggande småhus eller flerfamiljshus. Hur den fysiska
miljön ser ut påverkas också av byggår för bostäderna, antal rum i lä-
genheterna, upplåtelseform, (d.v.s. om det är privat ägande, bostads-
rättsförening eller kommunalt bostadsföretag) samt av hur bostads-
området rumsligt planerats. Sammantaget ger dessa konkreta beskriv-
ningar en bild av vad som ligger i bostadsområdets kontext. Via s.k.
överföringsmekanismer påverkas människornas beteende av bostads-
områdets kontext, se Figur 6. En avgränsning är att dessa mekanismer
inte granskas i sig.

Det finns icke-rumsliga faktorer som påverkar variablerna utbildning,
sysselsättning och inkomst, t.ex. föräldrars utbildning, tradition i
släkten och ärvda resurser. Det är faktorer som följer individen oav-
sett plats, till skillnad från de rumsliga. De rumsliga faktorerna där-
emot är specifika för platsen, dock ej statiska. Det är emellertid inte
fråga om att finna en förklarande variabel utan att ta reda på om en
definierad kontext (ej all kontext) inverkar på utfallet. En viktig del av
den kvantitativa analysen är att separera kontexten och dess inverkan
från hushållets inverkan och individens personliga egenskaper. Hur
håller man isär olika geografiska nivåers påverkan på individer är då
frågan. Det är ett problem som man kan undvika genom att börja i
andra änden av problemet och analysera om utbildning, arbete och
inkomst påverkas av omgivningen.

I avhandlingen sammanförs diskussioner om kontext och boendeseg-
regation. Boendesegregation debatteras ofta i media och i offentliga
diskussioner. Det är då lätt att begreppen misstolkas i frågor där alla
har en åsikt, samt en risk att konkreta forskningsrön kommer i skym-

() Arnell-Gustavsson skriver om segregationens effekter på grupp- och individnivå,
på organisations- och institutionsnivå samt på samhällsnivå (1975).
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undan. Bara att uppmärksamma boendesegregation kan i sig ses som
ett uttryck för en viss politisk åsikt. Även i forskarvärlden märks för-
domar om segregationsforskare som t.ex. att de lever kvar i folkhem-
met och är blinda för eventuell negativ kritik av detsamma. 1 avhand-
ling argumenteras för att boendesegregation som forskningsfält bör
inrymma frågor om betydelsen av kontext.

Boendesegregation definieras traditionellt som rumslig åtskillnad
mellan människor (Hjärne 1991). Begreppet har dock kommit att bli
allt mer mångtydigt och som ett samlingsnamn på flera negativa förete-
elser i städer. Det är därför nödvändigt att vid studier av segregation
vara noggrann med att klargöra den betydelse som läggs i begreppet.
Segregation kan ses som en boendemässig separation av befolknings-
kategorier. En kategori anses vara helt blandad i rumslig bemärkelse
om den är jämnt spridd i befolkningen. Ju större avvikelse en kategori
har från en jämn spridning, desto större är segregationen. Segregation
existerar när några områden visar en överrepresentation och några en
underrepresentation av en viss kategori (van Kempen och Öziiekren
1998, s. 1632).

Överrepresentation behöver inte betyda att det inte finns andra
större grupper i området, och inte heller att ett område är överrepre-
senterat enbart av t.ex. äldre, utan att det i samma område kan finnas
en överrepresentation även av asiater o.s.v. (van Kempen och Öziie-
kren 1998, s. 1632). En viktigt anmärkning vid studier av segregation
är just att ett område i sig inte är segregerat, utan att det i jämförelse
med staden i stort och andra områden har vissa typiska karakteristika.
Området i sig kan ofta vara relativt homogent. En stad med olika
typer av områden är segregerad.

Det finns olika undersökningsområden av segregation, som dess
process, tillstånd, orsaker, konsekvenser eller åtgärder emot den (Hjärne
1991). Studieobjektet i denna avhandling är konsekvenserna av ett
segregerat boende, Figur 1. Det finns också olika typer av segregation,
utifrån etniska, socioekonomiska eller demografiska aspekter. Vid
analyser bör man också precisera den geografiska nivån som är av in-
tresse; om det rör sig om segregation på global nivå, i ett land, i en
stad, i ett bostadsområde, mellan husen i ett bostadsområde eller
t.o.m. i en trappuppgång (Hjärne 1991).
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Figur 1. Schematisk bild över olika undersökningsområden inomforsknings-
fältet boendesegregation. Avhandlingens område är omgivningens
betydelse för människors socioekonomiska karriär.

Segregation är, i betydelsen rumslig åtskillnad mellan människor, inte
nödvändigtvis någonting negativt, även om denna föreställning är
vanlig. Om boendesegregationen är positiv eller negativ beror i grun-
den på om den är frivillig. Enligt Clark (1997) ger fattigdom få val-
möjligheter och är sällan frivillig, oberoende om den kommer av ar-
betslöshet, låg utbildning eller bristande humankapital. Clark menar
vidare att de negativa konsekvenserna av segregation som beror på
begränsade resurser, inte skulle avhjälpas med en ofrivillig spridning
av människor. Kontextidén bygger dock på den motsatta tanken, att
omgivningen har betydelse, för t.ex. socioekonomisk karriär. Vilka
tillstånd av boendesegregation är då positiva? Angående segregation i
städer, d.v.s. rumsliga delningar med skillnader mellan bostadsom-
råden inom en stad, kan nämnas att många bostadsföretag föreslår att
äldre- och studentboende koncentreras till vissa bostadsområden.
Detta betraktas vanligen inte som en negativ segregation.

Det kan diskuteras om det är rätt att normativt bedöma vad som är

socioekonomisk karriär för människor. De individer som ingår i avhand-
lingens undersökning har alla egna visioner för sina liv. En hög eller
låg utbildningsnivå betyder därför inte automatiskt att man i väl-
färdstermer värderar sin situation efter nivåer som jag här mäter. Det
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är emellertid indikatorer som allmänt används för att mäta välfärd och
levnadsnivå (se t.ex. Välfärd i förändring, Erikson (red) 1984).7 Det är
också just dessa s.k. socioekonomiska karriärer som media och be-
slutsfattare ofta använder när de utvärderar bostadsområden, segrega-
tion och hur människor i olika områden mår i välfärdstermer. Inte

sällan används kriterier som dessa t.o.m. på aggregerad nivå för att
besluta om bidrag eller andra insatser som t.ex. syftar till att öka anta-
let sysselsatta i ett område. Om det visar sig att kontexten i sig betyder
bättre eller sämre möjligheter i fråga om sociockonomisk karriär, är en
studie som denna av värde i diskussioner om områdesinriktade insat-

ser. Analysen är därför policyinriktad i viss mening, även om den
främst är inriktad på den kulturgeografiska frågan hur omgivningen
påverkar människor.

De flesta undersökningar av faktorer som påverkar socioekono-
misk karriär inkluderar inte analyser av den rumsliga kontextens bety-
delse. Ofta studeras barns eller ungas uppväxt med hänsyn till famil-
jens klass, utbildning eller ekonomi. I nordamerikanska studier är det
vanligt med undersökningar av uppväxtvillkor för olika etniska grup-
per och jämförelser av deras skolgång. I en amerikansk studie av
Ludwig (1999), undersöks emellertid bostadsområdets betydelse för
information om arbetsmarknaden vilken i sin tur, hävdar författaren,
är viktig för ungas utbildning. Det intressanta i Ludwigs studie är att
han visar att bostadsområdet har betydelse för ungas information och
utbildningsnivå även när man tagit hänsyn till egenskaper hos famil-
jen. Föreliggande undersökning har ett par fördelar jämfört med
andra, såsom Ludwig 1999 samt O'Regan och Quigley 1996. För det
första är materialet longitudinellt på individnivå och för det andra kan
hushållformeras runt dessa individer. Fiushållens stora betydelse beto-
nas av O'Regan och Quigley (1996) som menar att det ofta försum-
mas i liknande studier.

Avhandlingens samhälls- och ämnesrelevans
Det finns ett politiskt intresse i att undersöka orsakerna till varierande
möjligheter för människor i samhället. Kan skillnaderna bero på om-
givningen man bor i? Det är inte minst viktigt ur ett rättviseperspektiv

7 Välfärd är en samlande benämning på människors levnadsförhållanden. En be-
skrivning av människors välfärd bygger som regel på en redovisning av deras eko-
nomi, hälsa, utbildning, bostadsförhållanden och arbetskraftsförhållanden etc.
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och bör belysas så att aktörer (t.ex. bostadsföretag, kommun eller stat)
i samhället kan inta ett förhållningssätt till frågor som rör boendeseg-
regation. Påverkas välfärden för individer när omgivningen förändras?
Det är en fråga som rör värdet av s.k. områdesinriktade åtgärder.
Olika aktörer i samhället finansierar åtgärder för att förbättra den fy-
siska och sociala miljön för människor i ett specifikt geografiskt om-
råde.

Att insatser riktas mot geografiska områden gör det intressant att ta
reda på om omgivningen har någon effekt på det som man tror sig
kunna förändra. Förändras inte människors välfärd kan dessa insatser

ifrågasättas. Att studera på vilket sätt vardagens omständigheter och
det geografiska område man bor i har betydelse för människors socio-
ekonomiska karriär i form av inkomst, sysselsättning och utbildning är
en viktig uppgift. I jämförelse med tidigare studier om antingen segre-
gation eller effekter, är det den s.k. överlappningen mellan dessa om-
råden som förnyar forskningsfrågan, se Figur 2. Studierna har inte
sällan setts som fristående från omgivningen. Omgivningen å sin sida
brukar beskrivas i termer av service, boende, bostäder, arbetsplatser
och människors egenskaper. Däremot är det ovanligt att samspelet
mellan människor och omgivning diskuteras, än mindre mäts kvanti-
tativt eller diskuteras i kvalitativa termer.

Figur 2. Överlappningen mellan forskningsområdena segregation och
kontextuella effekter där bidraget med denna avhandlingfinns.

Det saknas, i Sverige, systematiska studier både om vilka effekter som
en geografisk omgivning möjligen ger, samt om vad åtgärder riktade
till områden kan få för konsekvenser. Den största kunskapsluckan
finns idag inte i fråga om utvärderingar av enstaka projekt, utan hur
omgivningen kan påverka enskilda individers livsbana, — en mer gene-
rell kunskap. Saknas sådan kunskap kan åtgärderna inte ifrågasättas,
men inte heller visas vara berättigade. Påverkas boende av sin nära
omgivning är det skäl att försöka åstadkomma förändringar med hjälp
av områdesinriktade insatser.
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Det finns i urbangeografi sk forskning ett antal både klassiska och
senare verk, vilka format det paradigm som varit rådande i ämnet bo-
endesegregation. Det har främst varit vanligt med studier av mindre
attraktiva och fattiga områden samt kartläggningar av städer i attrak-
tiva respektive icke attraktiva områden. Frågan om s.k. avvikande be-
teende har också varit central (Knox och Pinch 2000). Vilka teorier
som dominerat har skiftat men grundfrågeställningarna har i stort
kretsat kring dessa teman. Denna studie är en del av en, kanske inte
lika stark, men nyare tradition av att studera betydelsen av människors
omgivning utifrån olika aspekter. Till skillnad från tidigare studier un-
dersöks inte bara fattiga områden, och inte heller används intoleranta
begrepp som avvikande beteende (deviant behaviour se t.ex. Knox och
Pinch 2000, s. 279). Många klassiska geografiska verk har stannat vid
att beskriva tillståndet av boendesegregation utan att problematisera
det.

Vad gäller utvecklingen av segregationsstudier i Sverige var den
första inspirationskällan den s.k. Chicagoskolan under 1920-talet. Det
var först på 1950-talet som segregationsstudier på allvar genomfördes
i Sverige (Olsson-Hort 1992). Studierna gällde då främst markan-
vändning och markvärden (Olsson, Cruse Sondén och Ohlander
1997). I och med att miljonprogrammets bostäder byggts har institu-
tionella förhållanden uppmärksammats. Senare blev förklaringarna av
social art, människor sågs som att de valde, och återfanns därför inom
olika sociala områden. Under 1990-talet har studier gjorts av s.k. ut-
satta områden och av hela bostadsområden. Det kan vara så att fun-

deringar över s.k. samhällsförbättringar inte är lika aktuella i tidevarv
av individualism i postmodernismens anda, som under 1950 och
1960-talen. Inom socialgeografin är ämnet boendesegregation dock
högst relevant. Hamnett (1996) menar att ämnen som berör social
ojämlikhet nu behöver lyftas fram ytterligare i och med intåget av

postmodernismen.

Forskningsprocess och disposition
Både kvantitativt och kvalitativt material har använts i avhandlingen,
ett registerdatamaterial', ursprungligen från Statistiska centralbyrån och
ett insamlat intervjumaterial från tolv boende i Gävle, Jönköping och
Västerås. De båda materialen har kvalitéer som kompletterat varandra
i arbetet med avhandlingen, vilket vidareutvecklas i kapitel 3. Metod,
material och presentation av kommunerna.
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Registerdata har redovisats för SAMS-områden's, för det första för
att skapa typområden, som beskriver bostadsområdenas karaktär och
tillsammans ger en bild av segregationen, och för det andra för att
analysera en undersökningspopulation av personer födda 1970. För
undersökningspopulationen analyserades effekter av typområden för
socioekonomisk karriär (utbildning, sysselsättning och inkomst).
Typområdena karaktäriserar omgivningen för undersökningspopula-
tionen år 1985-89, varefter individernas karriärer analyseras med data
från år 1995. Intervjumaterialet insamlades tillsammans med en kol-
lega, Marianne Abramsson9 i halvstrukturerade intervjuer. De inter-
vjuade ombads berätta sin livshistoria med inriktning mot boendet
och sin uppfattning om omgivningens betydelse för bl.a. utbildning
och arbete. Materialet analyseras och redovisas i teman.

Forskningsprocessen visas i Figur 3, vilken delvis utgör dispositio-
nen. I detta kapitel har avhandlingens syfte presenterats samt metod
och material översiktligt beskrivits. Den normativa teori som kommit
att ligga till grund för studien utgörs av social rättvisa. Detta medför
ett beaktande av människors möjligheter till en bättre eller sämre so-
cioekonomisk karriär p.g.a. kontexten i bostadsområdet. Modellen jag
arbetat efter illustrerar just omgivningens påverkan på individens so-
cioekonomiska karriär, egenskaper som påverkas och faktorer som
påverkar (modellen beskrivs också i Figur 6).

I kapitel två står begreppet kontext tillsammans med begrepp som
sociala relationer, differentierad välfärd och social rättvisa i centrum.
De inledningsvis breda resonemangen i avhandlingen smalnar av,
d.v.s. inriktas successivt mot kontextuella effekter. Det är bl.a. i över-

lappningen mellan segregationsdiskussionerna och kontextuella ef-
fekter som bidraget med avhandling återfinns.

x S.k. SAMS-områden definieras och beskrivs i kapitel tre. Termen SAMS-område
är en förkortning av Small Area Market Statistics och används i texten synonymt
med område. Dessa överensstämmer väl med bostadsområden, d.v.s. områden
indelade både efter hustyp och tydliga avgränsningar i miljön liksom i många fall
överensstämmande med boendes definition (det sistnämnda visade sig vid interv-
juerna).

9 Doktorand vid Kulturgeografiska institutionen, Umeå Universitet.
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Figur 3. Forskningsprocessen sammanfattad i en figur, modellen återfinns i
Figur 6.

Olika metoder används parallellt i bearbetningen av de två materialen,
såväl kvantitativa som kvalitativa. Kvantitativa empiriska data används
i en statistisk klustring av bostadsområden samt i regressionsanalyser
av omgivningens effekter på en undersökningspopulation. Intervju-
materialet analyseras i olika teman med stöd av begreppen i kapitel 2 i
syfte att studera frågan om kontextens betydelse. I denna empiriska
del, kapitel tre till och med sex, är frågeställningen som mest direkt och
den empiriska undersökningen utgörs av kontextuell analys.

De politiska konsekvenser som resultaten ger diskuteras sedan till-
sammans med befintliga erfarenheter av åtgärder och negativa proces-
ser i bostadsområden.10 De övergripande resultaten diskuteras i synte-

1(1 Detta vid sidan av avhandlingens egentliga fokus och med stöd i tidigare forsk-
ning.
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sen. Det betyder att i kapitel sju vidgas således diskussionen för att ta in
politiska konsekvenser av den empiriska undersökningen och i kapitel
åtta förs en sammanfattande diskussion om avhandlingens resultat.



 



Kapitel 2

Omgivningens effekter på
socioekonomisk karriär — teoretiska

utgångspunkter

Kan grannars karaktärsdrag påverka en individs livsbana? Kan bostaden
och området ha effekt på vad en individ blir utbildnings- och yrkesmäs-
sigt? Hur, i så fall, kan grannar och bostadsområdet påverka männi-
skor? Detta är enkla formuleringar av vad som kommer att diskuteras
teoretiskt i detta kapitel. Syftet är att belysa frågan huruvida omgiv-
ningen1 har betydelse för människors socioekonomiska karriär. Det är
grannarna, den sociala omgivningen, samt bostaden och bostadsom-
rådet, den fysiska omgivningen, som tillsammans bildar en rumslig
kontext, som är platsspecifik och som eventuellt kan inverka på indi-
vidernas beteende och egenskaper. Det är relationen människa — miljö
som står i fokus. Kontexten kan även delas in i fler rumsliga storheter
vilket också kommer att diskuteras i kapitlet. Sociala relationer samt
välfärdens rumsliga differentiering med social rättvisa, är ytterligare
två spörsmål som behandlas i kapitlet. Vidare diskuteras mekanismer i
kontexten som påverkar människors socioekonomiska karriär med
utgångspunkt i tidigare studier av kontextuella effekter.

Relationen människa — miljö samt social och
fysisk kontext
Relationer mellan människa och omgivning har länge varit ett hu-
vudtema inom kulturgeografin. Det är fråga om ett ömsesidigt för-

' Begreppet omgivning används relativt vagt definierat i avhandlingen men inne-
håller befolkning likväl som aspekter av den fysiska miljön. Omgivningens storlek
är obestämd men eftersom den ofta används synonymt med begreppet kontext
kommer den vanligast att motsvara ett bostadsområde. Kontext är det operatio-
naliserade och vetenskapligt använda begreppet.
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hållande — omgivningen får sm karaktär från de boendes värderingar
och livsstil, samtidigt som omgivningen är en specifik kontext med
olika betydelse för olika människor. Här finns en risk att man hamnar
1 den s.k. deterministiska fällan, där omgivningen betraktas som orsa-
ken till människors handlande. Synsättet kommer från den behavio-
ristiska kulturgeografin som har sina rötter i stimulis — responstän-
kandet. Det är idag mer komplicerade samband som undersöks, som
hur vi filtrerar information från omgivningen in i vårt medvetande,
hur vi reflekterar och uppfattar omgivningen olika beroende på vilka
vi är o.s.v. Utgångspunkten är inte heller att omgivningen är en orsak,
utan att den ger villkor för ett visst beteende, environmental conditioning
(Knox 1995, s. 241).

Grahn (1989) skriver apropå begreppet miljödeterminism, att man
nu ofta vill demonstrera ett avståndstagande från tanken på omgiv-
ningen som orsak till beteende. Han menar att begreppet används
med negativa förtecken (Grahn 1989, s. 15). Han menar vidare att
denna rädsla för miljödeterminism har sin förklaring i att man associe-
rar till vad han kallar hård determinism", där det inte finns något ut-
rymme för att tala om människors fria val; de kan inte handla annor-
lunda än förutsättningarna dikterar. Idag finns knappast några fors-
kare inom samhällsvetenskapen som har den synen. Troligare är att
man vill påvisa den fysiska miljöns påverkan på människors känslor,
liv och valmöjligheter.

Den andra ytterligheten i resonemanget om omgivning och männi-
ska är en radikal indeterminism. Här ses människan som helt fri, hen-
nes handlande styrs inte av några platsspecifika förutsättningar. Det
skulle t.ex. inte ha någon som helst betydelse i vilken fysisk omgiv-
ning man vuxit upp, eller vilka grannar/lekkamrater man haft, för de
val man gjort i livet. Enligt min mening bör man undvika båda ytter-
ligheterna på skalan. Grahn finner i intervjuer goda beskrivningar av
ett mellanting, som t.ex. "att finna, spår, och att agera i samklang med om-

givningen" (Grahn 1989, s. 20).
Kompositionell teori och fysisk designteori tillskriver omgivningen kraft

att påverka människors beteende. I denna avhandling är påverkan
miljö — människa inte ovillkorligen betingad, men väl fokus för un-

2 Hård determinism innebär att om förutsättningarna a och b finns, inträffar c ovill-
korligen.
Kompositionell teori är inte det samma som subkulturell teori i vilken lokala soci-
ala världar intensifieras p-ga. konkurrens eller konflikt i den urbana miljön. Detta
torde gälla vissa områden i studien men är inte en teori att använda generellt för
olika områden i t.ex. en kommun.
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dersökningen. Det finns också stor variation beträffande hur starkt
detta samband anses vara inom forskningen. Ett sätt att i tre steg be-
skriva graden av variation är att, för det första, se beteende som fram-
tvingat av en viss social och/eller fysisk omgivning, för det andra anta
att vissa fysiska eller sociala attribut gör att människor rättar in sig mot
ett visst beteende, eller, för det tredje, att anta att särskilda miljöer helt
enkelt attraherar vissa grupper (Knox 1995). Föreliggande studie åter-
finns närmast i den andra kategorin, d.v.s. människor antas rätta in sig
och påverkas till ett visst beteende.

befolkningens komposition eller arkitekturens utformning?
Antaganden om ömsesidig påverkan mellan människa och omgivning
görs i många teorier, varav kompositionell teori och designteori ska
behandlas nedan. 1 kompositionell teori betonas samhörighet och in-
timitet i olika distinkta sociala världar. Dessa sociala världar baseras på
livsstil, etnicitet, släktskap eller helt enkelt på att man bor i samma
område. 1 motsats till behaviorismen antar kompositionell teori att det
finns sociala mekanismer som utgör förmedlande länken mellan bete-
ende och stimuli. Idéer om att social gemenskap skulle ha försvunnit i
städer (community lost) avvisas, liksom att människor generellt påverkas
psykologiskt negativt av att bo i städer.4 Människors beteende påver-
kas enligt kompositionell teori istället av ekonomisk status, kulturella
karakteristika och familjestatus, med andra ord samma attribut som
bestämmer vilka sociala världar vi lever i. Beteende ses som en produkt av
den lokala befolkningens kompositionIsammansättning — därav namnet kom-
positionell teori. Det handlar om den lokala befolkningens normer,
politiska värderingar eller kulturella drag.

Det finns beskrivningar av hur äldre tiders kvarter i städer var
starkt integrerade sociala världar där man delade utrymmen på gården
och hjälptes åt med sysslor som tvätt, barnpassning och omvårdnad
av äldre och fattiga. När man idag ser på den sociala omgivningens
betydelse för de boende kan den förefalla mindre. Det finns fog för
att tro att den sociala omgivningens betydelse minskat. I den moderna
staden finns en långt större frihet där gemensamma skyldigheter och
ansvar får stå tillbaka. I centrum står familjen och familjelivet i det
egna hemmet. Men fortfarande har grannarna betydelse för oss även
om den är en annan än tidigare. I och med urbaniseringen blev rela-

4 Jfr Wirth's teori om psykologisk överbelastning och psykoser till följd av stadsliv
(Wirth 1938).
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tionen människa — stadsmiljö mer komplex och även viktigare för att
skapa en identitet och en ny tillhörighet (Lilja 1994).

Grannarnas betydelse i modern tid beskrivs på ett bra sätt av Ja-
cobs (1993, [1961]). Hennes bok, skriven för 40 år sedan, om ameri-
kanska städer är en attack på dåvarande planering och hur den dödar
grannskap och gemenskap. Det Jacobs är intresserad av är hur var-
dagslivet fungerar i städer och hon menar att detta har planerare inte
tagit till sig. De förorter och områden som planerats noga förslummas
och tvärt om. Jacobs beskriver inte äldre tiders kvarter med gemen-
samma sysslor på gården o.s.v., utan den moderna staden och hur
grannsämja förändrats men överlevt i en annan form. Hennes idéer är
basen till community jvzm/-perspektivet. Det viktigaste för staden är en-
ligt Jacobs att olika funktioner tillåts samexistera och stödja varandra.
Bostadsområden ska även innehålla verksamheter som affärer, barer,
restauranger m.m. Mycket har att göra med att staden är dess innevå-
nare och där tomhet på invånare råder, där tappar staden kontroll (Ja-
cobs 1993). Det gäller människornas säkerhet, stöd och identitetsska-
pande m.m.

Under 1980-talet kritiserades förorterna utifrån en ny syn på män-
niskan. Den innefattade omgivningens och sammanhangets betydelse
för identiteten. Det utvecklades nya teorier om den byggda miljöns be-
tydelse, vilka betonar omgivningens sociala och etiska dimension och
ser människan som en medskapare av sin omgivning, "jaget blir en indi-
vid som får sin identitet i relation till omgivningen genom att ingå i en social ge-

menskap" (Lilja, 1999, s. 12). Jaget är inte omgivningslöst utan är en
del av ett sammanhang. Det byggs upp i relationerna till omgivningen
som därmed blir en förutsättning för jaget och identiteten (Lilja 1999).
Synen på människan förändras men också kritiken av förorten med
grunden i att stadsmiljöns inverkan på människan ej bara var negativ,
som i tidigare urbansociologi. Det var flera forskare som förr såg ur-
bana levnadsförhållanden som onda och omänskliga, däribland fanns
forskare som Simmel (1981) och Wirth (1938). En av de första posi-
tiva bilderna av liv i städer stod just Jacobs för, där hon samtidigt vi-
sade på vikten av att förena det fysiska i omgivningen med det sociala
(1993).

Designteori, är också av intresse för avhandlingens frågeställning om
omgivningens betydelse. Teorin grundar sig på idéer om arkitekturens
och designens betydelse för människors beteende. Design, byggnaders
form och rum, skapar mikromiljöer som enligt teorin t.ex. inte upp-
muntrar till s.k. normala mönster av social interaktion och tvärt om

(Knox och Pinch 2000, s. 282). Det finns omfattande forskning om
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t.ex. effekter av att bo i höghus för social interaktion samt effekter för
barns utveckling. Det underliggande antagandet är att barn som bor
högre upp i flervåningshus oftare har restriktioner för utelek. Det kan
bero på svårigheten eller besvären med att övervaka sådan lek (Evans,
Wells, and Moch 2000). Flera studier som undersöker barns psykiska
hälsa och känslomässiga utveckling visar störningar i beteende och
just färre möjligheter till lek bland höghusbarn.

Flela traditionen av planering för boende har sin grund i insikten att
vi påverkas av olika miljöer. Varför ska man annars planera? Det pla-
neras för färre brott, mindre pendling, barns möjligheter m.m. Detta
hindrar inte att det under olika tider varit olika typer av miljöer som
ansetts som idealet. Under slutet av 1800-talet ansågs staden smutsig,
trång och negativ för hälsan, några gick längre och sade att staden var
moraliskt skadlig. Det kom perioder då det t.ex. planerades för träd-
gårdsstäder eller med omsorg om det sociala livet i grannskapet o.s.v.
Allt skedde i tron att design och arkitektur påverkar människors bete-
ende.

Newman (1972) undersökte en aspekt av hur den fysiska miljön på-
verkar människors beteende — brottsligheten. Brottslighet i städer har
påverkats av att det skett ett tillbakadragande av samhällsliv och lokal,
social kontroll i bostadsområden när rumsdisposition och arkitektur
förändrats. Okade antal brott kommer sig av att de boende inte kan
identifiera sig med, eller ha kontroll över, rummet utanför deras ytter-
dörr m.m. Designen gör rummet precis utanför dörren för allmänt
och därför tar ingen ansvar för det. Ingen försvarar rummet, enligt
Newman (1972). Han menar emellertid att det går att planera mot
brott genom att "creating the physical expression of a socialfabric that defends
itself' (Newman 1972, s. 3). Alla olika ingredienser som behövs för att
göra ett försvarbart rum (defensible space) ligger latent i människors känsla
för territorium och gemenskap. Känslan för territorium och gemen-
skap stärker omvandlingen till ett säkert, produktivt och väl underhål-
let bostadsområde. För att brottsstatistiken inte ska fortsätta öka mås-

te människor kunna kontrollera sin omgivning och gå samman, vilket
arkitekturen kan bidra till enligt författaren (Newman 1972, s. 2).

Gemensamt för deterministiska teorier som designteori och kom-
positionell teori, efter vad jag erfarit, är att de ofta söker förklaringar
till s.k. avvikande beteende. Det är beteende som är avvikande i för-
hållande till dem som har makten att definiera det normala eller nor-

malt beteende. Kanske är det därför det finns ett avståndstagande
från de studerade objekten i denna typ av forskning. Deterministisk
teori innefattar inte hela samhället eller sökandet efter förklaringar i
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maktstrukturer. I dessa teorier återfinns orsaker till beteende och sär-

skilt avvikande beteende hos (som tillhörande) grupper av befolk-
ningen. I avhandlingen fokuseras inte avvikande beteende i sådan
bemärkelse.

Kontextbegreppet —fysisk och social omgivning
Det finns behov av komplettering av perspektiv inom forskning om
relationen människa — miljö, där ett vidgat kontextbegrepp erbjuder
ett sätt. Efter litteraturstudier visade det sig att social omgivning ofta
saknades i miljödeterminismens spår likväl som den fysiska omgiv-
ningen ibland saknades i studier av t.ex. miljöpsykologer. Det betyder
att ett teoretiskt bidrag är att argumentera för komplettering, med ett
perspektiv som rymmer både den sociala och den fysiska omgiv-
ningen. Studier med kombinationen av fysisk och social omgivning är
få, vilket är ett argument för att pröva hållbarheten i en sådan mer

integrerad ansats. Kemeny (1992) bekräftar att det finns en spänning
mellan den sociala dimensionen av "housing", boendet i termer av
hushåll och den fysiska dimensionen i termer av bostaden. Detta me-
nar Kemeny "suggests that a focus for housing studies within the social sciences
might well be found in terms of a combination of the two" (Kemeny 1992, s.

156). Hur kan man då kombinera den sociala och den fysiska dimen-
sionen? Kemeny föreslår att man kan se relationen mellan hushåll —

bostad i termer av en integrerad socio-rumslig dimension. Dessa socio-
rumsliga relationer som centreras kring bostaden kan bäst beskrivas
med residence, boende på svenska, som inbegriper både interna bo-
stadsfaktorer och externa lokaliseringsfaktorer (Kemeny 1992). Bo-
ende i den meningen att man bor i en bostad på en särskild plats/
locality fokuserar därmed på den socio-rumsliga betydelsen.

Boende inkluderar de traditionella bostadsfrågorna som finansie-
ring, konstruktion, skötsel och bostadshusets placering men inklude-
rar även rumsliga påverkan från bostaden. Det är i första hand rums-
lig påverkan på hushålle(n)t som bebor platsen men i andra hand även
påverkan av kombinationen av hushållskarakteristika, den urbana
formen och den sociala strukturen i allmänhet (Kemeny 1992). Ke-
meny skriver om boende, residence, "Most important, it focuses on the inter-
action between household and dwelling and their combined effect" (s. 156). I
denna studie vill jag undersöka just detta, den kombinerade kontextu-
ella effekten av fysisk och social omgivning. Slutligen placerar boende
individen, eller mer rätt hushållet, i centrum för analysen genom att
fokusera på socio-rumsliga effekter. Detta gör att analysarbetet pend-
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lar mellan att ena stunden vara företrädesvis socialt inriktat för att se-

dan domineras av fysisk rumslig analys.

Kontexteffekterpå skilda geografiska nivåer
Att utföra kontextuell analys är ett sätt att komma vidare från dualismen
i struktur — aktörsdiskussionerna (Gutting 1996). Det är inte beteen-
det utan personens egenskaper som kommer i fokus och dessa grun-
das i kulturell, social och ekonomisk kontext. Som en annan forskare
uttrycker det, "groups influence individuals. Neighbourhoods, classrooms,
friends, churches, constituencies, andfamilies, to name a few, may define a group
context that profoundly shapes individual behaviour. ... discusses these and other
examples in his lucid explication of contextual analysis, the systematic study of
group effects on individuals." (egen understrykning där författaren avsett
kursivering, Iversen 1991, s. 1).

I föreliggande studie utgör kontexten både den sociodemografiska
och den fysiska omgivningen i bostadsområdet. Det är s.k. grupp-
kontext i social form, för att anknyta till citatet ovan, men även fysisk
kontext. Ett krav för en flernivåundersökning som kontextuell analys,
är data på både grupp- (områdes-) och individnivå.

Nvåer med irwtein på irrfviden

Figur 4. Kontextens olika geografiska nivåer. Alla sfärerna påverkar indivi-
den i olika omfattning. (Extra markering vid bostadsområdesnivå.)

1 Figur 4 åskådliggörs fem sfärer där den första är en privat sfär kring
den enskilde individen, nr 1. Kontexten utgörs vidare av den fysiska
bostaden och hushållets sammansättning, samt dessa personers egen-
skaper, nr 2. Både i intervjuerna och i det statistiska materialet har jag
undersökt hushållens sammansättning. Den viktigaste geografiska sfä-
ren i min undersökning är bostadsområdesnivån, sfär nr 3. Det är på-
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verkan från denna sfär som jag söker isolera i undersökningen. I in-
tervjuerna ombads intervjupersonerna ringa in och definiera sitt bo-
stadsområde pä en karta. Kontext i den lokala sfären, nr 4, berör
kommunen och den lokala välfärdsmodellen. Hur den ser ut varierar

mellan olika kommuner p.g.a. exempelvis storlek och politiskt styre.
Effekter från denna geografiska nivå kan vara kommunens skolors
kvalité eller kommunala åtgärder. Den nationella sfären är det yttre
sociala och geografiska sammanhanget, nr 5. (En större sfär skulle
kunna vara en internationell med frågor om globalisering o.s.v.) Influ-
enser som silas ned till varje individ kommer också från denna sfär
men de ska inte undersökas här.

I verkligheten finns inte dessa tydliga gränser mellan olika kontex-
ters inverkan. Det är snarare ett rumsligt pussel med olika bitar som
gränsar oregelbundet till varandra och som utgår från individen. Olika
personer påverkas olika starkt av olika nivåer. Sammanfattningsvis är
kontexten unik för en plats och för en individ.

Figur 4 har kopplingar till Hägerstrands (1970), styrningsrestriktio-
ner och domäner vilka behandlas nedan. Inom olika geografiska sfä-
rer/domäner (hushåll, bostadsområden, kommuner, nationen) finns
olika aktörer (bostadsföretag, kommunaltjänstemän m.fl.) som utövar
makt, vilket ger konsekvenser i form av möjligheter och restriktioner
för individer. Sammantaget bildar sfärerna inom räckhåll individernas
omgivningsstrukturk Nivåerna i Figur 4 är inte allomfattande utan ger ett
bildligt uttryck av de rumsliga idéerna i studien.

Kontextuell analys förväntas inte ge några heltäckande förklaringar
till effekter på egenskaper hos boende. Det är emellertid nog så in-
tressant och relevant att undersöka om kontexten har betydelse samt
på vilket sätt den har betydelse för människor. Kontexten kan ha bety-
delse på marginalen men kan ändock ses som en av de få och möjliga
vägar som finns att förändra förhållanden för människor (i t.ex. plane-
ring). Ett exempel är utbildning som visas i Figur 5, där det finns
faktorer på olika rumsliga nivåer som kan ha betydelse för en person.
Om en individ bor så att hon/han t.ex. går i en erkänt bra skola och
har högutbildade grannar, skulle det kunna påverka en i övrigt studi-
emotiverad individ till ytterligare högre utbildning. Det kan jämföras
med en sämre skola och lågutbildade grannar men i övrigt samma
studiemotiverade individ och den högsta utbildning som hon/han
når. Exemplet med utbildning illustreras i Figur 5 och kan jämföras
med sfärerna i Figur 4.

5 Se avsnittet, Tidsgeografisk analys av omgivningens struktur.
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Figur 5. Påverkan på en persons utbildningsnivå. På olika rumsligt avstånd
från personenfinns olika kontexter som varför sigpåverkar indivi-
denjfr Figur 4.

Kontextuell påverkan går att koppla till erfarenheter av marknadsfö-
ring, hur mycket vi påverkas av det vi själva upplever. Intrycken av
grannar är självupplevda, ibland med egen aktivitet i form av kontakt
ansikte mot ansikte. Grannar blir därmed direkt sedda och hörda. Så-
dana direktkontakter, brukar marknadsförare hävda, är det mest ef-
fektiva sättet att påverka. I detta sammanhang återfinns studier av so-
ciala nätverk och sociala relationer, som skall utvecklas nedan.

Rum diskuteras ibland som en social kategori och som format av
människors, sociala aktiviteter. Detta rum konstrueras på nytt för
varje ögonblick och är således även beroende av tiden. Vidare ser
varje individ rum och tid utifrån sitt perspektiv. Detta betyder en
mycket mångfacetterad och varierad bild av rummet beroende på vem
man är (i engelskspråkig litteratur, diversity and multiplicity of space). På
detta sätt konstrueras även identitet i ett samspel mellan individ och
social kategori (Massey 1994, s. 5). Med uttrycket man är vad man gör
beskrivs en ständig förändring av identiteten. Identiteten skapas av
kroppen (personen) och gruppen (sociala relationer). I interaktionen
mellan rum och identitet förstärks deras konstruktioner vilket gäller även
för den geografiska nivån bostadsområde (Massey, 1994).

Sociala relationer och kontextuella effekter
En utgångspunkt för hur vi värderar och uppfattar platser är om vi ser
exempelvis ett bostadsområde som en insider eller outsider. Ar betrakta-
ren en person som är invand i miljön eller någon som "med ett barns

skola,
lärare,
tillgång
utb.
etc.
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ögon' ser miljön för första gången? (Eliegård 1998). Det kan vara svårt
att som betraktare se mönster i icke invanda sammanhang eftersom
många av dem förblir dolda för oss. Det blir tydligt i de fall där utom-
stående bedömare menar att t.ex. ett bostadsområde inte är attraktivt.

(Om detta att vi generellt lättare uppfattar sådant som vi inte är vana
vid, just bara som det framträder — "i sin fysiska yttring", skriver Elle-
gård 1998, s.86.)

Ytterligare en aspekt i detta sammanhang är hur vi kan veta någon-
ting om omgivningens kvalité oberoende av om vi är insider eller outsi-
der. Nyström behandlar frågan om vad som är omgivningens kvalité i
ett diskussionskapitel From Provision ofHousing to Understanding Fife Pro-
cess (Nyström 1996). Kvalité kan definieras utifrån exempelvis poli-
tikers, forskares, arkitekters eller boendes åsikt. Som individer vet vi
vad vi tycker är viktiga kvalitéer i omgivningen. Nyström beskriver en
utveckling från tillhandahållande av bostäder, till förbättring av livs-
miljöer samt från att tillgodose basala behov till att bidra till det Healy
kallar mänsklig blomstring (se Healy 1996). Perspektivet har också
förskjutits från en fokusering på individer med preferenser, till fokus
på individer i sociala världar med relationer som resurser. Perspektivet
har också förskjutits från en beskrivning av livsstatus till att förstå
livsprocesser. En definition av omgivningens goda kvalité skulle vara
en sådan, där den geografiska kontexten bidrar till mänsklig blomst-
ring, enligt Nyström (1996).

Ett i grunden liknande resonemang förs av Harvey om sociala kon-
struktioner av platser. Platsbegreppets mångtydighet speglar dess olika
betydelser för skilda personer liksom att platser alltid är socialt kon-
struerade. 1 detta sammanhang passar diskussionen om "the beiweenness
ofplace" väl in (Entrikin 1991). Platser existerar men är samtidigt kon-
struerade utifrån ett subjektivt seende, d.v.s. beroende av människor-
nas perspektiv. Ett bostadsområde är t.ex. både centrerat kring de bo-
ende och deras hem samtidigt som det för en utomstående betraktare
är ett bostadsområde med hus, gator och människor, precis som vilket
som helst. Det är möjligt att se på insider och outsider som ett konti-
nuum d.v.s. det finns en skala där olika personer kan ha en varierande
grad av erfarenhet från en plats. Insidern är dock i normalfallet den
som bor på platsen. Platser får mening om man känner sig inside,
hemma på platsen, man känner sig här mer än där, innesluten snarare
än exponerad och säker snarare än hotad. En viktig ingrediens i detta
är att definiera de andra på ett exkluderande och stigmatiserande sätt
(Knox 1995, s. 215).



Omgivningens effekterpä socioekonomisk karriär. 33

Platsers sociala konstruktion är en del av den socio-rumsliga dialekti-
ken (Knox 1995). En insider's konstruktion av en plats kan inte ske
oberoende av samhällets normer och representationer; det är ett sam-
spel. Det är detta samspel mellan människan och den omgivande
miljön, i form av människor eller fysiska byggnader, som dialektiken
handlar om.

Socio-rumslig dialektik

överförings-
mekanismer

individens

egenskaper

egenskaper som påverkas

\7

omgivningens
egenskaper(dess
fysiska och socio-

demo grafiska
karaktär)

faktorer som påverkar

individens karriär vad gäller
utbildning, arbete och inkomst

Figur 6. Konceptuell modell. Socio-rumslig dialektik, ömsesidigpåverkan
mellan individen och den sociala och fysiska omgivningen som till-
sammans med andrafaktorer skapar ufallet iform av individens
soäoekonomiska karriär.

Dialektiken utgörs av dessa två sidor som påverkar varandra ömsesi-
digt. I Figur 6 karaktäriseras denna ömsesidiga påverkan av den dub-
belriktade pilen. Uppmärksamheten riktas här mot omgivningens på-
verkan på människor och inte hur de själva påverkar densamma (även
om pilen i Figur 6 är dubbelriktad). Pilen i sig liknar en black box där
processen med överföringsmekanismer inte studeras direkt utan det är ut-
fallet som studeras. Overföringsmekanismer är mekanismer som kan
överföra beteende. Hit hör s.k. smittmekanismer som smittar genom
grupptryck eller viljan att smälta in i gruppen samt socialisationspro-
cesser (normer för beteende överförs genom förebilder) (Andersson
och van der Burgt 2000, s. 31). Den lodräta pilen visar att utfallet i
form av människors socioekonomiska karriär är beroende av den so-

cio-rumsliga dialektiken. En mängd olika utfall skulle kunna studeras
men här har utbildning, arbete och inkomst angivits. Figuren utgör
avhandlingens konceptuella modell.
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Svaga och starka band tillgrannar — om socialgemenskap
Det finns flera begrepp som används för att beskriva sociala relatio-
ner i bostadsområden av vilka några beskrivs nedan. De har t.ex. sin
grund i sociologiska teorier om olika typer av sociala nätverk. En indi-
vids sociala relationer kan från såväl kvantitativ som kvalitativ ut-

gångspunkt analyseras i termer av dennes sociala nätverk. Sociala nät-
verk kan vara mer eller mindre positiva för individen beroende på
dessas förmåga att förse individen med socialt stöd. Sociala nätverk
har olika storlek och sammansättning i skilda grupper av befolk-
ningen. Kvinnor har fler nära vänner än män, välutbildade har större
sociala nätverk, lägre utbildade har större andel släkt i sina sociala nät-
verk. De med bristande sociala nätverk har större risk för sjukdom
(SCB 1997b).

Kontextuella effekter kan ha sin grund i sociala nätverks konstruk-
tion. Beskrivningar av hur sociala relationer uppträder i bostadsområ-
den kan göras med begreppen starka och svaga band, samt Gemeinschaft
och Gesellschaft vilket kommer att prövas nedan. En avgränsning i av-

handlingen är att jag förutsätter att det finns sociala relationer i bo-
stadsområden, jag gör ingen analys av dem.

Några idéer om bostadsområdens sociala liv kan hämtas ur en
svensk studie, Det lilla grannskapet, Gårdar, trapphus och socialt liv, av Ols-
son, Cruse Sondén och Ohlander (1997). Författarna menar att det
verkar vara viktigt för människor att ha en tydlig gräns mellan det pri-
vata och grannskapet, och en återhållsamhet mot grannar i termer av
nära kontakter. Samtidigt ville de intervjuade gärna veta vilka gran-
narna var och ha lätta kontakter genom att hälsa och småprata. Lät-
tare kontakter med grannar kallar författarna för "grannskapets sociala
idé"{g. 52). Kontakter av detta slag kan placeras in under begreppet
weak ties eller direkt översatt till svaga band. Begreppet kommer från
sociologen Granovetters artikel The strength ofweak ties, (1973).

Svaga band har en viktig funktion i samhället och för enskilda indi-
vider. Folk känner varandra på ett relativt ytligt sätt, de hälsar och
småpratar. Särskilt betonar Granovetter (1995) att svaga band över-
bryggar mellan olika sociala grupper och mellan olika sociala system
samt att de är viktiga förmedlare av information och andra resurser.
Kontakter gör det lättare att få ett arbete samt de bästa arbetena, de
högst betalda och mest prestigefyllda som ger mest tillfredsställelse,
tillsätts på detta sätt. Man har således sämre förutsättningar för att få
arbete utan dessa kontakter (Granovetter 1995). I ett samhälle eller
lokalsamhälle med många svaga band finns kapaciteten att organisera
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sig kring intressen och lösa problem (Olsson, Cruse Sondén och
Ohlander 1997). Avsaknad av svaga band skulle kunna vara ett tecken
på att bostadsområdet är utsatt, eller att de boende där inte förmår
utnyttja möjligheterna att skapa svaga band. Diskussionen om svaga
band kan ses som en kritik och en komplettering av den s.k. nät-
verksanalysen. Denna utgår i stor utsträckning från en analys av en-
skilda personers relationer till varandra medan tal om grannskapet
som en social gemenskap betonar den kollektiva sidan.

Starka band finns när man har nära och intima relationer till männi-

skor, människor som kan hjälpa till och som ställer upp. Dessa band
är också mer stadigvarande och nyttjas som utbytesrelationer. Diskus-
sionen om olika typer av sociala band visar dock att de svaga inte per
definition är mindre viktiga än de starka. Det är också enligt studien
(Olsson, Cruse Sondén och Ohlander 1997) viktigt för människor att
ha viss kännedom om vilka som bor runt om dem och att de har nå-

gon kontakt. Om människor oftare har starka band utanför bostads-
området än inom, minskar sannolikt förväntningarna på kontextuella
effekter (Henning och Lieberg 1996). En svensk undersökning visar
att de svaga banden i bostadsområden är tre gånger större än de
starka, om man jämför medelvärdet för det totala antalet kontakter.
Betydelsen av dessa svaga band visade sig genom att boende menade
att kontakterna gjorde att man kände sig hemma och säker, samt att
de gav ett praktiskt såväl som socialt stöd (Henning och Lieberg
1996). Studien visar att det finns färre starka än svaga band i det un-
dersökta bostadsområdet men att de svaga är fler och har en stor be-
tydelse.

Diskussionen kring svaga och starka band visar sålunda att studier
av sociala kontakter är relevanta för att undersöka kontextuella effek-
ter. Författarna skriver, att "nodding contacts" kan vara viktigt för per-
soners identitet som sociala varelser (Henning och Lieberg 1996, s.
22). Det kanske inte är effekternas storlek som kan undersökas ge-
nom sociala nätverk, men väl hur, och varför, de uppkommer.

En viktig grund till teorier om kulturella system och sociala gemen-
skaper lades av Tönnies redan i slutet av 1800-talet. Han menade att
man kunde finna två former av social gemenskap i alla kulturella sys-
tern, vilka han kallade Gemeinscbaft och Gesellschaft. Med Gemeinschaft
avses ett förmodernt eller traditionellt kulturellt system där familjen
och släkten är basgruppen. Relationerna karaktäriseras av kontinuitet,
djup, samhörighet och fullständighet. Gesellschaft sågs som en pro-
dukt av urbaniseringen och industrialiseringen där sociala och eko-
nomiska relationer baserades på rationalitet, effektivitet och kon-
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traktsbundna överenskommelser mellan väl specialiserade individer.
Perspektivet Gesellschaft kom tidigt att befästas som den moderna
stadens kulturella system av t.ex. Wirth (1938) och Simmel (1981,
först publicerat 1908). Perspektivet visade sig även i argumenten för
community lost (Asplund 1991).

Ovan har beskrivits sätt att begreppsliggöra de sociala relationerna i
staden. Dessa relationers existens är en av förutsättningarna för anta-
gandet om den sociala omgivningens effekter på individer. Denna in-
sikt präglar också van Kempens (1998) empiriska studie om sociala
kontakter.

Van Kempen (1998) skriver om konsekvenser av att bo i utsatta
bostadsområden. Författaren undersöker två bostadsområden i Ut-
recht. Det är enligt van Kempen först och främst i anglo-saxisk litte-
ratur som vi finner hypotesen att karakteristika hos individer i bo-
stadsområden smittar. Dramatiska konsekvenser finns beskrivna och
ofta i samband med begränsade aktivitetsmönster och sociala kontakter in i
och ut ifrån området (van Kempen 1998). Den kanske mest kända av
dessa förespråkare av grannskapseffekter är Wilson (1987). Den mot-
satta utgångspunkten är att bostadsområdet inte har någon betydelse.
De som hävdar detta menar t.ex. att transporter, tele- och datakom-
munikationer fungerar på ett sådant sätt att ingen kan bli isolerad och
därmed ensidigt påverkad av sin omgivning. Van Kempen undviker
frågan om omgivningens påverkan och söker svaret i premisserna, nämli-
gen i hur stor utsträckning människor i två undersökta bostadsområ-
den har sociala kontakter eller aktiviteter utanför området.

Det finns de som menar att människor i mindre attraktiva bostads-
områden lever i separata världar och inte påverkas av varandra
(Webber 1963). Detta skulle snarare vara normen än att de efter en tid
kommer att integreras. Om detta är fallet, d.v.s. om kontakter sker
lika mycket utanför bostadsområdet är det svårt att tänka sig att nor-
mer, värderingar och sociala möjligheter tillskrivs människorna från
bostadsområdet. I van Kempens studie undersöks betydelsen av indi-
viduella och hushållskarakteristika för typen av sociala nätverk och
aktiviteter. Grupper som förväntas vara mer bundna till bostadsom-
rådet är hushåll med låg inkomst, äldre, hushåll med barn, hushåll
med låg utbildningsnivå och etniska minoriteter. Van Kempen använ-
der fyra hypoteser som behöver verifieras för att kontextuella effekter
ska vara möjliga.
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1. Aktivitetsfältet för boende i utsatta områden är till stor del begränsat
till det specifika bostadsområdet.

2. I utsatta områden är aktivitetsfält för hushåll med låga inkomster,
pensionärer och människor som inte tillhör den holländska be-
folkningsgruppen mer orienterade mot bostadsområdet.

3. Sociala nätverk för de som bor i utsatta bostadsområden är till stor

del begränsade till bostadsområdet.
4. I utsatta områden är de sociala nätverken, för hushåll med låga in-

komster, äldre och människor som inte tillhör den holländska be-
folkningsgruppen, mer orienterade mot bostadsområdet, (van
Kempen 1998, s. 5).

Van Kempens undersökning visar att etniska minoriteter är något mer
låsta till området. Fler över 55 år än under 30, utför aktiviteter i om-

rådet, d.v.s. ålder har betydelse. Få besöker vänner och familj i bo-
stadsområdet men det var ännu färre som aldrig besöker någon i om-
rådet (van Kempen 1998). En slutsats är att bostadsområdet inte har
stor betydelse som integrerande kontext på grund av att de rumsliga
och sociala aktiviteterna och kontakterna inte är begränsade till bo-
stadsområdet. En kritik av studien är att författarens slutsatser dras
från ett litet material. För det andra må invånarna ha kontakter med
hela världen genom utbyggda kommunikationer, data och tele, men
vilka kontakter har störst betydelse? Man kan ställa sig tveksam till om
resultatet att mer än hälften av alla kontakter sker utanför området,
automatiskt skulle betyda att det egna området inte har någon bety-
delse? Det kan finnas skillnad i kvalité mellan kontakter som individer
har vilket det inte tas någon hänsyn till i van Kempens studie.

Välfärdens rumsliga differentiering och social
rättvisa
Under denna rubrik behandlas välfärd och rumslig differentiering samt social
rättvisa som normativ teori. När människor är rumsligt åtskilda i olika ty-
per av kontext och med olika sociala relationer, varierar också välfär-
den rumsligt. Den geografiska fördelningen6 av välfärd samt resone-
mang om social rättvisa står i fokus för detta avsnitt, där tidsgeografin
avslutningsvis beskrivs som ett lämpligt angreppssätt.

6 Välfärdens rumsliga differentiering innebär en avgränsning gentemot välfärdsför-
delning efter icke-rumsliga aspekter som exempelvis klass, kön och ålder.
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Välfärd är i denna studie preciserad i kategorierna utbildning, sys-
selsättningsstatus och inkomst. Man kan emellertid skilja mellan yttre
betingelser, vilka kan mätas objektivt (exempelvis föreliggande studies
variabler, bostad, fysisk rörlighet eller social situation), den berördes
subjektiva upplevelser och bedömning av värdet av dem, samt tillsist, ef-
fekterna på en persons liv av närvaron eller frånvaron av de yttre betingel-
serna givet värderingarna.

Aspekter som tidigare välfärdsforskning kritiserats för att inte ta
hänsyn till är omgivningens kvalité. Omgivningen i fysisk form betyder
t.ex. fara för hälsan, tillgänglighet till service som sjukhus, affärer,
bibliotek och parker samt sociala negativa aspekter som brottslighet,
vandalism och drogmissbruk. Dessa aspekter undersöks med fördel
utifrån ett geografiskt perspektiv. Frågorna studeras ofta som livskva-
lité eller territorialjustice och kräver ett annorlunda perspektiv på väl-
färdens differentiering. Det gäller inte att söka efter invånarnas skuld
till ett områdes dåliga rykte, utan det handlar istället om att studera
maktrelationer för att kunna förhandla till sig (t.ex. ett bibliotek) eller
ifrån sig (t.ex. en soptipp) eller strukturer som ger upphov till varie-
rande möjligheter.

Det som undersöks här är normativt färgat av den svenska offent-
liga idén om vad välfärd är, samt av allmän välfärdsteori (Erikson och
Åberg 1984). Det är en idé om ju högre utbildning, inkomst eller
högre grad av sysselsättning, desto "bättre". Jag gör inga anspråk på
att de aspekter av välfärd som jag undersöker här är fullständiga, men
de ingår i diskussionen av välfärd och är variabler i både nationella
och internationella listor över levnadsnivå och välfärd (Erikson och
Åberg 1984).

Undersökningen av kontextuella effekter på några indikatorer på väl-
färd (utbildning, sysselsättning och inkomst), ger en möjlighet att be-
skriva välfärdens geografi i termer av socioekonomisk karriär. Studier
av detta slag ger förklaringar till variation i välfärd, kan underlätta utvär-
deringar och kan ge förslag till åtgärder. Det finns både studier som be-
skriver variationer i välfärd och de som identifierar områden där de
boende är relativt sett disadvantaged, missgynnade, s.k. utsatta bostads-
områden. Det senare angreppssättet är dock inte målet med denna
avhandling. Från rumsligt differentierad välfärd är steget inte långt till
diskussionen om social rättvisa.



Omgivningens effekterpå socioekonomisk karriär. 39

Social rättvisa
Smith (1997) skriver att social rättvisa har återkommit på den geogra-
fiska agendan under de senaste åren. Sammanhanget för frågorna har
dock förändrats mycket från 1960- och 70-talens radikala geografi,
som fick disciplinen att sätta fördelningsfrågor i centrum (Smith 1997,
s. 19). Nu finns en diskurs om social rättvisa inom ramen för ett all-
mänt intresse för moralfilosofi och politisk filosofi. (Olika inriktningar
med varierande perspektiv på rättvisa konkurrerar, som t.ex. libertari-
anismen7, kommunitarismen8 och feminismen.9) Social rättvisa har
behandlats i texter ända från Platons och Aristoteles tid. Enligt Smith
diskuterades inriktningen tidigt som det goda livet, the good life, för att
sedan handla mer precist om fördelningspolitik.10 Jag ska återge den
grund som avhandlingen står på och definiera några viktiga begrepp.
Jag har givit ett antal av David Smiths, Harveys samt Susan Smiths
texter en central roll, då deras diskussioner om social rättvisa baseras
på ett kulturgeografiskt perspektiv.

En bred definition är enligt Smith att "Social rättvisa handlar om för-
delningen av samhällets för- och nackdelar och hur den kommer till" (Smith

7 Libertarianerna försvarar marknadens frihet och kräver inskränkningar i statens
makt att bedriva socialpolitik. Omfördelning via skatter är ett brott mot mänskliga
rättigheter (Kymlicka 1995). För en beskrivning av inriktningen se t.ex. (Smith
1994, s. 65) eller (Kymlicka 1995, s. 100).

8 Kommunitaristerna ifrågasätter flera av de gängse antagandena om självbestäm-
mandets karaktär och värde och är motståndare till en neutral stat. Staten bör
sträva mot en politik för det gemensamma bästa (Kymlicka 1995). För en beskriv-
ning av inriktningen se t.ex. (Smith 1994, s. 98) eller (Kymlicka 1995, s. 201).

9 Postmodernismen har enligt Smith ". ..raised important issuesfor socialjustice and ethics,
including scepticism concerning the universal claims ofgrand theory or metanarrative, hostility
towardsfoundationalism and essentialism, and emphasis on human diversity and difference. "
Kritiken mot en enhetlig grund, som social rättvisa förutsätter, gör att både Smith
(1997) och Harvey (1996) diskuterar en ny inriktning av social rättvisa. Ingen av
författarna vill överge perspektivet och diskuterar utifrån Youngs kritik ett post-
modernt perspektiv på rättvisa (1990). (Young menar att "Any definition ofhuman
nature is dangerous because it threatens to devalue or exclude some acceptable individual desires,
cultural characteristics, or ways of life" (Young 1990, s. 104). Smith ser stora hinder för
möjligheten att formulera en universellt gällande grundtanke för "good life" (Smith
1997, s. 21). Hindren skall dock inte visa sig för stora varken för Smith eller
Harvey, som menar att övergripande argument som social rättvisa fortfarande
krävs för samhällsförändringar.

10 Modernare källor med diskussion om social rättvisa är t.ex. (Rawls 1971), (No-
zic.k, 1986, första upplagan 1974), (Kymlicka 1995), (Young 1990), (Harvey
1999), (Harvey 1996), (Smith 1994), (Smith 1996). För mig är dock inte syftet
varken att bredda diskussionen i ämnet eller att ge en heltäckande bild av teori-
bildningen kring social rättvisa.
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1994, s. 1, egen översättning). Ordet rättvisa kan i sig delas upp i en
distributiv och kompensatorisk aspekt. Distributiv rättvisa handlar om
hur resurser ska fördelas och förutsätter intressekonflikter. Kompen-
satorisk (eller retributiv) rättvisa handlar om hur ersättning för ett
visst handlande skall bestämmas (straff/ersättning).

En viktig fråga för rättvis fördelning är hur man rättfärdigar olik
behandling samt hur man identifierar olikheter hos människor som är
relevanta för fördelning av nyttigheter. Det reser frågan om distink-
tionen mellan aritmetisk och proportionell jämlikhet. I den aritmetiska
får alla samma kvantitet av något och i den proportionella får männi-
skor kvantiteter proportionella gentemot skilda omständigheter. Det
är i mötet mellan människan och naturen, med ändliga resurser, som
ett styre som reglerar förhållandena blir nödvändigt. Det bör vara ett
styre som leds med moral från "a theory of social justice" som bas för
maktutövningen (Smith, 1994, s. 25).

Frågan om vad som ska fördelas orsakar ofta uppdelningar, och
diskussion förs i termer av t.ex. ekonomisk, social och politisk rätt-
visa. Smith skriver att detta kan vara en frestande övning, men att den
inte är särskilt fruktbar då alla indelningar griper in i varandra (Smith
1994, s. 25). Att använda social rättvisa som fördelning av resurser i
positiv bemärkelse, utan att visa att det även är nackdelar/upp-
offringar som ska fördelas, kan vara missvisande och är ett problem
med begreppet.

Smith's uppfattning om rättvisa är dock bred. "The term socialjustice
is taken to embrace both fairness and equity in the distribution of a wide range of
attributes, which need not be confined to material things. Although the primary fo-
cus is on attributes, which have an immediate bearing on people's well-being or the
quality of their lives, our conception of socialjustice goes beyond patterns of distri-
bution, general and spatial, to incorporate attributes relevant to how these come
about. While fairness is sometimes applied to procedures and justice to outcomes
... we are concerned with both. Preference to the term socialjustice rather than

justice in general is explained not by preoccupation with the distribution of attrib-
utes which might be labelled as social, but by concern with something which hap-
pens socially, amongpeople in a society. This is taken to incorporate the economical
and political dimensions of life ... and others which might be labelled cultural, or
social in a narrow sense, but excludes retributive or criminal justice." (Smith
1994, s. 26, egen understrykning). Det betyder att social rättvisa här är
både fördelnings- och kompensationsrättvisa i och med termen social.
Jag sympatiserar med denna breda definition av social rättvisa. Det
kan då uttryckas i den välkända frågan — vem får vad, var och hur?
Var, ger en rumslig dimension åt frågan om fördelning.



Omgivningens effekterpå socioekonomisk karnär. 41

Som nämnts ovan har rättvisediskussionen antika rötter i bl.a. Pia-
tons och Aristoteles tänkande. Dagens forskare hänvisar dock oftare
till Rawis och Nozick som skrev sina grundläggande verk i början av
1970-talet (Nozick 1986) (Rawls 1971). Det finns inte en teori om so-
cial rättvisa, utan flera. De har olika grund som t.ex. socialismen (järn-
likhet), kommunitarismen (det gemensamma goda) eller utilitarismen
(nytta), o.s.v. Rättvisa har många betydelser varför definitioner måste
göras, som ovan. Ett annat sätt att se på definitionernas olika dis-
kurser är enligt Harvey att "admit the relativism of discourses about justice,
but to insist that discourses are expressions of social power." (Harvey, 1996,
s. 300). Idén om rättvisa måste då ses i relation till hegemonin som
kommer från den härskande klassen. Läsaren bör bära med sig denna
skepsis till de generaliserande resonemangen om social rättvisa i av-
handlingen.

Det finns många begrepp som behandlas inom ramen för diskus-
sioner om social rättvisa. Det är rättvisa/orättvisa, moral, etik, rättig-
heter, möjligheter, well-being, belöning, jämlikhet/ojämlikhet och med-
borgarskap. Ofta rör de praktisk välfärd och samhällsekonomi i en
bredare mening. Det som jag ska inrikta mig på är diskussionen om
opportunities, d.v.s. möjligheter samt places ofgoodfortune. Detta är också
ett begrepp som används flitigt i diskussionen om social rättvisa. En
brittisk kommission om social rättvisa skrev t.ex. ett kapitel om Op-
portunities and Life Chances. Självrespekt och jämlikt medborgarskap
kräver mer än att de basala behoven som inkomst, någonstans att bo
o.s.v. uppfylls. De kräver, enligt kommissionen, möjligheter och liv-
schanser som är centrala för personlig frihet och autonomi. Utbild-
ning och sysselsättning är två av dessa möjligheter som krävs, vilka
även är intressanta ur avhandlingens perspektiv. (Commission on So-
cial Justice 1998).

Ett geografiskt sätt att närma sig frågan om människors olika möj-
ligheter och livschanser är att problematisera "places of good fortune",
(platser med framgång och tur) (Smith 2000a). Smith skriver att ut-
trycket innehåller tre betydelser; den roll som tur spelar i människors
liv, positionen i en social struktur samt plats i dess geografiska me-
ning. Varje betydelse har ett värde för människors välmående, well-
being.

Kritiskt är att turen har så stor betydelse i livet, vilket får till kon-
sekvens att vi måste fundera över moralen i det. Smith skriver, apropå
"places ofgood fortune" i geografisk mening, att 'The chance of birth in a

particular place on the highly uneven surface of resources carries no greater moral
credit than being born to a rich or poor family, male or female, black or white.
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And such initial advantage as arises from the place of good fortune is readily
transferred to future generations, similarly devoid of moraljustification. As for the
possibility of the disadvantaged seeking better opportunities elsewhere, for the most
people the capacity to change their place, from a poor endowed to richly resourced
location (or state), may be as limited as it is to change their gender or skin pig-
mentation." (Smith 2000a, s. 4). Finns t.ex. "places of good fortune" för
specifika resurser som utbildning, sysselsättning och inkomst? Platser
som skapar framgång/tur är specifika kontexter, för att anknyta till ett
centralt begrepp i avhandlingen.

Ett annat begrepp som används i litteratur om social rättvisa är
"good life". Smith skriver om återgången till det goda livet i en artikel
"The concept of the good life in philosophical writing incorporates both the most de-
sirable or happiest life and the worthiest or most virtuous life, that is both faring
well and doing right, it can refer to individual or collective experience" (Smith
1997, s. 21). Vad som är det goda livet är förstås, enligt liberaler, be-
roende av individuella preferenser, fortsätter Smith. Det visar sig
emellertid svårt att utveckla begreppet social rättvisa utan att accep-
tera några grundtankar i ett gott liv som är lättare att försvara än
andra. Det svåra är sedan att välja fördelningsprincip och särskilda
livsmönster, då behövs social rättvisa som ledstjärna. (Smith 1997).

Angående ställningstaganden i frågor om politik, social rättvisa,
moral och etik skriver Smith (1994, s. 2) att de avfärdas som norma-
tiva och inte vetenskapliga. Vikt fästs vid hur det skulle kunna
vara/bör vara istället för hur det verkligen är. Inom flera ämnesområ-
den är det detta att beskriva och förklara den observerade värden, hur
det verkligen är, som är kärnan i forskningen. Bedömningar om vad
som är bra eller dåligt, rätt eller fel görs inte. Det uppfattas inte som
vetenskapens roll. Kulturgeografer ska enligt normen om hur man
skriver inte heller ägna sig åt värdeuttalanden eller uttrycka meningar
som kan uppfattas som politiska. Smith skriver vidare att det är troligt
att detta inte går att utesluta ur forskningen "Its because making value or
moraljudgements is so much part of human life that its exclusion from practice of
science is implausible." (Smith 1994, s. 2). Jag anser inte heller att det
faktum att social rättvisa är en normativ teori, skulle utesluta veten-

skaplighet.
1 en analys av, utbildning, sysselsättningsstatus och inkomst, kan

det diskuteras om det är rätt att lägga normativa värderingar på vad
som är socioekonomisk karriär för människor och vad som är det
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goda livet, the good lifeT Individerna som ingår i undersökningen har
alla egna visioner för sina liv. En hög eller låg utbildning betyder där-
för inte automatiskt att man i välfärdstermer värderar sin situation
efter nivåer som jag mäter. Inte heller sysselsättningsstatus eller in-
komst behöver vara värderat på samma sätt. Det är emellertid just
dessa karriärer som samhället och framförallt media och beslutsfattare
ofta använder när de utvärderar bostadsområden och hur människor i
olika områden mår i välfärdstermer. Det finns således en koppling
mellan social rättvisa och välfärd.

Studien utgår från att individers handlande är viktigt, men alltid re-
laterade till kontexten. Restriktioner för individer uppstår i samhällets
organisation som helhet, utifrån mäktiga institutioner och grupper.
Idén om restriktioner i samhället återfinns inom tidsgeografin som
beskrivs mer utförligt nedan. Med tidsgeografin som metod kan man
blottlägga bredare regelbundenheter och strukturer som orsak till
olika möjligheter och villkor som places of good fortune. Till detta
kan läggas avhandlingens betoning av den nödvändiga motsatsen —

places offew opportunities.

Tidsgeografisk analys av omgivningens struktur
Tidsgeografin beskrivs som en kontextuell ansats (contextual approach)
(Johnston et al. 2000). Hägerstrands (1970) tidsgeografiska begrepp
gör tids- och rumsaspekterna tydliga i vår vardagliga omgivning. För
att illustrera verkligheten tidsgeografiskt använder Flägerstrand en
modell som varierar i sin utformning men alltid visar tidens och
rummets utsträckning. Grundbegreppen i denna modell visas i Figur
7. Modellen visar individbanor i tid och rum. Individbanor kan göras
över ett liv, ett år, en dag eller ett dygn t.ex.

11 Att påvisa allmänmänskliga idéer/krav om välfärd som hög utbildning, sysselsätt-
ning och inkomst är oförenligt med postmodernismen, (Smith 2000a, s. 7).
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Figur 7. Grundbegreppen i den tidsgeografiska modellen. Rum representerar
ettgeografiskt område, stort eller litet och den andra axeln represen-
terar tiden. Titt föremål (t.ex. en individ) beskriver en bana, som
består av vistelser vid ".stationer" (s1 och s2) och förflyttningar (f)
mellan dem. Källa: Baseraspå SOU 1970:14, 4:15

Ett tidsgeografiskt betraktelsesätt erbjuder ett sätt att analysera i vilka
olika rum av påverkan som personer rör sig samt även deras restriktio-
ner. Det finns tre typer av restriktioner som ses som de viktigaste
nämligen: kapacitets-, kopplings- och styrningsrestriktioner. I labyrinten av
olika möjligheter och restriktioner konkurrerar individerna och är då
barriärer för varandra. Ett exempel med bostadsval är att fler männi-
skor, än möjligt i mån av plats, söker sig till ett bostadsområde. De
olika sökanden är då barriärer för varandra. Att flytta är ett sätt för en
individ att sträva mot restriktioner men på den nya platsen finns en ny
omgivningsstruktur, med andra utbudsplatser och restriktioner som
kräver anpassning och kunskap (Hägerstrand 1970). Olika individer
har också skilda förutsättningar att handskas med restriktionerna.

Kapacitetsrestriktioner är beteckningen för "allt som begränsar indivi-
dens verksamhet på grund av hans [hennes] biologiska egenskaper och på grund
av prestationsförmågan hos de redskap, som står till föfogande" (Hägerstrand
1970, s. 4:18). Ofta begränsar kapacitetsrestriktionerna användningen
av tiden. Människor behöver mycket tid bl.a. till att både sova och äta.
Detta gör att det inte finns obegränsad tillgång till alla 24 timmarna
om dygnet; vissa är redan i förväg bokade av våra biologiska behov.
De flesta av oss har också en bestämd plats/bostad där vi tillbringar
mycket tid för privata behov. Utifrån denna plats kan vi sedan göra
olika långa dagsutflykter beroende av vilket färdsätt vi väljer. Kapaci-
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tetsrestriktionerna begränsar således också användningen av rummet
och vilka rum vi rör oss i. Kanske är en skola med bra undervisning
belägen långt bort, och tillgänglig bara om informations- och ekono-
miska resurser finns i tillräcklig omfattning.

Människor har även gränser för möjligheten att påverka omgiv-
ningen över ett avstånd och motsatt har omgivningen gränser för på-
verkan. Här finns olika s.k. räckviddströsklar som avgör under vilka
former individer kan samverka med varandra och även hur individer,
redskap och material kan samverka med varandra (Hägerstrand 1970,
s. 4:18-20). De tre räckviddströsklar som Hägerstrand nämner är för
det första ett beröringsavstånd. Eleven måste i normalfallet vara inom
beröringsavstånd för läraren vilket begränsar valet av skola pga. av-
stånd. En andra räckviddströskel som nämns är samtalsavstånd, som
bestäms av det avstånd över vilket man kan föra ett samtal. Segrega-
tionsstudier, där man försöker mäta människors kontakt och möjlig-
het att påverka varandra, kan använda det avståndet som mått. Ytter-
ligare en tredje räckviddströskel är avståndet till bostaden. Man kan se det
som att individen är bunden till denna 'ö' med bestämd radie. Radien
bestäms av det transportmedel som används. Den ö som är tillgänglig
i rummet utifrån individens bostad, kan ritas som ett prisma. I regel är
barns prismor relativt små eftersom deras förflyttningsmöjligheter in-
skränker sig till gång eller möjligtvis cykel. Prismans storlek varierar
utifrån ekonomiska och kunskapsmässiga resurser hos olika individer.
(J fr Figur 4)

En andra kategori restriktioner är kopplingsrestriktioner. Kopplingsre-
striktioner gäller de barriärer som kan uppstå för produktion, kon-
sumtion och social samvaro. För att produktion, konsumtion och
social samvaro ska ske krävs att individer, material och signaler
kopplas ihop till samverkande grupper vilket ger s.k. kopplingar
emellan dem. I resonemang om kopplingsrestriktioner är mötestider
och mötesplatser i tid och rum viktiga. Vissa kopplingar kan dock ske
av en ren tillfällighet, medan andra kan vara noggrant planerade.
Kopplingsrestriktioner beror av både privata och offentliga beslut.
Hägerstrand kallar "en grupp komponenter, som är kopplade till varandra un-
der viss tid, för ett verksamhetsknippe" (1970, s. 4:22, egen understrykning).
Kopplingsrestriktioner innebär att vissa företeelser av nödvändighet
måste ske samtidigt med något annat på en viss punkt. Exempel på
detta kan vara föreningsmöten, affärers, skolors eller arbetsplatsers
öppettider. Det är nödvändigt att vara på en central plats i sitt rum
om allt ska hinnas med under dygnets 24 timmar. Vilka verksam-
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hetsknippen personer kan delta i beror t.ex. på var de bor och bl.a. på
vilka kopplingsrestriktioner de har.

Den tredje gruppen är styrningsrestriktioner, vilka i praktiken avser

tidsgeografiska aspekter av maktutövning. Personer och/eller grupper
har särskilda befogenheter att fatta beslut och utöva kontroll över
olika domäner. En domän kan vara alltifrån bostaden och kommunen
till staten eller grupper av stater. Tillträdet till domänen är ofta regie-
rat på olika sätt och det är hierarkiskt organiserat. En domän kon-
trollerar en annan, t.ex. staten kontrollerar kommunen, eller fastig-
hetsbolaget kontrollerar fastigheten där en människas hem finns
(Hägerstrand 1970). Domänerna är i regel fjärrstyrda, vilket kan skapa
lokala problem. Fastighets- och markägandet är domänkomplex
(Hägerstrand 1970). Bostadspolitiken samt bostadsföretag och andra
markägare kan driva igenom beslut som ger utslag lägre ner i hierar-
kin. När bostadsföretag och kommuner vidtar åtgärder i bostadsom-
råden handlar det om maktutövning över bostadsområdet som do-
män.

Kapacitets-, kopplings- och styrningsrestriktionerna samverkar.
Hägerstrand skriver vidare: "Det är klart, att den som har låg inkomst

jämfört med den som har en högre, kommer åt färre och sämre utbud i närheten,
då ett inträde av något slag måste betalas vid domängränsen" (1970, s. 4:31).
Mer konkret kan man t.ex. tänka sig ett hushåll med relativt låg in-
komst som inte har råd att bosätta sig var som helst.

Omgivningsstrukturen består av både utbud och barriärer sedda utifrån
ett hushåll eller en individ. EJtbud bör enligt Hägerstrand tolkas på ett
allmängiltigt sätt "Allting som eftersträvas och som kan hämtas från omgiv-
ningen hör dit: vatten, livsmedel, och andra varor, arbetstillfällen, tjänster, infor-
mation, sociala kontakter och rekreation" (1970, s. 4:14, egen understryk-
ning). De understrukna orden har direkt beröring med denna studie
eftersom det är utbud som kopplas till den socioekonomiska karriä-
ren. Utbudets karaktär är således beroende av t.ex. den omgivande be-
folkningens karaktär, hur de sociala kontakterna ser ut liksom den till-
gängliga informationen. Omgivningsstruktur kan således i dessa as-

pekter jämställas med begreppet kontext som det används i studien.
Begreppet omgivningsstruktur är enligt Hägerstrand relativistiskt
"Dad som är omgivning beror på vem man sätter i centrumP (1970, s. 4:14).
Det är skillnader i förutsättningar för att nå olika utbudspunkter, kun-
skap om utbudet liksom i förmåga att köpa förflyttningar eller till-
träde. Hur förhåller sig då begreppet omgivningsstruktur till begrep-
pen räckhåll och räckhållsrymd?
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Käckhåll innebär det som en individ kan nå, inte enbart fysiska ting
utan även mer svårgripbara saker, som känslor, ideologi och kunskap
(Hägerstrand 1991). "Uttryckt i bildspråk kan man säga, att varje person
under sitt liv är inbäddad i en räckhållsrymd, som på varierande sätt sträcker sig
utåt åt sidorna, bakåt mot det förgångna och framåt mot det eftersträvade. Vad
rymden innehåller beror på personens egen kapacitet och biografi, men också på
vad omgivningen erbjuder iform av tillgångar att ta av och mottagare att ge tillä
(Hägerstrand 1991, s. 188). Författaren menar att den traditionella väl-
färdspolitiken just gått ut på att placera mer och mer av materiella till-
gångar och vissa slag av tjänster inom nåbart räckhåll för allt fler.
Skillnaden mellan omgivningsstruktur och räckhållsrymd är att den
senare tar sin utgångspunkt i individen, medan omgivningsstrukturen
inte alltid gör det och är ett mer konkret begrepp.

Hägerstrand skriver särskilt om beroende familjemedlemmar, t.ex.
barn som har en mycket begränsad räckvidd om de inte får hjälp med
förflyttningar. Författaren skriver att "Det betyder, att karaktären hos de
sociala kontakterna i det närmaste grannskapet, liksom bredd och kvalitet hos de
pedagogiska inrättningarna där, får mycket långsiktiga effekter." (1970, s.
4:31). Vad Hägerstrand avser med "långsiktiga effekter" kan inte återges
precist, men det handlar rimligen om de sociala kontakterna i grann-
skåpet liksom kvalitén på de pedagogiska inrättningarna (t.ex.). Detta
gör troligt att författaren menar att barnens socioekonomiska karriär
på lång sikt påverkas av det närmaste grannskapet.

Åquist (1992) framför kritik av tidsgeografin som bör beaktas. Kri-
tiken berör avsaknad av ett inifrånperspektiv i tidsgeografin. Med
tidsgeografiska beskrivningar ses människors rörelser som mönster
utan förståelse av mening eller mål (Åquist 1992). Som metod funge-
rar tidsgeografin bäst som beskrivningssätt medan den har en bris-
tände förmåga att förklara.

För studiens del är den bild av olika rum av påverkan som man kan
skapa, det viktigaste bidraget från tidsgeografin. Det är domäner och
aktörer på olika geografisk nivå. Betonas bör även den potentiella an-
vändbarheten av tidsgeografi för analyser av social rättvisa. Det visas
t.ex. i skillnaden i hur restriktioner verkar som t.ex. i citatet ovan om

de "pedagogiska inrättningarna".

Kontextuella effekter och dessas mekanismer
Parallellt med de tre temana (människa — omgivning och kontextens
effekter, sociala relationer samt välfärdens rumsliga differentiering
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och social rättvisa) i kapitlet skulle en diskussion av s.k. överförings-
mekanismer kunna löpa. De är emellertid sammanförda till detta av-
snitt. Det handlar om hur påverkan sker, d.v.s. vilka mekanismer som
överför påverkan.

De individuella utfall som är mest relevanta för studien är utbild-

ning, sysselsättning och inkomst. Vad avgör dessa utfall? Det är när-
mast en beteendevetenskaplig fråga att se på själva överföringsmeka-
nismerna, vilket inte eftersträvas här. Det handlar emellertid om att
människor i sitt bostadsområde t.ex. ser ett beteende, hör olika infor-
mation eller har social kontakt som påverkar beteendet. Wilson (1987)
skriver om normbeteende i bostadsområden vilket personer i området
tar efter, d.v.s. imiterar. Platser och sammanhang som påverkar män-
niskor i bostadsområdet är t.ex. skolor, lokala sociala nätverk, lekpar-
ker och andra mötesplatser.

Andersson (2000) argumenterar för tre ansatser som alla kan visa
hur själva överföringsmekanismen fungerar. Han menar att de bör
användas för att underbygga en hypotes om att, som han kallar dem,
grannskapseffekter, existerar. De tre ansatserna är socialisations-, nät-
verks- och stigmatiseringsteori (Andersson 2000, s. 122). Andersson redo-
gör för socialisationsteorin, som använts för att undersöka hur vi blir
som vi blir och hur omgivningen påverkar oss. Det är en fråga som
inte undersöks inom ramen för denna avhandling. Intressant för
denna studie är att Andersson argumenterar för att socialisationspro-
cessens mekanismer även gäller för vuxna. "Det sociala inflytandet upphör
självfallet inte vid en viss ålder', (Andersson 2000, s. 123).

Hur tar man reda på kontextens inverkan och vilka förutsättningar
som finns för överföringsmekanismer? Friedrichs (1996) menar t.ex.
att interaktion mellan individer i ett område och synliga grann-
skapskarakteristika, som skräp, fysiskt slitage, synliga våldshandlingar,
brott eller drogmissbruk, ger effekter på beteende. Normer som visas
indirekt på det här sättet, kan så småningom bli normen i området
vilken kommer att avvika allt mer från gängse normer och regler i
samhället (Friedrichs 1996). Från litteraturen har Friedrichs (1996)
samlat flera antaganden om bostadsområden och grannskapseffekter;
• Bostadsområdet, som en möjligheternas struktur, bestämmer (åt-

minstone delvis) kontakten mellan de boende.
• Med rumslig närhet utvecklas social kontakt.
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• Attityder och beteende enligt den modell som finns i området, på-
verkar uppsättningen/vidden av beteende och attityder hos de bo-
ende. Möjligheterna och restriktionerna berikar eller begränsar se-
dan individens beteende.

• Mekanismerna som sprider normer och beteende är interaktion
och synligt beteende.

• Grannskapseffekterna blir stora också genom att de sociala nätverken
och de rumsliga aktiviteterna antas vara begränsad till grannskapet.

• Nätverk för fattiga personer är mindre än nätverk för rika. Nätver-
ken är mer rumsligt begränsade och mer avgränsade till bostads-
området.

Bonetti (1996) är kritisk till att bostadsområdet direkt skulle ha en ne-
gativ inverkan på människors sociala situation. Detta är enligt honom
fallet under vissa omständigheter. Enligt Bonetti stämmer inte Wilsons
jämförelse mellan smittspridningar av sjukdomar och påverkan på
människor som bor i fattiga områden (Bonetti 1996). Emellertid finns
grannskaps- och kontextuella effekter dokumenterade i andra studier,
se t.ex. (Ludwig 1999), (Massey och Denton 1993), (Wilson 1987).

Ovan har nämnts några sätt att se på mekanismer som genom om-
givningen påverkar människor. Inom kulturgeografi finns dock spar-
samt med forskning i frågan även om forskare idag tagit sig an den.
Nedan ges korta exempel på faktorer som påverkar och påverkas.

Litteratur om segregation tenderar att betona de negativa effekterna
som kan genereras av att bo i ett område (Wilson 1987). Ofta betonas
människors möjligheter eller restriktioner för att delta i samhällslivet. De
tänkta restriktionerna för att delta i samhällslivet kommer av brist på
kontakter med relevanta individer och institutioner. Vidare antas i lit-
teraturen att idéer, uppfattningar och speciella beteenden stärkas av den sociala
omgivningen.

Boendesegregation har undersökts som orsak till negativa effekter
även inom skolsystemet. Diskussionen rör ofta barn i områden med en

majoritet av personer med utländsk bakgrund och deras möjligheter
att lära sig ett officiellt språk (Andersson 1995). Om barnen har svårt
med språket har de mindre chans att tillägna sig en fortsatt god ut-
bildning. Utbildning samvarierar sedan ofta med inkomst och syssel-
sättning vilket kan ge unga i dessa områden en utsatt situation. Också
skolans kvalité anges som en negativ effekt p.g.a. ett uppdelat
samhälle. Det är dock viktigt att också peka på att den tvärtom kan
spela en positiv roll, se t.ex. Jönsson och Arnman 1989.
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En annan negativ faktor i boendesegregationssammanhang anses
vara koncentration av fattigdom. Fattig befolkning har negativa effekter
på såväl kommersiella som icke kommersiella aktiviteter. Att ett om-
råde tappar kommersiell service är särskilt troligt där boende har svårt
att stå upp och visa på behov och dessutom har låg köpkraft. Det kan
vidare gälla hälsovård, nödvändigt polisbeskydd eller väl fungerande
och bra skolor (van Kempen och Öziiekren 1998).

Ytterligare en negativ effekt av segregation kan vara en generellt
sett negativ bild hos befolkningen av ett bostadsområde. Detta kan
leda till alla möjliga typer av självuppfyllande profetior. Det finns även för-
fattare som menar att segregation kan leda till minskad förståelse för
de som bor i andra områden (van Kempen och Öziiekren, 1998). Det
kan vara en ytlig förståelse baserad på tidningar, hörsägen eller TV.
Att inte ha kunskap kan ge upphov till intolerans och rädsla. Detta
kan hänföras till en av Anderssons tre ansatser för att undersöka

grannskapseffekter, nämligen stigmatiseringsteori (Andersson 2000).
Friedrichs (1995) presenterar i boken Stadtsogiologie, tio enligt ho-

nom stabila resultat inom segregationsforskningen. Ett av resultaten är
just att en differentierad befolkningssammansättning påverkar invå-
narnas chanser på flera sätt (Friedrichs 1995, s. 81). Det gäller hälso-
tillståndet, kriminalitet, möjligheter att finna arbete, inlärning av den
sociala modellen för god funktion i samhällslivet, kognitiv och social
assimilation av minoritetsgrupper och (sämre) skolor i bostadsområ-
det (Friedrichs 1995 s. 80-81).

Exempelpä studier av kontextens effekter
Forskning om kontexters effekter finns inom ett flertal olika discipli-
ner och ämnesgrenar. Det kan röra sig om effekter på mental hälsa
(Evans, Wells och Moch 2000) (Fliscock et al. 2000), politiskt delta-
gande (Strömblad 2001), barns och ungdomars utveckling, fattigdom
(Wilson 1987), (Friedrichs 1996). Det för mig mest intressanta med
dessa undersökningar är de metoder och den metodologi som an-
vänds, samt givetvis resultaten rörande utfallen för sysselsättning be-
roende på var i en stad man bor (Immergluck 1998, O'Regan och
Quigley 1996), hur innerstaden som boendemiljö påverkar utbildning,
(Ludwig 1999) och vad ungdomar i skolåldern påverkas av (Crane
1991, Brooks-Gunn et al. 1993). Å andra sidan finns det forskare som
koncentrerat sig på segregations- och ghetto-debatten mer allmänt,
t.ex. vad det kan ha för konsekvenser att bo i ett fattigt eller s.k. utsatt
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område. Fokus i denna studie är inte enbart på fattiga områden, men
den debatt som genererats av studier av denna slags boendemiljö är
intressant.

Konsekvenser av att bo i fattiga områden
En huvudperson i diskussioner kring kontextens, betydelse för fattiga
människor, termen underklass används, är Wilson (1987). Han har
kommit att bli en av dem som startade debatten om kontextuella ef-
fekter på senare tid. Wilson menar att om man bor i ett fattigt område
leder det till social isolering, "concentration effects" (Wilson, 1987, s. 58).
Wilson antog att avvikande normer blev dominerande i fattiga områ-
den och att de boende diskriminerades av andra i staden genom att
områdets namn sågs som negativt och mindre attraktivt vid exempel-
vis ansökan om jobb. En ytterligare effekt är uppgivenhet hos invå-
narna som ger en ökande social isolering av området och dess inne-
vånare. Wilson menar också att genom att bo i ett fattigt område
minskar människornas disciplin/framåtanda vilket leder till dålig
självkänsla (Wilson 1987). Friedrichs (1996) har tolkat Wilsons teorier
i ett antal hypoteser som kan formuleras som följer:
• Bostadsområdet påverkar beteendemönstret genom att observe-

rade sociala mönster tjänar som mall för social inlärning.
• Fattiga områden har ett större segment i befolkningen som visar

från samhället i övrigt avvikande normer.
• Avvikelser i normer från samhället i övrigt uppfattas inte som av-

vikande inom området.

• Avvikande beteende som sprids bland de boende blir det domine-
rande d.v.s. blir den lokala majoritetens normer och beteende.

• Om ett område visar en överrepresentation i avvikande beteende
kommer de boende att diskrimineras av stadens övriga innevånare.
Om områdets namn ger negativa associationer är det en indikator
på sådan diskriminering.

• Ju större restriktioner områdets innevånare har på sina möjligheter,
desto mer resignerade och socialt isolerade från resten av staden
blir de.

Både Wilsons och Friedrichs undersökningsfält är konsekvenser av att
bo i områden med många fattiga, vilket skiljer deras syften från före-
liggande avhandling. Metoderna och beskrivningarna av mekanismer
för konsekvenser, är dock relevanta även för denna studie. Det gäller
särskilt den första hypotesen, om att beteendemönster påverkas av de



52 Omgivningens effekterpå socioekonomisk karriär.

sociala mönster man ser i bostadsområdet. Det kan överföras till fe-
nomenet socialisering, gällande en persons socioekonomiska karriär.
Utbildning, sysselsättning och inkomst, vilka utgör förutsättningar
och utfall av en socioekonomisk karriär, behandlas också av Wilson
och Friedrichs.

Wilson menar, i boken The Truly Disadvantaged, att en följd av hän-
delser på den individuella nivån skapar negativa cirklar (1987). Cirk-
larna beskriver en utveckling där svarta kvinnor är överrepresenterade
vad gäller skolavhopp, har låg utbildning, har barn men är inte gifta
och uppbär socialhjälp, just avbruten skolgång och tonåringar med
barn är problem som förstärks i dessa områden, enligt Wilson. Hy-
poteserna och utfallen pekar mot dramatiska konsekvenser för bo-
ende i fattiga områden. Wilson menar dock inte att det finns en auto-
matik med vilken dessa kontextuella effekter uppkommer. En ytterli-
gare försiktighet vad gäller hypoteserna gäller överförbarheten till eu-
ropeiska förhållanden. Wilson har studerat företrädesvis fattiga svarta
områden. Stora etniska minoriteter som under lång period utsatts för
diskriminering har inte någon egentlig motsvarighet i Europa (Wilson
1987). Den syn som Wilson förmedlar, t.ex. på ogifta kvinnor med
barn, måste idag dock ses som diskriminerande och sprungen ur en
konservativ uppfattning om familjen. Det är ett perspektiv som sätter
sin prägel på texten.

Kontexteffekter på utbildning
Tonåringars utbildningsnivå i relation till deras kunskaper om vad
som krävs för framtida arbete, behandlas i en artikel av Ludwig
(1999). Det som står i fokus för studien är om ungdomar i olika bo-
stadsområden har olika kunskap om utbildningens betydelse. Förfat-
tåren menar att socioekonomisk bakgrund setts som den viktigaste
förklaringen till varierande längd på ungdomars utbildning. Efter att
ha kontrollerat för olika familjebakgrund m.m. finns dock fortfarande
signifikanta skillnader i utbildningshänseende kvar.

Författaren hänvisar till Wilson, och menar att han gav ytterligare
en förklaring till längden på utbildningen; att ungdomar växer upp i
olika bostadsområden — fattiga eller rika. Människor i fattiga områden
är socialt isolerade och då kan ungdomarna inte se relationen mellan
utbildning och arbete. Hypotesen är också att de tar efter be-
teendemönster från andra i bostadsområdet. Ett sätt att testa Wilsons

hypoteser är enligt författaren att relatera variationen i ungdomars ut-
bildningsnivå till variationen i koncentrationer av fattiga (Ludwig
1999, s. 18). Ludwig finner i sina analyser bevis för att tonåringar i
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fattiga områden har mindre information om arbetsmarknaden, vilket
var särskilt påtagligt för unga män. Vidare undersöker han sambanden
mellan arbetsmarknadsinformation, socioekonomisk status och bo-
ende i olika bostadsområden. Tonåringar från rikare områden har
bättre information vilket kan bero på att deras föräldrar har mer in-
formation och att information finns tillgänglig i hemmet. Ludwig fin-
ner "some evidence to suggest that neighborhoods have independent effects on la-
hour market information" (Ludwig 1999, s. 18). Författaren testade sedan
ingående sambandet mellan arbetsmarknadsinformation och utbild-
ning och fann att effekten av information fanns även vid kontroll av
andra variabler. Sammanfattningsvis finns ett samband mellan information om
arbetsmarknaden och effekt på utbildningsnivå som beror av i vilket bostadsom-
råde som tonåringen bor. Effekten yttrar sig i lägre utbildningsnivå om
personen bor i ett fattigt område.

Kontexteffekter på sysselsättning
Sociala kontakters betydelse för sysselsättning visas i en studie av
Granovetter (1995, andra upplagan). Det intressanta är att personliga
kontakter är det viktigaste. Detta kan kopplas samman med att ton-
åringarna i Ludwigs (1999) studie hade olika möjlighet till information
och följaktligen också olika personliga informationskällor. Personliga
kontakter för att få arbete liksom information om arbetsmarknaden
torde variera mellan olika bostadsområden.

Immergluck (1998) har undersökt effekten av tillgång på lokala ar-
beten för ett bostadsområde, d.v.s. om boende arbetar i närheten av
hemmet och vad det kan få för effekter för bostadsområdets invå-
nare. Immergluck menar att lokala arbeten förbättrar arbetsnätverk
och information om arbete (1998, s. 170). Lokala arbeten skulle sär-
skilt gynna fattiga bostadsområden. I Sverige sammanfaller fattiga
områden inte sällan med miljonprogramsområden och dessa är ofta
skilda från arbetsplatser. Arbetsnätverk och information om arbete
skulle därmed begränsas i sådana områden. Särskilt viktigt skulle det
kunna vara för unga att arbetstillfällen finns lokalt då de är mer bero-
ende av bostadsområdet och sociala nätverk för att få arbete (Wilson
1987).

Rumsliga effekter på sysselsättningsstatus bland unga undersöks
också av O'Regan och Quigley (1996). De undersöker tillgången på
arbete i bostadsområdet och befolkningens socioekonomiska karakte-
ristika för hemmavarande unga och deras familjer. Familjens och in-
dividens egenskaper visar sig centrala i analysen. Tillgången på arbete
i bostadsområdet har betydelse men är inte ett genomgående säkert
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resultat av analysen. Viktigast för föreliggande studie är att bostadsom-
rådets komposition har betydelse, en slutsats som kan dras genomgående
av forskarnas stora material. Bostadsområdets befolkningsmässiga
komposition har betydelse då det står för social klass, role models eller
inflytande menar författarna. (O'Regan och Quigley 1996)

Kontexteffekter på hälsa samt på barns uppväxt
Påverkan på hälsa och barn är två ämnesområden som under en

längre tid undersökts i form av kontextuella effekter. I en studie om
effekter på hälsa var "area conditions" den mest betydande faktorn, mer
betydelsefull än bostadsvariabler (Hiscock et al. 2000, s. 9). Fokus för
studien var frågan om ojämlikhet i hälsa mellan de som äger sin bo-
stad och de som hyr av kommunen (social renters) i Skotdand. Fors-
karna fann att förhållanden i bostadsområdet var viktigast och då av-

sågs t.ex. vandalism, rykte, trafik, överfall, människor, grannar att ut-
byta tjänster med, samt närhet till olika typer av service (Hiscock et al.
2000, s. 81). De boende uppgav således att boendet hade betydelse
för deras hälsa. Inom ämnesområdet, boendets betydelse för hälsa,
finns ett brett fält av forskning och metoderna som använts liknar
dem i denna studie (se Evans, Wells och Moch 2000).

Förutom studier av hälsa, har barn studerats med utgångspunkt i
idén om kontextuella effekter. Jonsson skrev tidigt om det "sociala ar-
vet" och undersökte särskilt en antal faktorer som lade grunden till
"asocialitet och social missanpassning" hos pojkar i tidig ålder i Stockholm
(Jonsson 1971, s. 7). Undersökningen visar främst på familjens bety-
delse, d.v.s. mors, fars samt far- och morföräldrars, inverkan på näst-
kommande generationers barn. Det intressanta i undersökningen för
denna studies vidkommande, är ett avsnitt som inte direkt behandlar
det sociala arvet, utan författarens misstankar att också bostad och bo-
stadsområde har betydelse för pojkarnas missanpassning under uppväxtti-
den. För denna studie är det inte missanpassningen i sig som är intres-
sant (eller huruvida omgivningen ses som positiv eller negativ) utan
att den överhuvudtaget anses ha påverkat pojkarna (Jonsson 1971).

Jonssons material var för litet för att han skulle kunna finna de om-
råden i Stockholm där de flesta pojkarna vuxit upp men skrev att "om
man fingranskar familjernas bostäder med tanke på trångboddhet, trivsel med
omgivningen o. d. kan man nog finna belägg för att bostadsområdet kan ha spelat
en roll för pojkarnas urspårande" (Jonsson 1971, s. 230). En psykologisk
faktor som författaren nämner i dessa fall är den bundenhet som poj-
karnas familjer haft till de kvarter där de bott i åratal, även om det va-
rit cn usel bostad, och att de ständigt klagat över omgivningens tra-
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kasserier. Anmärkningsvärt var också att familjerna inte ville byta till
bättre bostad på annat håll när myndigheterna erbjudit sådan. Förfat-
tåren konstaterar vidare att det var förvånansvärt ofta som pojkarna
som kom från dessa hem kände varandra och hade varit kompisar i
hemmakvarteren långt innan de kom till barnbyn Skå.

Föräldrarnas attityd till bostaden och stadsdelen där de bodde vi-
sade ett tydligt resultat. Andelen av de vanliga stockholmspojkarnas
föräldrar som var "till freds i stort sett med stadsdelen" var 77 procent,
medan motsvarande andel var 53 procent för föräldrarna till Skå-poj-
karna. Särskilt anmärkningsvärt var att 24 procent av Skå-pojkarnas
familjer uttryckte ett starkt missnöje jämfört med 8 procent av de
vanliga pojkarnas familjer (Jonsson 1971, s. 233). Skå-pojkarnas för-
äldrar gav motiveringar till sitt missnöje med kommentarer som
"dåliga kamrater i kvarteret, förleder min pojke" (6 fall), "egna pojken hack-
kyckling får skulden för allting" (5 fall) och "skumma kvarter, löstfolk, hus-
liv" (5 fall) (Jonsson 1971, s. 233). Dessa uttalanden från föräldrar vi-
sar att man tror på omgivningens påverkan på pojkarna. Neutrala och
annars vanliga skäl för att flytta, som närhet till arbete och önskan att
slippa resor till city, framkom inte alls i dessa fall. Vad gäller trång-
boddhet kunde författaren fastställa att de missanpassade pojkarna
som tagits om hand, i större utsträckning än övriga, bodde trångt.
Detta gäller även om man utjämnar för skillnader mellan olika sociala
klasser. Både vad gäller stadsdel och bostad kände sig således en stor
del av föräldrarna till Skå-pojkarna missgynnade, oroliga och miss-
nöjda. Utifrån detta menar författaren att det är lätt att tänka sig vad
det kan ha betytt för stämningen i de olika hemmen (Jonsson, 1971, s.
239).

Icke-rumslig påverkan
I följande avsnitt behandlas andra påverkansfaktorer än de rumsliga
kontextuella effekterna för en persons socioekonomiska karriär. Ut-
bildning tas som exempel eftersom den är central som förutsättning
för inkomst och sysselsättning i dagens samhälle (Socialstyrelsen
1997). Forskningsområdet är stort och innehåller t.ex. uthildningssocio-
logi, klassfrågor och socialisationsteori. I flertalet studier har kontextens och
geografins betydelse för socioekonomisk karriär dock tyvärr en un-
derordnad roll.

Utbildning kan betraktas både som ett egenvärde och som en re-
surs. Utbildningens egenvärde "kan sägas röra människans möjligheter att
frigöra tankeförmågan och att leva ett rikt inre liv." (Jonsson 1984, s. 179).
Utbildningen som resurs för individen medför kontroll och möjlighet
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att medvetet styra sina levnadsvillkor. Det ger möjligheter att förstå
det samhälle vi lever i och dess beslutsprocesser. Det finns t.ex. ett
starkt samband mellan utbildning och förmåga att överklaga ett be-
slut. Utbildning blir därför en viktig resurs för att motverka maktlös-
het. Utbildning är också en resurs för individen som konsument på
marknaden, i privatlivet och på fritiden. Tydligast är kanske utbild-
ningens värde som resurs på arbetsmarknaden. Utbildningsnivån och
inriktningen bestämmer i hög grad yrkesposition och därigenom t.ex.
arbetsmiljö, inkomst, makt och status.

Klass och kön är centrala kategorier när man undersöker utbild-
ning, och uppmärksammas betydligt oftare än kontextuella effekter.
Författarna Jönsson och Arnman sammanfattar några grundläggande
skillnader om övergångar till högskolan (1989). Ungdomar från högre
sociala skikt går i större utsträckning än ungdomar från tjänstemanna-
och arbetarklasshem vidare till högskolestudier. Kvinnor skaffar sig
utbildning inom vård-, undervisnings- och kultursektorn, medan män
klart överväger på tekniska utbildningar. Författarna visar också hur
mycket klass betyder genom slutsatsen att män och kvinnor med
samma sociala bakgrund i många fall har större likhet i val av utbild-
ning än ungdomar av samma kön men med olika social bakgrund
(Jönsson och Arnman 1989, s. 10).

I Jönssons och Ammans studie visade det sig redan i högstadiet
vilka som skulle komma att genomgå längre teoretiska gymnasielinjer.
(Så tidigt som i mellanstadiet kunde betyget i svenska ge en föraning).
De som gjort de mest teoretiska kurs- och tillvalen, särskilda kurser i
engelska och matematik samt ett andra främmande språk, gick vidare
till 85%. Vidare leder de teoretiska gymnasielinjerna oftare till över-
gång till högskolan. Författarna beskriver ungdomarnas val genom
utbildningssystemet och behandlar främst klass och kön som förkla-
ring till ungdomars val. Intressant är dock att de även lägger stor vikt
vid den rumsliga segregationen. De skriver att "Den sociala segregationen
i samhället får genomslagskraft i skolan hl.a. genom tillämpandet av vissa prin-
ciper för organiserandet av klasser och skolområden (närhets-, grannskaps- och
den sammanhållna klassens princip)." (Jönsson och Arnman 1989, s. 55).
Av deras undersökning framgick att redan i lågstadiet gick 80% av so-
cialgrupp I-eleverna i skolklasser där över 80% av socialgrupp Ill-ele-
verna inte gick.

Flera av de ovan nämnda studierna är undersökningar av specifika
kohorter. Det är ofta unga som valts ut eftersom det finns en före-
ställning om att de är särskilt påverkbara. Deras omgivning kartläggs
och eventuell påverkan i äldre år undersöks, som i frågor om syssel-
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sättning eller hälsa. Ofta är det också tydligt avgränsade grupper som
skolklasser eller unga i ett bostadsområde som granskas vilket också
är det vanliga i kontextuell analys.

Slutsatser
I sökandet efter en relevant tolkningsram för kontextens betydelse för
socioekonomisk karriär, riktades först intresset mot forskning om re-
lationen människa — miljö. Här finns en omfattande forskning som

jag delade i två spår, betydelsen av social kontext och betydelsen av
fysisk kontext. En forskningstradition i frågan kunde skönjas, från ti-
digt 1900-tal där urbanismens effekter på människor studerades
(Simmel 1981; Wirth 1938), till grannskapets betydelse på 1960-70-
talen (Jacobs 1993; Lindberg 1971b) och till 1900-talets sista decen-
nier när begreppet kontextuella effekter används (Andersson 2000;
Friedrichs 1996).

Vikten av en kombination av social och fysisk miljö betonas, men
detta till trots visar flera studier att den sociala omgivningen betyder
mer, varför denna behandlas separat i kapitlets andra avsnitt. Diskus-
sionen om överföringsmekanismer är här relevant för att förstå hur
kontexten kan ha betydelse för människor. Overföringsmekanismer
överför beteende till människor, hit hör s.k. smittmekanismer och so-

cialiseringsprocesser. Via undersökningar av starka och svaga band
mellan grannar kan man uppskatta hur stora dessa mekanismer är.
Svaga och starka band ger också en bild av de sociala relationer som
man kan förvänta sig i ett bostadsområde.

Det finns således ingen tolkningsram färdig att applicera på pro-
blemet, utan den kommer att bestå av fragment från olika forsk-
ningstraditioner. Det tredje s.k. benet i tolkningsramen utgörs av dis-
kussionen om välfärdens rumsliga differentiering samt social rättvisa.
Detta ger tolkningsramen dess utgångspunkter och en normativ teori.
Frågor om välfärd och social rättvisa förklarar varför syftet med av-
handlingen också kan ses som ett samhällsproblem. Till dessa idéer
om social rättvisa läggs det tidsgeografiska angreppssättet som är be-
skrivande till sin karaktär.

Social rättvisa kopplas i texten till frågan om välfärdens rumsliga
differentiering, men är i Figur 8 en överordnad normativ teoretisk an-
sats, placerad i överkant av figuren. Med kopplingarna i figuren visas
att temana flyter in i varandra. Social rättvisa är det perspektiv som
anlagts när det gäller att se på kontextens fördelar och nackdelar, den
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varierade betydelse som sociala relationer kan ha, liksom differentie-
ringen av välfärd. Perspektivet bestämmer hur de tre temana behand-
las samt hur begreppen på de olika nivåerna i modellen diskuteras.
Rättviseperspektivet i form av mer eller mindre av resurser, möjlig-
heter och framgång på olika platser genomsyrar sättet att se på pro-
blemet i avhandlingen.

social rättvisa

▲

återkopplingspil1 ~

Figur 8. Problemets kopplingar till begrepp och olika teorier- och teorifrag-
ment.

Avslutningsvis är grundtanken att koppla ihop kontextuell analys med
segregation. Det är inte gjort i europeisk forskning om segregation i
någon större utsträckning. Det är kritik mot beskrivningar av segre-
gationens följder där en analys av kontextens konsekvenser saknas.
Beskrivningar av segregationen har ofta använts som om de vore kon-
sekvenser av densamma. Det är också i överlappningen av kontextuell
analys och segregationsfrågan som intressanta diskussioner framkom-
mer.

I fortsättningen är välfärdens rumsliga differentiering och sociala
rättvisa en överordnad fråga som inte berörs direkt utan motiverar
undersökningen. Empirin belyser omgivningens betydelse för socio-
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12 Termen design används i den engelska litteraturen för att beskriva den fyskiska
miljön och dess påverkan på människor.
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Kapitel 3

Metod, material och presentation
av kommunerna

Följande kapitel är en inledning till empirin i kapitel fyra, fem och sex.
Här behandlas några metodologiska överväganden och metodvalet
försvaras. Sist i kapitiet återfinns en beskrivning av kommunerna
Gävle, Jönköping och Västerås.

Metodologiska överväganden
Metodologiska överväganden och val har gjorts under arbetets gång
och därmed också teoretiska ställningstaganden i vissa avseenden. Här
vill jag klargöra att avhandlingen kommit till i en brytningstid där
äldre reduktionistisk forskning i mycket står som motsats till post-
modern metodologi och teori. Det är möjligt att det kan komma att
krävas mer av en läsare från den postmoderna epoken än av en s.k.
traditionell, eftersom avhandlingen lutar åt den senare genren av
forskning. Flera metodologiska överväganden har därför handlat om
just mötet med den postmoderna epoken (även om det inte alltid
framgår där så varit fallet).

Kanske kan man säga att de flesta avhandlingar skrivs i brytningsti-
der men jag vill hävda att det är någonting ganska speciellt inom den
smala del av just samhällsvetenskaplig forskning och boendesegrega-
tion som avhandlingen behandlar. Jag tycker mig se relativt tydliga lä-
ger där postmoderna metoder och teorier brutit igenom och andra
grupper som parallellt arbetar vidare enligt tidigare forskningstraditio-
ner. Social rättvisa som teoretiskt perspektiv begränsar emellertid in-
flytandet från den postmoderna epoken. Det utgår från grundanta-
gandet, att vad människor kräver här i livet är ganska mycket det-
samma. Alla sådana idéer leder tankarna till en mänsklig natur, d.v.s.
farhågan om essentialism. Detta är oförenligt med poststrukturella
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idéer eftersom det hotar att förringa eller exkludera några människors
krav, kulturella karakteristika eller livsstilar (Smith 1994).

Kategoriseringar har varit en viktig del inom socialgeografin likväl
som inom befolknings- och kulturens geografin (cultural geography).
Kritiker hävdar att icke-essentialistiska formuleringar har fått för lite
uppmärksamhet. Peach försvarar den tidigare empiriskt inriktade
forskningens kategorier med att "The underlying argument would seem to be
that the study of 'race' is itself racist. It would be wrong to conclude that the em-

piricists are insensitive to the social construction of census categories. On the other
hand, they do not equate imperfection with inutility." (Peach 1999, s. 284). Jag
menar att Peach har en poäng i att även om kategoriseringar är socialt
konstruerade får detta inte göra dem oanvändbara. Att jag delar denna
åsikt beror på strävan att göra en studie som vänder sig även till dem
som efterfrågar tabeller och siffror. Frågan om användbarhet skulle
naturligtvis kunna värderas som mindre viktig, men är här betydelse-
full.

Brytpunkter i forskningstraditioner finns även i andra ämnen, situ-
ationen är inte unik. Avhandlingen är således skriven i en genre som
får och fått mycket kritik, jag har dock inte helt opåverkad gått genom
debatten och diskussioner inom postmodernismen, och för den delen
andra strömningar. Det är en förmån att få ta del av förändringar som
dessa, men det kan också innebära problem med att veta inom vilken
tradition man hör hemma med sitt bidrag och om man ska prova
andra idéer.

Det är emellertid viktigt att vara medveten om att olika ansatser in-
nebär olika typer av begränsningar. Det kanske mest fruktbara är att
relatera olikartade komplexa system till varandra istället för att vara
helt inbäddad i ett, med en vetenskaplig diskurs, och betrakta världen
med det systemets ögon. Om man lyckas relatera olika system till var-
andra kan man se själva systemets förutsättningar och begränsningar.
Jordan (1997, s. 26) skriver i Medvetandestrukturer i geografiämnet att "Två
i sig oförenliga teoretiska ansatser kan ses som uttryck för olika diskurser eller
perspektiv, och de skillnader och oförenligheter som finns mellan dem kan använ-
das för att vinna fördjupade eller mer allsidiga insikter inom ett visst område".
Med detta sätt att se på olika ansatser, som befruktande varandra, blir
det extra tydligt att forskningen är starkt relativistisk och självreflexiv.
Enskilda fakta, samband eller teorier får olika innebörd beroende på
vilket tolkningsperspektiv man väljer (Jordan 1997). Olika teoriansat-
ser genererar skilda typer av problemformuleringar, och skilda typer
av slutsatser.
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Metod

Avhandlingen behandlar omgivningens betydelse i två olika avseen-
den. Det första gäller invånarnas resurser, vilka ses ur ett vällärdspers-
pektiv (mer eller mindre av resurser) kortare/längre utbildning, högre
/lägre inkomst samt sysselsättning eller ej. Det är således indikatorer
på personernas socioekonomiska karriär som undersöks. Detta är den
kvantitativa ansatsen. I det andra avseendet, det kvalitativa perspek-
tivet, behandlas värderingar av omgivningen och de boendes uppfattning
om omgivningens betydelseför socioekonomisk karriär. Avsikten med intervju-
erna är att fånga intervjupersonernas uppfattning om konsekvenser av
att bo i en viss sociodemografisk eller fysisk omgivning.

Metoden är således tudelad i förhållande till forskningsfrågan vilket har
ett värde i sig då frågan kan belysas utifrån olika aspekter. Metoden
och materialets tudelning behöver dock inte innebära att den teore-
tiska ansatsen måste vara tudelad, den bakomliggande ansatsen är
fortfarande den normativa teorin om social rättvisa. Kopplingen mel-
lan det teoretiska perspektivet social rättvisa och mina metoder, berör
tron att vetenskaplig kunskap existerar samt att den kan användas.
Smith, som är en förgrundsgestalt för perspektivet inom kulturgeo-
grafi, diskuterade t.ex. tidigt praktiska angreppssätt och fallstudier
(Smith 1977). Han skriver också att "Attention to the particular involves
careful empirical research, guided by the theory at our disposal. There is still enor-
mous scope for work on spatial inequality or injustice in particular contexts."
(Smith 2000a, s. 11). Perspektivet behandlar dessutom en moralisk
fråga som i sin ton är politisk och därmed får indirekta konsekvenser
för hur jag behandlat det empiriska materialet. Empirin kan ses som
en representation, ett fall, av frågan om social rättvisa. Vad gäller me-
toden i avhandlingen i relation till ämnet kulturgeografi har ett antal av-
handlingar skrivits med en kombination av kvantitativt och kvalitativt
material under senare år, (Johansson 2000; Molina 1997; Tillberg
2001).

Jag tror att en kombination av kvantitativ och kvalitativ metod är
en bra utgångspunkt för att studera problemet med bostadsområdens
betydelse för socioekonomisk karriär. Knox och Pinch skriver "In this
vein it is suggested that a judicious mixture of both quantitative and qualitative
methods is appropriate in studying urban social geography." (Knox och Pinch
2000, s. 72). Kvalitativ metod kan visa mångfalden av röster i staden,
men kartor, diagram och tabeller är nödvändiga för att ge en bredare
bild. Knox och Pinch (2000, s 72) skriver vidare att kartor, diagram
och tabeller, tillsammans med insikterna från stadens röster, är avgö-
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rande för att effektuera kollektiva, samordnade policies för "social im-
provement".

Att använda olika metoder ger ingen enhetlig bild av omgivningens
betydelse för socioekonomisk karriär. De är snarare "två bilder tecknade
i olika språk" (Sandstedt 1991, s. 20). 1 den kvantitativa undersök-
ningen förstärks kategoritänkandet om bostadsområdena och dess in-
vånare. Orsaker till människors socioekonomiska karriär beskrivs ock-
så som en lagbundenhet, det myller av olika förklaringar som kunde
inkluderas reduceras till några få variabler. Den kvalitativa, undersök-
ningen med ord, framhäver däremot variationerna och nyansrike-
domen hos människorna. I avhandlingen är strävan att framställa
metodernas olika bilder som likvärdiga, vilket inte är en självklarhet,
de ses som likvärdiga men är emellertid inte bearbetade i lika stor om-

fattning, intervjuerna väsentligt mindre. Metoderna har oftast fått stå
som motstridiga till varandra och ibland till och med som oförenliga.
I Sandstedt (1991, s. 205) behandlas metodtriangulering samt "de mot-
satta metodernas förenlighet". Sandstedt argumenterar här för att ansat-
serna som arbetsmetoder är motsatta men i grunden förenliga. Fören-
ligheten bör enligt Sandstedt sökas i "att båda förutsätterförståelse och att
förståelsen ärprimär" (1991, s. 205).

Enligt Brewer (1989), finns argument för en kombination av meto-
der. För det första är en övertro på en metod problematisk, oavsett
hur stora fördelarna är med den, det skyddar inte mot felkällor i den
specifika metoden. För det andra behöver problem undersökas med
andra metoder jämfört med hur de undersökts tidigare (Brewer och
Hunter 1989, s. 49). Det ger säkrare resultat när de kunnat bekräftas
med flera metoder och material. Tillsammans med citatet av Jordan
(1997, s. 26) ovan stödjer detta min ståndpunkt att de två metoderna
och materialen är förenliga och dessutom bidrar med fördjupade och
mer allsidiga insikter om problemområdet.

Arbetet med de olika materialen kom bitvis att ske parallellt. In-
formationen från intervjuerna underlättade och var viktig vid tolk-
ningen av resultaten från den kvantitativa analysen. Det kan beskrivas
som att informationen från intervjupersonerna finns där mellan ra-
derna. Bryman beskriver detta som att "det exakta sätt varpå man flätar
samman kvantitativa och kvalitativa data kan vara svårt att se; kanske inte ens

forskarna är helt medvetna om hur de olika typerna av information påverkar var-
andra." (1997, s. 184).

Empirin kommer att redovisas i två delar. Den första delen bygger
på registerdata på individnivå från SCB, databasen TOPSWING vid
Kulturgeografiska institutionen, Umeå universitet (SCB 1997a). Den
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innehåller klusteranalys1 av de områden som ingår i studien samt regres-
sionsanalys för att finna samband mellan omgivningen och den socio-
ekonomiska karriären. Den andra delen bygger på intervjuer. Intervju-
erna gjordes med boende i bostadsområden i Gävle, Jönköping och
Västerås. De handlar om hur personerna värderar och uppfattar sin
boendemiljö och om de tror den påverkar socioekonomisk karriär. I
detta fall är det således individernas uppfattning som undersöks.

Metodologiskaproblem
Ett för avhandlingen fundamentalt metodologiskt problem är självse-
lektion. När människor själva väljer var de vill bo är det svårt att be-
stämma vilken effekt omgivningen har. En persons individuella be-
dömning, finansiella resurser och därmed boendealternativ kan på-
verkas av utbildning, sysselsättningsstatus och inkomst. Validiteten i
det man undersöker blir osäker. Det bästa alternativa tillvägagångs-
sättet vore att slumpmässigt få placera människor i olika bostadsom-
råden, vilket i sig är en orimlig idé. Ett sätt att komma åt problemet
med självselektion är longitudinella studier där omgivningen föränd-
ras. Detta tillåter observation av omgivningseffekter före och efter
förändringar.2 Man skulle därtill kunna tänka sig en kontrollgrupp i ett
bostadsområde utan förändringar. Ett viktigt tillägg är att det inte bara
är självselektionen till ett område som är ett metodologiskt problem
utan även den selektion som sker ifrån bostadsområden. Människor
som vill undvika en omgivning eller ett bostadsområde kan flytta ifrån
detsamma. (Evans, Wells och Moch 2000).

Studier som denna, med fokus på unga, är på ett sätt skyddade från
frågor om självselektion. Hemmavarande ungdomar väljer inte själva
var de vill bo. Ett argument emot, är förstås att föräldrarna kan välja
var de ska bo och att deras utbildning, sysselsättningsstatus och in-
komst påverkar barnen indirekt. I studier av ungas möjligheter till sys-

selsättning är avstånd och kommunikationer viktiga. Utifrån dessa as-
pekter är hushållets val inte medvetet menar t.ex. O'Regan och Quig-
ley. Självselektionen sätts ur spel för denna variabel (O'Regan och
Quigley 1996). Mindre självselektion kan också antas på bostads-
marknader med få vakanser och höga priser, d.v.s. en överhettad
marknad där det är svårare att välja bostad. Inte heller kan de som är

1 Som visar segregationen, d.v.s. mönster av människor i olika kategorier.
2 De problem som då tillkommer är att definiera 'förändring' samt att värdera och

klassificera förändringarna.



66 Metod, material och presentation av kommunerna

mycket fattiga välja var de ska bo. Det är i verkligheten troligt att om-
givningen påverkar den socioekonomiska karriären och att den socio-
ekonomiska karriären påverkar självselektionen. Det är ett ömsesidigt
förhållande (Evans, Wells och Moch 2000). Problemet med självse-
lektion hänger samman med orsakssambanden. Det gäller att kunna
skilja på orsakssambanden, effekter från omgivningen på människors
utbildningsnivå eller för att de bor i den omgivningen för att de valt
det efter sin utbildning.

Ett problem som uppstår när man sluter sig till exempelvis en indi-
vids egenskaper utifrån aggregerade data, benämns ecological fallacy
(Johnston et al. 2000). Om det finns områden med en karaktär som
förebådar en högre utbildningsnivå för människor gäller det inte alla
boende i områden med samma karaktär i hela Sverige. Det finns även
felslut över tid, antagandet om att vad som observeras vid en tidpunkt
även gäller vid alla andra tidpunkter. Att gå från helheten och uttala
sig om enskilda fall blir fel. Det är genomsnittligheten som fångas i
den kvantitativa studien.3

Beskrivningar av omgivningens betydelse utifrån
intervjuer
I intervjuer i form av livsberättelser, med människor i olika åldrar från
tre kommuner, sökte jag deras uppfattning om omgivningens påver-
kan på deras socioekonomiska karriär. Intervjuerna tolkades utifrån
begrepp och teser i kapitel 2. En mer detaljerad beskrivning av det ar-
betet finns i avsnittet, Arbetsgång, i anslutning till intervjuundersök-
ningen. Nedan beskrivs den kvalitativa studiens bakgrund och upp-
läggning.

Bryman skriver att "Det mestgrundläggande draget i kvalitativ forskning är
den uttalade viljan att se eller uttrycka händelser, handlingar, normer och värden
utifrån de studerade personernas eget perspektiv" (Bryman 1997, s. 77). Han
formulerar det kort som "Att se med en annans ögon" (Bryman 1997, s.
77). Detta var också ett motiv bakom intervjustudien i denna avhand-
ling. Däremot ska intervjustudien inte ses som en regelrätt kvalitativ
analys utan som ett sätt att spegla röster från några bostadsområden i

3 Ett problem som ligger i anslutning till detta men inte behandlas t avhandlingen är
relative deprivation. Vad innebär det att bo som fattiga bland rika, d.v.s. den relativa
betydelsen. Inriktningen på avvikande fall är dock en annan typ av studien än
föreliggande.
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undersökningen. Jag har inte haft ambitionen att arbeta fram nya egna
begrepp eller teorier, den s.k. upptäcktens väg. De begrepp och teo-
rier som används i intervjukapitlet är hämtade ur tidigare forskning
som behandlats i avhandlingen, den s.k. bevisets väg. Det intressanta
blev sedan intervjupersonernas idéer i liknande frågor.

Detta är därmed inte en kvalitativ studie i strikt mening där be-
grepp och teorier växer fram. På senare tid verkar dock detta synsätt
ha fått fler dimensioner och Bryman skriver "Den syn på kvalitativ
forskning som innebär att man bagatelliserar dess rollför teoriprövning kan alltså
förbise en viktig styrka hos kvalitativa undersökningar. Detfinns med andra ord
ingen inneboende egenskap i de tekniker för datainsamling som förknippas med
kvalitativ forskning som gör dem oacceptabla som medel för att pröva en teori"
(Bryman 1997, s. 147).

Det finns emellertid både en kunskapsteoretisk och en teknisk sida
av debatten. Den kunskapsteoretiska ser kvantitativ och kvalitativ
metod som oförenliga, konkurrerande ståndpunkter medan den tek-
ni ska ser det som en debatt om "en metods praktiska användbarhetför stu-
dium av ett visstproblem" (Bryman 1997, s. 149). Jag ser intervjustudien i
denna avhandling som bärare av kvalitativ förståelse för problemet
som kunskapsteoretiskt inte står i motsats till den kvantitativa analy-
sen. Det är i detta sammanhang olika tekniker för att samla in och be-
arbeta olika typer av data.

Omgivningens betydelse med kvantitativa data
Den kvantitativa analysen påbörjades före intervjustudien och katego-
riseringen av områden användes i valet av intervjupersoner. Analysen
avslutades dock inte förrän efter det att intervjustudien utförts. Ytter-
ligare beskrivning av kluster- och regressionsanalys återfinns i avsnit-
ten, Klusteranalys samt Analys med regression.

I den kvantitativa analysen har jag inte använt mig av kategorise-
ringar för att visa extrema polariseringar. Flera val har gjorts under
arbetets gång varav vissa skulle kunnat ge tydligare resultat. Ett exem-
pel är de ingående variablerna i klusteranalysen. En av variablerna var
hushållets inkomst som cielades i kvartiler. Ett val jag stod inför var
att tydligare visa fattiga/rika områden genom att bara ta andelen per-
söner i området som återfanns i de två rikaste decilerna. Några andra
områden föll inte ut som rika respektive fattiga men en starkare seg-
regation skulle ha kunnat åskådliggöras. Att förtydliga linjer i materi-
alet har dock inte varit ett syfte i denna avhandling. Kvantitativa data



68 Metod, material och presentation av kommunerna

kan verka säkrade från subjektiva värderingar men jag menar att det är
en vrångbild av kvantitativ forskning. Val som det ovan styrs av vär-
deringar. (Dessutom är variabler ideologiskt färgade, de är formade
för att passa vissa syften.4)

Materialet i den kvantitativa studien
Materialet i analysen består av alla invånare i kommunerna Gävle,
Jönköping och Västerås, uppdelade på bostadsområden, i SAMS-om-
rådesformat. En idé med urvalet var att undersöka de mellanstora stä-
derna. Segregationsstudier har ofta rört storstäder vilket har gjort att
liknande problem, i mindre skala, i mellanstora städer, inte har fått
speciellt mycket uppmärksamhet. (Ett undantag är Danermarks
(1983) studie av Örebro, Norrköping och Karlstad.)

Tabell 1. Befolkning 31 december åren 1997 och 2000 i undersökningens
kommuner. Källa: http:// www.scb.se/befovalfard/befolkning/
befstor/, 8 januari 2001.

Kommunernas befolkning
SCB 31 dec. 1997 SCB 31 dec. 2000

Gävle 90 292 90 734

Jönköping 115 507 117 026

Västerås 124 118 126 253

Ursprungsmaterialets storlek är 580 519 personer som bott i kommu-
nerna 1985-95 (SCB 1997a). Olika kriterier användes för att tidsmäs-
sigt och geografiskt avgränsa det till att passa avhandlingens syfte.
Populationen som kom i fokus för klusteranalysen begränsas i tid av
åren 1985 till 1989 och geografiskt av SAMS-områden med >100 in-
vånare (204 440 personer5). Materialet i regressionsanalyserna är utsök-
ningar av kohorten född 1970 i ovanstående population, den s.k. un-
dersökningspopulationen.6

4 Variabeln sysselsättningsstatus har inom samma kategori, ej sysselsatta, både de
som studerar och de som är arbetslösa.

5 I avsnittet, De tre kommunerna, finns beskrivande tabeller från totalpopulationen.
Dessa innehåller fler personer (205 480) då de som finns i klusteranalysen begrän-
sats av kravet på områden med minst 100 boende.
Ursprungsmaterialet, 580 519 personer, Totalpopulationen, 205 480 personer,
Klusterpopulationen, 204 440 personer, Undersöknmgspopulationen, 2 467
personer.



Metod, material och presentation av kommunerna 69

SAMS-områden är en indelning gjord av Statistiska centralbyrån.
SAMS är en förkortning av Small Area Market Statistics framtagna för
företag som vill sprida reklam m.m. SAMS-områden baseras i tätorter
normalt på NYKO-indelningar (3-siffernivå). Utanför tätorter utnytt-
jas t.ex. postnummer eller församlingar. Sammantaget i Sverige finns
drygt 9 400 SAMS-områden. Indelningen gjordes 1993 vilket passar
min studie då den spänner mellan åren 1985-95 (Andersson 1998).

Tabell 2. Antal SAMS-områden i varje kommun och därur områden med
färre än 100 invånare samt det slutliga urvalet områden.

Kommuner Antal SAMS-
områden

Antal områden med
< 100 invånare

Antal områden i

analysen
Gävle 76 4 72

Jönköping 72 5 67

Västerås 169 60 109

Summa 317 69 248

Det är kommunerna som försett Statistiska centralbyrån med förslag
på indelningar av ytan varför detaljeringsgraden och syften varierar
och därmed också hur indelningen ser ut. Områdena i Gävle, Jönkö-
ping och Västerås passar dock väl mina syften och är indelade efter
bostadsområden inom tätorten. Totala antalet områden i alla tre kom-
munerna är 317 stycken medan antalet områden som innehåller be-
folkning är 283. De med mer än eller lika med 100 invånare är 248
stycken. Västerås hade flest områden med färre än 100 invånare vilket
utjämnade skillnaderna i antal områden mellan kommunerna, se Ta-
bell 2.
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Karta 1. Karta över SAMS-områden och markeringför tätort i Gävle.
Källa: Röda kartans digitala version och SAMS-områdesindelningen.

SAMS-områdeskartan innehåller bara en kod för varje område varför
jag har lagt in den digitala Röda kartans text med namn, för att visa
var områdena är belägna. I Gävle kommun finns enligt denna SAMS-
indelning 76 områden. De som hör till kommunens tätort är små och
de i periferin är stora. Se Karta 1.
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Karta 2. Karta över SAMS-områden och markeringför tätort iJönköping.
Källa: Röda kaftans digitala version och SAMS-områdesindelningen.

Jönköpings kommun är indelad i 72 områden, de mindre inom tät-
ortsmarkeringen.
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Karta 3. Karta över SAMS-områden och markering för tätort i Västerås.
Källa: Röda kartans digitala version och SAMS-indelningen.

Västerås kommun är indelad i totalt 169 SAMS-områden. Liksom

Jönköpings områden finns vissa som skär över vatten, vattnet i detta
fall är Mälaren i söder.

Indelningar i områden
Hur skall områden indelas i mindre undersökningsytor för att resul-
tåtet ska bli så relevant som möjligt för det man vill mäta? Problem
med hur geografiska data ska behandlas kan delas in i; gränsdragnings-
problem, skalproblem, förändrade indelningar av områden samt hur mönster vi-
sas, eller inte visas med olika mått. Ett exempel på att alla mått är be-
roende av undersökningsområdets gränsdragning är en mängd data
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samlade i punkter på en yta, de kan ses som ett kluster eller som jämnt
spridda. Det beror på vilket avstånd från klustret som gränsen dras,
d.v.s. storleken på det totala området.

a b

Figur 9. Gränsdragningsproblem. I figuren indelas området a) så att den
mätta variabelns överrepresentation hamnar inom ett delområde
medan området b) delats så att överrepresentationen hamnat inom
flera delområden. Källa: Barber, 1988, s. 115, egen bearbetning.

Ett annat gränsdragningsproblem är när det inom ett undersöknings-
område finns en mindre yta som domineras av exempelvis arbetare
(skrafferat i Figur 9). Om hela undersökningsområdet delas in så att
den skrafferade, mindre ytan kommer inom ett delområde uppfattas
undersökningsområdet som segregerat, Figur 9 a. Det är stora skillna-
der mellan områdena. Om hela området istället indelas så att koncent-
rationen av arbetare (skrafferad) delas upp i fyra mindre ytor, ses om-
rådet som mindre segregerat, Figur 9 b.

a b

Figur 10. Fördelningarpå kartor. Område a) och b) har olika fördelningar av
en variabel men detta visas inte med de vanligaste måtten som an-
vänds. Källa: Barber, 1988, s. 118, egen bearbetning.

Det andra problemet gäller storleken på delområdena och hur de kan
förändras. Information som aggregeras från olika delområden kan för-
ändra ett segregationsmönster, beroende pä hur de slås ihop för att bli
större. Skillnader som framkommer mellan mindre delområden kan
elimineras med sammanslagningar. Områden med relativt lika värden
bör aggregeras för att så lite som möjligt störa den information som
finns på lägre geografisk nivå. Problemet med geografiska data gäller
även mönster på kartor. Skillnaden mellan de två Figurerna 10 a) och
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10 b) visar sig inte med mått som, dissimilaritetsindex7 men kan ändå
ha stor betydelse för hur områdena upplevs (Amin 2000).

I avhandlingen har data behandlats på kommun- och SAMS-områ-
desnivå. Några större problem med indelningen av ytan enligt ovan
har inte funnits. Västerås kommun hade fler områden varför ett antal

utan invånare eller med för få invånare fick sorteras bort. Fördelen
med SAMS-områden jämfört med om koordinaterna i materialet
skulle använts är att de är relativt homogena vad gäller t.ex. upplåtel-
seform. De är också tillräckligt små för att kunna stämma överens
med människors uppfattning om bostadsområden.

De tre kommunerna
Nedan följer en beskrivning av kommunerna och statistik över
SAMS-områdena till grund för fortsatta empiriska studier. Variablerna
utbildning, inkomst och sysselsättningsstatus är centrala liksom i se-
nare analyser. I totalpopulationen, kvarboende 1985-89, är det ko-
horten födda 1944 som är störst, 3 893 personer, och minst är ko-
horten 1884 (1 person), vilket kan jämföras med undersökningspo-
pulationens 2 708 personer. I totalpopulationen utgör kvinnorna 52
procent. (SCB 1997a).

7

X \p< ~ PiD = L* 100
2

Se vidare Andersson-Brolin 1984, Andersson, Borgegård och Hjort 1997,
Biterman 1992, Danermark 1983.
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antal Totalpopulationen fördelad efter födelseår
4000

3000

2000

1000

0

1884 1895 1905 1915 1925 1935 1945 1955 1965 1975 1985

födelseår

Figur 11. Diagram med antalet i varje kohort i totalpopulationen redovisade
efterfödelseår. (205 480personer som bott kvar 1985-89 i samma
SAMS-område).

Figur 11 visar stora kohorter födda under 1920-talet och deras barn,
födda på 1940-talet är den största generationen i materialet. Under-
sökningspopulationen, födda 1970, ingår i den sista upphöjningen i
diagrammet och är barn till fyrtiotalistgenerationen. Diagrammet visar
att materialet för de tre kommunerna i stora drag överensstämmer
med åldersfördelningen på nationell nivå, jfr t.ex. Öberg och Spring-
feldt 1991.

Västerås har under hela perioden varit den till folkmängden största
kommunen av de tre med knappt 112 000 invånare redan 1968, se Fi-
gur 12. Motsvarande antal i Jönköping var 1968 närmare 105 000 och
i Gävle knappt 84 000. Till år 1997 hade befolkningen ökat i samtliga
kommuner, men mest i Västerås, därefter Jönköping och minst i
Gävle, vilket både gäller i absoluta och relativa tal (SCB 1999).
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Folkmängden i Jönköping, Gävle
anta' och Västerås kommuner 1968-97

130 000

90 000 -

80 000

^ ^ N# Nc# ^ sf ^ N<#

F/£wr /Z Folkmängden i Västerås, Jönköping och Gävle kommun 1968 till
1997 och den relativa ökningen av befolkningen. Källa SCB, Kom-
mundata Ibf.

Kommunerna skiljer sig något åt vad gäller de högutbildades andel av
befolkningen, Figur 13. Med högutbildade menas här de med efter-
gymnasial utbildning (SCB 1999). År 1985 var andelen i Västerås 21
procent, i Jönköping 18 procent och i Gävle 17 procent. 1997 var an-
delen högutbildade 30 procent i Västerås respektive 27 procent och
26 procent för Jönköping och Gävle.
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Figur 13. Andel högutbildade i Västerås, Jönköping och Gävle kommun 1985
till 1997. Källa SCB, Kommundata Ibf.

För studiens totalpopuladon var den vanligaste utbildningsnivån
gymnasial utbildning på högst två år. Jämfört med aggregerade data
från Statistiska centralbyrån hade studiens totalpopulation något lägre
andel högutbildade, 21 procent för år 1995. Det kan delvis bero på
studiens krav på kvarboende under åren 1985-89.8 Ett karaktärsdrag
hos de som flyttar oftare är just högre utbildning (Stjernström 1998).

Västerås är den av kommunerna som har flest höginkomsttagare,
runt 25 procent mellan åren 1985 och 1986. Höginkomsttagare är här
definierade som de vilkas sammanräknade inkomst ligger över 80 procent av
inkomsttagarna i riket d.v.s. de 20 procent som har högst inkomster
(SCB 1993). För Jönköping och Gävle är andelen höginkomsttagare
strax under 20 procent för början av perioden, medan den ökar med
några procentenheter, se Figur 14. För Västerås var andelen högre,
runt 25 procent, under hela perioden. För tidsserien med låginkomstta-
gare 1985 till 1993 är utvecklingen i stort densamma för de tre kom-
munerna. År 1985 finns 15-17 procent låginkomsttagare i alla kom-
munerna och 1993, 18-19 procent (SCB 1999, Kommundata, IBF, ur
Inkomst- och förmögenhetsregistret).

8 Saknade uppgift om högsta utbildning gjorde 27 procent, d.v.s. 54 557 personer
(av 205 480 st.).
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Figur 14. Andel höginkomsttagare i Västerås, Jönköping och Gävle kommun
1985 till 1997. Källa SCB, kommundata Ibf.

Andelen barn och äldre är ca 40 procent av totalpopulationen varför
medianinkomsten per år 1995 var 21 800 kr, se Tabell 3.9 Medelin-
komsten var högre med 85 087 kr.10 Många hade 0 kronor i inkomst
året 1995 varav flertalet var barn och äldre. Tabellen visar totalpopu-
lationens inkomst, först delad i kvartiler och sedan de med 0 kr i in-
komst i en egen inkomstklass.

Tabell 3. Totalpopulationen med uppgift om inkomst i klasser.
Inkomstklass Antal personer Procent Kumulativ %

0-0 kr 76 302 41 41
1-21 700 kr 17 684 9 50

21 800-161 700 kr 47 019 25 75

161 800-574 230 kr 47 006 25 100

Totalt 188 011 100

En länsvis jämförelse med Statistiska centralbyråns aggregerade data
visar att antalet personer i arbete mellan åren 1980 och 1992 varit
högst i Jönköpings län, därefter Gävleborgs och lägst i Västmanlands
län (SCB 1999). Data för totalpopulationen och året 1995 visar att de

9 Inkomsten är definierad som summan av årslön från anställning och företagar-
inkomst, data hämtade ur ÅRSYS 1995, se Bilaga 1.
Saknade värde gjorde 9 procent, d.v.s. 17 469 personer i populationen (205 480).
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flesta var sysselsatta, d.v.s. 48 procent, se Tabell 4. De ej sysselsatta
uppgick till 45 procent medan 7 procent var barn 0-15 år.11

Tabell 4. Fördelningen mellan kommunerna vadgäller sysselsättningsstatus.
Kommuner Gävle Jönköping Västerås Totalt

Sysselsatta antal 24 048 33 852 32 285 90 185
% i kommunen 48 48 47 48

Barn 0-15 år antal 3 217 5 269 4 377 12 863
% i kommunen 7 8 7 7

Ej sysselsatta antal 22 581 30 979 31 401 84 961

% i kommunen 45 44 46 45

Totalt 49 846 70 100 68 063 188 009

Statistik över områdena
I medeltal fanns 821 personer per område 1985, inkluderat alla ål-
derskohorter. Medianen för antalet invånare per område var 665. Gi-
vet avgränsningen med minst 100 invånare per område var det minsta
antalet 100 invånare medan det högsta antalet var 3 768 stycken.

Tabell 5. Statistik över de 248 områdena i analysen och dess befolk-
ning år 1985

Statistik för områdena Antal personer

Medeltal 821

Median 665

Minsta antal invånare 100

Högsta antal invånare 3 768

Sammanfattningsvis har kommunerna beskrivits med ett översiktligt
empiriskt material, samt registerdata som används i kapitel fyra och
fem har introducerats. I avsnittet om metodologiska överväganden
förespråkas flera metoder och material (kvalitativa respektive kvanti-
tativa) för att se problemet ur flera synvinklar. Den kvantitativa analy-
sen av precisa indikatorer på socioekonomisk karriär följer i kapitel
fyra och fem.

^ Saknade uppgift om sysselsättningsstatus gjorde 9 procent, d.v.s. 17 471 perso-
ner, i populationen (205 480).



 



Kapitel

Kartläggning av
bostadsområdenas kontext

Undersökningen av bostadsområdenas kontextuella effekter för män-
niskors socioekonomisk karriär behöver en utgångspunkt. Den bör
bestå av en kartläggning av de i studien ingående bostadsområdenas
kontext. Klusteranalysen i detta kapitel utgör basen för regressions-
analyserna, den visar boendesegregationen, d.v.s. hur människor bor
geografiskt åtskilt i olika kontexter. Klusteranalysen blir därmed den
första av två kvantitativa undersökningar.

Klusteranalys
Metoden för att ta fram de fysiska och sociodemografiska typområ-
dena var klusteranalys, vilken innebär gruppering av så lika områden
som möjligt. I den fortsatta texten är termerna kluster, kontext och
typområde jämförbara.1 Det finns olika sätt att komponera kontexten
som sedan utgör en påverkande variabel vad gäller t.ex. en persons
utbildning. Här låter jag för det första befolkningens sammansättning,
och för det andra den fysiska omgivningen, bilda kontexten. Det kan
vara andelar sysselsatta, inkomststrukturer och utbildningsnivåer för
befolkningen i områdena. Faktorer i omgivningen så som hustyp,
ägandeform eller upplåtelseform ger fysisk kontext. Uppdelningen i
två grupper av variabler ger två klusteranalyser. Klustret ger områdets
kontext och namnges efter dess karaktär. Klusteranalysen görs på om-
rådets utgångsläge, 1985, så som det närmast sett ut under påver-
kansperioden 1985-89. Eventuella förändringar som sker i områdena
under perioden 1985-89 är inte beaktade i analyserna. Det kan disku-
teras om en femårsperiod är lång nog för att statusen i ett område

1 Klustren innehåller flera liknande områden, det är en grupp av områden. Kontext-
en används för att beskriva den fysiska och den sociala omgivningen runt en per-
son. Den operationella termen är typområde, vilket har namn och nummer och är
definierat utifrån den statistika undersökningen.
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skall förändras radikalt. Det har emellertid inte varit möjligt att
granska alla 248 områden i analysen för att se förändringar.

I utgångsläget för klusteranalysen utgör vart och ett av områdena i
materialet ett eget kluster. I första steget av analysen förs de områden
som mest liknar varandra samman till ett nytt kluster. I nästa steg och
i varje nytt steg i analysen förs sedan detta eller helt nya kluster sam-
man till ett definierat antal kluster i slutet. Hur många kluster som är
lämpliga för materialet går inte att veta i förväg utan måste testas
fram. I detta fallet formuleras ett antal kluster utifrån geografiska om-
råden. Klusteranalysen i sig har som utgångspunkt, att det går att
finna en ordning bland de områden som finns i materialet, d.v.s. att
man kan dela in det i homogena kategorier som man kan säga någon-
ting gemensamt om (Magnusson 1994).

För att handgripligen kontrollera klustrens inbördes kvalité och av-
stånden dem emellan studeras just inom- och mellangruppsvarianserna In-
omgruppsvariansen är alltid 0 i utgångsläget, d.v.s. varje område står
för sitt eget kluster och har ingen inre varians. Samtidigt är mellan-
gruppsvariansen lika med 1 (eller 100 procent) vilket betyder att den
ursprungliga informationen om området finns kvar. När sedan områ-
dena förs samman till nya grupper ökar inomgruppsvariansen och
mellangruppsvariansen minskar. I sista steget, när alla områden har
slagits samman till ett, har förhållandena blivit de motsatta i jämfö-
relse med utgångsläget. Det är inomgruppsvariansen som är 1 och
mellangruppsvariansen 0. Detta betyder att när antalet kluster/typ-
områden är få och mellangruppsvariansen liten, minskar också detalj-
eringsgraden och informationen om respektive kluster/typområde, (se
Magnusson 1994).

I tabellerna 6 och 7 visas vilka variabler som ingått i respektive
klusteranalys.2 Agarkategori ses som en variabel som delar bostäder
fysiskt och är starkt kopplat till bostadens såväl utseende som omgiv-
ning. Agarkategori hör till de fysiska variablerna men har i förläng-
ningen även sociala dimensioner. Både den s.k. fysiska och sociode-
mografiska klusteranalysen är utförda i programmet SPSS3.

2 För klusteranalysen med avseende på befolkningsmässiga variabler uteslöts de två
variablerna sysselsättningsstatus och utbildning eftersom de sedan skall analyseras
var för sig. I en regressionsanalys skall de ingående variablerna inte korrelera för
mycket (Magnusson 1994).

3 Klusteranalysen i SPSS var hierarchical duster analysis, d.v.s. hierarkisk klusteranalys
med Ward's metod (squared euclidian distance).
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Tabell 6 Variabler med kategorier som ingår i klusteranalysenför att skapa
fysiska typområden. Se Bilaga 1 för uförlig beskrivning av de ur-
sprungliga kategorierna i FoB 1985.

Variabler Kategorier, andelar i varje variabel

Ägarkategori

Hustyp

Upplåtelseform

Lägenhetsstorlek

Byggnadsperiod

Fem variabler och
18 kategorier

4 kategorier: allmännytta, bostadsrätt, enskild ägare eller stat,
kommun m.fl. vilket utgör kategorin övriga
2 kategorier: småhus i vilken friliggande enbostadshus, kedje-
hus och tvåbostadshus ingår samt övriga med flerbostadshus.
4 kategorier: äger huset, har bostadsrätt, hyresrätt i 1 :a, 2:a
el.3:e hand och övrigt med bostäder under reparation, icke
sålda, till uthyrning, utrymd för rivning m.m.
4 kategorier: smålägenheter som ettor och tvåor, kategorin
treor, kategorin fyror och lägenheter med fem rum eller mer
4 kategorier: före 1901 till 1950, perioden efter kriget 1951-
1965, perioden med miljonprogrammet 1966-1975 och perio-
den 1976-1985

(se Bilaga 1 över variabler)

Tabell 7. Variabler med kategorier som ingår i klusteranalysenför att skapa
sociodemografiska typområden. Se Bilaga 1 för uförlig beskrivning av
de ursprungliga kategorierna i FoB 1985.

Variabler Kategorier, andelar i varje variabel
Kön

Födelseår

Sammanboende

Hushållstyp 1

Födelseland

Antal boende i
hushållet

Inkomst

Socioekonomisk kod

åtta variabler och
27 kategorier

2 kategorier: män och kvinnor
3 kategorier: yngre, födda efter 1966, kategorin medelålders,
födda 1966 och tidigare till 1921 samt kategorin äldre, födda
1921 eller tidigare
2 kategorier: sammanboende gifta eller ogifta samt ej sam-
manboende gifta och övriga
4 kategorier: enboende män eller kvinnor, ensamstående
män eller kvinnor med barn 0-15 år, ett el. flera sammanbo-
ende par och övriga hushåll utan barn 0-15 år samt minst ett
sammanboende par eller övroga hushåll med barn 0-15 år
8 kategorier: Sverige, Norden, Europa, Nordamerika, Syd-
amerika, Afrika, Asien samt uppgift saknas
4 kategorier: enboende, tvåpersoners hushåll, tre till sju bo-
ende samt fler än sju boende
4 kategorier: befolkningsklasser i kvartiler (med undantag för
lägsta kvartilen inkluderar alla med 0 kr i inkomst vilket gör att
de blev många)4
4 kategorier: arbetare, tjänstemän, företagare och övriga

(se Bilaga 1 över variabler)

4 Populationens fördelning i klasser med olika inkomster; kvartil 1 med tillägg blev
42%, kvartil 2 blev 8 procent, kvartil 3 blev 25 procent samt fjärde kvartilen 25
procent av befolkningen.
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Materialet är uppdelat på personer och krävde aggregering för varje
område för de fysiska variablerna. De data som användes var den för
avhandlingen betydelsefulla populationen på 204 440 personer som
bott i samma SAMS-område i någon av kommunerna 1985 till 1989.
När de personer som saknade uppgift för någon av de fem fysiska va-
riablerna tagits bort återstod 203 318 personer (borttagna var 2 166).
Aggregeringen skedde vidare genom omkodade variabler och beräk-
nande av andelar för varje område. Kategorier skapades av SCB:s ur-
sprungliga variabler som finns redovisade i Bilaga 1.

Resultat av klusteranalysen
Klusteranalys är ett sätt att föra samman områdena i analysen i så
långt som möjligt homogena grupper, eller s.k. kluster. Meningen är
också att kunna peka på ett antal typiska karakteristika för vart och ett
av dessa kluster. Det blir viktigt att både få klustren så homogena som
möjligt internt samt heterogena externt. D.v.s. idealet är att minimera
inomgruppsvariansen och maximera mellangruppsvariansen. Hela
materialet klustras samtidigt för att underlätta jämförelser mellan
kommunerna. De typområden som klusteranalysen ledde fram till är
följande, med antalet områden i klustret inom parentes.

Fysiska typområden
1. flerfamiljshus byggår före 1965 (49)
2. blandade hus från före 1950 (33)
3. småhusområden (151)
4. miljonprogramsområden med flerfamiljshus5 (15)

Sociodemografiska typområden
1. äldre-och arbetarområde (67)
2. blandat område (44)
3. medelklassfamiljer (56)
4. tätortsnära landsbygdsbefolkning (81)

Fysiska kluster
Nedan redovisas klustren mer detaljerat och hur grupperna av områ-
den byggdes upp med hjälp av analysen. Det är dessa områden som
används som fysisk kontext i den efterföljande regressionsanalysen. För
varje kommun finns en karta på vilken områdenas fysiska klustertill-
hörighet visas (Karta 4, 5 och 6). Ett geografiskt mönster visade sig
5 I fortsättningen kommer termen miljonprogramsområde att användas som en

enklare omskrivning men specificenngen med flerfamiljshus kvarstår liksom att
dessa är allmännyttigt ägda.
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där de olika typområdena fördelar sig i band mellan centrum och peri
feri. Typområde 1 "områden med flerfamiljshus, byggår före 1965" är
de områden som utgör stadens centrum i alla kommunerna. Nästa
band av områden är de av typen 2 "blandade hus från före 1950".
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Gävle, SAMS-områden
fysiska typområden

@ 4. miljonprogramsområden med flerfamiljshus (8)
□ 3. småhusområden (39)
H 2. blandade hus från före 1950 (11)
§ 1. flerfamiljshus byggår före 1965 (14)
£! områden med < 100 inv. (4)

Karta 4. Karta över klustertillhörighet förfysiska typområden i Gävle. Källa:
Röda kartans digitala version och data från ÅRSYS och FoB i TOPSWING,
SCB, 1997a.
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Spridda i stadens utkant ligger "miljonprogramsområden med flerfa-
miljshus" (typområde 4). Runt staden återfinns typområde 3 "småhus-
områden", vilka också är den till antalet största områdestypen.
/. Områden medflerfamiljshus med byggårföre 1965. Analysen visar att om-
rådestyp ett, karaktäriseras av störst andel i ägarkategorin "övriga",
vilken utgörs av flerbostadshus och icke-bostadshus, se Tabell 8. Om-
rådena karaktäriseras också av upplåtelseformerna hyresrätt eller bo-
stadsrätt, varav hyresrätt är något vanligare (hyresrätt inkluderar här
även hyra i andra hand eller annat avtal). Små lägenheter med ett eller
två rum och kök eller kokvrå är den vanligaste lägenhetsstorleken.
Näst vanligast är lägenheter med tre rum och kök. Av de fyra byggpe-
rioderna är det perioden 1951 till 1965 som är vanligast (56 procent).
Därefter visar det sig att de äldsta husen står för i medeltal 32 procent
av de olika byggperioderna i typområde ett. Den vanligaste ägarkate-
gorin är bostadsrättsförening inklusive både HSB och Riksbyggen (44
procent). Att upplåtelseformen hyresrätt är vanligast betyder i detta
fall inte ett stort allmännyttigt ägande utan att andra ägare är vanligast.
Geografiskt ligger dessa områden mitt i centrala Gävle utefter Gav-
leån och från centrum mot nordväst. Även i Jönköping och Västerås
ligger områden av typen, flerfamiljshus med byggår före 1965, centralt
med några undantag (se Karta 4, 5 och 6).
2. Blandade hus från före 1950. Områdestyp två består till 52 procent av
flerbostadshus och icke-bostadshus medan resten är småhus (frilig-
gande enbostadshus, rad- eller kedjehus samt tvåbostadshus). Liksom
i områdestyp ett, är hyresrätt den vanligaste upplåtelseformen. Skill-
nåden ligger i att den näst mest frekventa upplåtelseformen är att man
äger huset. Lägenhetsstorlekarna är blandade med alltifrån ett rum
och kök till lägenheter med fler än fem rum. De flesta husen är
byggda under perioden 1901 till 1950. Den dominerande ägarkatego-
rin är enskilda personer. Sammantaget blir bilden äldre privatägda hy-
reshus med inslag av småhus, troligen kedjehus eller tvåbostadshus i
egen ägo. Geografiskt omger denna områdestyp den förra med halv-
centrala eller centrala lägen i städerna, med några undantag. Tydligast
är indelningen i Gävle där områdestypen med blandade hus från före
1950 omgärdar flerfamiljshus med byggår före 1965, se Karta 4.
3. Småhusområden. Den klart dominerande hustypen är småhus, d.v.s.
friliggande enbostadshus, rad- eller kedjehus samt tvåbostadshus. I
dessa områden äger 80 procent av de boende sina hus och storleken
på husen är ofta fem rum eller större. De flesta husen är byggda före
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Tabell 8. Medeltal iprocentför variabler ifysiska typområden nr 1-4.
4 kluster Områdestyp 1, Områdestyp 2, Områdestyp 3, Områdestyp 4,

49 områden 33 områden 151 områden 15 områden

Hustyp
småhus, friliggande enbostadshus, rad- 6 48 91 6

eller kedjehus samt tvåbostadshus
flerbostadshus och icke-bostadshus 94 52 9 94

Upplåtelseform
äger huset 5 37 80 4

har bostadsrätt eller delägare eller andels- 43 17 8 22

lägenhet
har hyresrätt, hyr i andra hand eller har an- 53 46 12 74

nat avtal

övrigt d.v.s. ledig till uthyrn., disponeras av 0 0 0 0

fastighetsägare, förestående rivning, hus till
salu, upplåten till enskild person el. juridisk
person utan kyrkobokfört boende.

Lägenhetsstorlek
smålägenheter, ettor, tvåor med eller utan 42 26 7 33
kök eller kokvrå
treor 38 28 15 39

fyror 13 20 29 21

femmor och större 7 26 50 6

Byggnadsperiod
1901-1950 32 45 32 4

1951-1965 56 32 19 7

1966-1975 5 14 25 82

1976-1985 7 9 23 6

Ägarkategori
allmännyttigt bostadsföretag 28 23 4 65

enskild person 13 48 86 7

bostadsrättsförening inkl. HSB och Riks- 44 17 8 25

byggen
övriga d.v.s. stat, kommun, landsting, sv. 14 12 3 3

kyrkan, annan ägare, sv. aktiebolag samt
uppg.saknas
Områdestyp 1. flerfamiljs- 2. blandade 3. småhus- 4. miljonpro-

hus byggår hus från före områden gramsområd-
före 1965 1950 en med fler-

familjshus

1950, även om byggandet har fördelat sig relativt jämt över perioden
fram till 1985. I områdena är ägaren i första hand en enskild person.
Småhusområdena är den vanligaste av alla typområden och återfinns
utanför kommunernas centralorter.

4. Miljonprogramsområden med flerfamiljshus. Områden av typen fyra ut-
görs till största delen av flerbostadshus (och icke-bostadshus) där 74
procent är hyresrätter. Den vanligaste lägenhetsstorleken är tre rum
och kök eller mindre. Fem rum och större är sällsynta. I medeltal är
82 procent av husen byggda inom perioden för miljonprogrammet
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Jönköping, SAMS-områden
fysiska typområden

SI 4. miljonprogramsområden med flerfamiljshus (1)
□ 3. småhusområden (51)
B 2. blandade hus från före 1950 (8)
11 1. flerfamiljshus byggår före 1965 (6)
fl områden med < 100 inv. (6)

Karta 5. Karta över klustertillhörighet för fysiska typområden i Jönköping.
Källa: Röda kartans digitala version och data från ÅRSYS och FoB i
TOBSWING, SCB, 1997a.

och ägs av allmännyttiga, kommunala bostadsföretag. I områdena
finns också inslag av bostadsrätter. Geografiskt ligger dessa totalt 15
områden i städernas utkanter, med ett undantag i Västerås. I Jönkö-
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ping fanns endast ett område i klustret vilket ligger sydväst om cent-
rum av staden, Råslätt, se Karta 4, 5 och 6. Beteckningen för typom-
rådet kommer att vara miljonprogramsområden, utan specificeringen
med flerfamiljshus, detta för att korta ned texten.

Västerås, SAMS-områden
fysiska typområden

H 4. miljonprogramsområden med flerfamiljshus (6)
□ 3. småhusområden (61)
■ 2. blandade hus från före 1950 (13)
H 1. flerfamiljshus byggår före 1965 (29)
II områden med < 100 inv. (60)

Karta 6. Karta över klustertillhörighetför fysiska typområdena i Västerås.
Källa: Röda kartans digitala version och data från ÅRSYS och FoB i
TOPSWING, SCB, 1997a.
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Med hjälp av Tabell 9 visas hur jag kom fram till att fyra kluster skulle
användas. I en jämförelse mellan kolumnerna med vardera fyra re-
spektive sex kluster var det endast områdestypen tre, småhusområ-
den, som delades ytterligare om jag hade sex kluster. De 151 områ-
dena delades upp i nr tre, fyra och fem med småhus som domine-
rande hustyp. Variationen mellan dessa kluster var att områdena var
byggda under olika tidsperioder.

Tabell 9. Antal områden i varje kluster för olika mängd kluster i analysen.
Antal områden Indelat i Indelat i Indelat i Indelat i Indelat i
i kluster nr: 4 kluster 5 kluster 6 kluster 7 kluster 8 kluster

Ett 49 49 49 27 27

Två 33 33 33 33 ► 33
Tre 151 137 89 89 76

Fyra 15 . 14 14 22 22
Fem 48 14 14

Sex 15 48 48

Sju 15 13
Åtta

^ 15

Kluster två och fyra innehåller samma antal områden från fyra- till
åtta-klusternivån, 33 respektive 15 områden som visas av pilarna i ta-
hellen. Kluster nr ett innehåller samma områden t.o.m. indelningen på
sex-klusternivån. Indelningen i fyra kluster är lämplig då det endast är
områdestyp nr tre, med småhus ägda av enskilda personer, som delas
upp i steg fem och sex.

För att slutföra diskussionen om antalet kluster i analysen användes
de inom- och mellangruppsvarianser som framkommit. Med en mel-
langruppsvarians på 0.42 vid fyra kluster skulle man kunna hävda att
ytterligare kluster skulle behövas eftersom inomgruppsvariansen över-
stiger mellangruppsvariansen (med totala variansen 1.0 är 0.42 mindre
än hälften). Vid fem kluster är mellangruppsvariansen 0.66 och vid
sex kluster är den 0.92, vilket skulle kunna vara ett alternativ. Det vi-
sade sig dock, enligt Tabell 9, att de två kluster som tillkommer med
fem och sex kluster är delning av samma kluster, nämligen det med
småhus. För analysens signifikans finns då ingen anledning att välja
fler kluster, mellangruppsvariansen till trots.6 Mellangruppsvariansen

6 I Magnusson 1994 sätts målet för mellangruppsvariansen till åtminstone 0.70 (70
procent). Vidare visas i samma avhandling att variationen mellan resultaten med
olika klustnngsmetoder är liten. Test med olika metoder visas eller diskuteras inte
i denna avhandling då sådana metodproblem ligger utanför dess ramar.
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för kluster ett, två och fyra blir 0.92 då de behålls intakta t.o.m. sex-
klusternivån.

Sociodemografiska kluster
Vid formeringen av de s.k. sociodemografiska ldustren användes
samma typ av klusteranalys som för de fysiska.7 ldustren i denna
analys blev mindre tydliga att tolka än de i den fysiska klusteranalysen
trots att mellangruppsvariansen redan med fyra kluster var godtagbar.8
I uttolkningen av områdestyperna blev det nödvändigt att se till an-
delen av den näst största variabeln i kategorierna. En jämförelse gjor-
des med medeltalet för alla områden för att avgöra hur ldustren avvek
och finna deras typiska karaktär.

I centrum av kommunerna återfanns områden som karaktäriserades
av övervägande delar äldre, låginkomsttagare och arbetare. Låg in-
komst i detta fall kan vara missvisande då det endast inbegriper sum-
man av lön och företagarinkomst. Typområde två, med sammanbo-
ende med eller utan barn, ett nära medel för alla områden, d.v.s.
"blandat område" omger den första typen. En tredje zon från cent-
rum räknat är de områden som karaktäriseras av "medelklassfamiljer".
I Gävle är denna zon relativt sammanhållen medan områdena är mer

utspridda i Jönköping och Västerås. Sista områdestypen "tätortsnära
landsbygdsbefolkning" återfinns utanför centralorten, se Karta 7, 8
och 9.

7 Hierarkisk klusteranalys med Ward's metod och squared euclidian distance.
8 Se not 6 ovan.
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Gävle, SAMS-områden
Sociodemografiska typområden

□ 4. tätortsnära landsbygdsbefolkning (24)
H 3. medelklassfamiljer (16)
B 2. blandatområde (10)
§ 1. äldre- och arbetarområde (22)
II områden med < 100 inv. (4)

Karta 7. Karta över klustertillhörighetför sociodemografiska typområden i
Gävle. Källa: Röda kartans digitala version och data från ÅRSYS
och FoB i TOPSWING, SCB, 1997a.
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Jönköping, SAMS-områden
Sociodemografiska typområden

□ 4. tätortsnära landsbygdsbefolkning (32)
H 3. medelklassfamiljer (17)
■ 2. blandatområde (10)
§ 1. äldre- och arbetarområde (8)
il områden med < 100 inv. (5)

Karta 8. Karta över klustertillhörighetför sociodemografiska typområden i
Jönköping. Källa: Röda kartans digitala version och data från
ÅRSYS och FoB i TOPSWING, SCB, 1997a.

1. Åldre- och arbetarområde. Områdena karaktäriseras av äldre och kvin-
nor som är födda i Sverige, se Tabell 10. I områden av typen ett är det
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något vanligare att människor bor i kategorin ej sammanboende gifta
och övriga. I dessa områden finns de största andelarna arbetare. Den
vanligaste hushållstypen är ett eller flera sammanboende par, alla utan
barn samt övriga hushåll utan barn. Därefter var enboende9 män eller
kvinnor den vanligaste hushållstypen. Antalet boende i hushållen var
relativt få, bara en eller två personer. Här finns flest personer i lägsta
inkomstkvartilen vilket gör området till den fattigaste typen. Andelen
äldre och kvinnor kan vara en förklaring till detta. Geografiskt är
dessa områden städernas mest centralt belägna.
2. Blandat område. Dessa områdens befolkning liknar i stor utsträck-
ning medel för hela materialet vilket gör det svårt att peka på specifika
drag. Det finns i dessa områden något fler medelålders än genom-
snittligt och någon procent högre andel födda utanför Sverige än i
typområde ett. Här finns betydligt fler sammanboende, (gifta eller
ogifta), än de mer centralt belägna områdena av typen ett. Näst efter
hushållstypen sammanboende utan barn 0-15 år, är sammanboende
med barn vanligast. Antalet tre till sju boende i hushållet var vanligast
och därefter två personer. Inkomsterna är högre än i typområde ett.
Områdena ligger närmast runtom typområde ett, d.v.s. i halvcentrala
eller centrala lägen.
3. Medelklassfamiljer. Områdestypens största åldersgrupp är de medel-
ålders, därefter är det gruppen t.o.m. 18 år med 34 procent. Det finns
få äldre och något större andelar män än i medeltal för alla områden,
män 49 och kvinnor 51 procent. Liksom i typområde två, finns en
övervikt av sammanboende, gifta eller ogifta. Fortfarande är andelen
arbetare störst, men område tre har därefter högst andel tjänstemän
av alla typområden, 33 procent. Den dominerande hushållstypen är
sammanboende par med barn 0-15 år, vilket tyder på att det är här vi
finner barnfamiljerna i störst utsträckning. Antalet boende i hushållet
är till största delen 3-7 personer. I områdena finns få enboende (3
procent). Det är också i dessa områden som invånarna har de högsta
inkomsterna, d.v.s. här finns många i högsta inkomstkvartilen. Områ-
destyp tre finns utanför staden vilket är jämförbart med typområde tre
i fysiska klusteranalysen.

9 För en motivering till användningen av begreppet enboende istället för ensambo-
ende, se Sandstedt 1991.
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Tabell 10. Medeltal iprocentför variabler i sociodemografiska typområden
nr 1-4.

4 kluster Områdestyp 1, Områdestyp 2, Områdestyp 3, Områdestyp 4,
67 områden 44 områden 56 områden 81 områden

Födelseår

t.o.m.18 år 8 18 34 26

19 t.o.m. 64 år 58 62 61 60

65 år och äldre 34 20 5 15

Kön

män 45 49 51 51

kvinnor 55 51 49 49

Född i världsdel

Sverige 91 91 93 94

Norden 4 4 3 3

Europa 3 3 2 1

Nordamerika 0 0 0 0

Sydamerika 0 0 0 0

Afrika 0 0 0 0

Asien 0 1 1 1

uppgift saknas 0 0 0 0

Sammanboende

sammanboende gifta eller ogifta 48 61 58 56

ej sammanboende gifta och övriga 51 38 41 43

Socioekonomisk kod

arbetare 75 67 63 72

tjänstemän 20 28 33 17

företagare 2 2 2 7

övriga 3 3 2 4

1—11 ich^tllch/r» 1nUMldllbiyp I

enboende män eller kvinnor 36 13 3 9

ensamstående kvinnor eller män 3 3 2 2

med barn 0-15 år
ett eller flera sammanboende par 48 50 30 40
alla utan barn 0-15 år samt övriga
hushåll utan barn 0-15 år
minst ett sammanboende par med 14 34 65 48
barn 0-15 år samt övriga hushåll
med barn 0-15 år

Antal boende i hushållet

enboende, 1 person 34 13 3 9

tvåboende, 2 personer 42 37 17 26
tre till sju boende, 3-7 personer 23 49 80 63

mer än sju boende, >7 personer 0 0 0 1

Inkomst i kvartiler

första kvartilen 46 39 38 41

andra kvartilen 8 8 8 9

tredje kvartilen 24 25 23 28

fjärde kvartilen 22 28 31 21

Områdestyp 1. äldre- och 2. blandat 3. medel- 4. tätortsnära
arbetar- område klassfamiljer landsbygds-
område befolkning
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Västerås
flygplats

Mälaren

tagen-
acken Gäddeholm

AlrriÖ-
Fullerö n LindöTibble

kilometer

Jädra
Badelunda

olmen Fröholmen
AA - A

Västerås, SAMS-områden
Sociodemografiska typområden

□ 4. tätortsnära landsbygdsbefolkning (25)
H 3. medelklassfamiljer (23)
H 2. blandatområde (24)
H 1. äldre- och arbetarområde (37)
H områden med < 100 inv. (60)

Karta 9. Karta över klustertillhörighetför sonodemografiska typområden i
'Västerås. Källa: Röda kartans digitala version och data från
ÅRSYS och FoB i TOPSWING, SCB, 1997a.
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4. Tätortsnära landsbygdsbefolkning. Medelålders personer utgör den
största gruppen i den tätortsnära landsbygdsbefolkningen och det
finns fler äldre än i områdestyp tre, se Tabell 10. Här finns en över-
vikt av män och minst inslag av utrikes födda av alla områdestyperna.
Sammanboende (gifta eller ogifta) är vanligast. Arbetarna är fler än i
områdestyp tre men färre än i typ ett. Den tätortsnära landsbygdsbe-
folkningen har den största andelen företagare av alla områdestyper,
troligen lantbrukare. Sammanboende par med barn är vanligast men
nästan lika vanligt är par utan barn. Det är vanligast med 3-7 personer
i hushållet, följt av tvåpersonshushåll. I områdestypen bor personer
med lägre inkomster än i typområde ett och två. Områdena återfinns
utanför centralorten vilket i några fall kan klassas som landsbygd.

Med fyra kluster är mellangruppsvariansen 0,93 (93 procent) vilket
är ett högst godtagbart värde, jfr diskussionen ovan. Klustren är då
sinsemellan relativt heterogena. Kriterierna för större mellan- än in-
omgruppsvari ans uppfylls väl, (inomgruppsvarians 7 procent).

Klassificeringen i typområden används som variabler för bostads-
områdens kontext i avhandlingen. De nyttjas i regressionsanalyserna i
nästkommande kapitel där kontextens betydelse för socioekonomisk
karriär undersöks.



 



Kapitel 5

Kontextens betydelse för
utbildning, sysselsättning och
inkomst — resultat

Högsta utbildning, sysselsättningsstatus och inkomst är de indikatorer
på socioekonomisk karriär som analyseras i detta kapitel. Ovan har
givits en indelning i fyra typområden för fysisk respektive sociodemo-
grafisk kontext. Nedan följer en analys av dessa typområdens påver-
kan på en individs socioekonomiska karriär. Klustren åskådliggör
kontexten på bostadsområdesnivå (fysiskt och sociodemografiskt) och
därmed vilken typ av kontextuell påverkan en person eventuellt fått. I
analysen ingår även omgivningen i form av kommun och hushåll. Det
är ytterligare två nivåer enligt Figur 4. Huvudsyftet är dock att finna
eventuell påverkan från bostadsområdesnivån.

Hur kan man då ta reda på om de två typerna av kontext i bostads-
området påverkat en persons högsta utbildning, sysselsättningsstatus
och inkomst? En möjlig väg att mäta detta är med regressionsanalys.
Med en sådan kan uppskattas hur mycket olika variabler tillsammans
förklarar variationen i t.ex. högsta utbildning. Det går att avgöra om,
och vilka variabler, som överhuvudtaget tillför något till modellen,
d.v.s. om de förklarar något av variationen i exempelvis utbildning.

Hur stor förklaringsgrad kan då förväntas av uppgifterna om per-
sönerna? Kan de förväntas förklara mycket eller lite av kohortens va-
riation i variabeln högsta utbildning, sysselsättningsstatus och in-
komst? Det kan vara bra att gå tillbaka och se hur andra forskare för-
klarat människors väg/karriärer i utbildning, sysselsättningsstatus och
inkomst med icke-rumsliga variabler. Det finns som tidigare nämnts
forskning som visar på socialt arv eller socialisering, sociala nätverk och
stigmatisering (Andersson 1998). Ytterligare diskussioner finns i kapitel
2, men här kan kort några faktorer nämnas.

Föräldrarnas utbildning, inkomst och yrke tillsammans med tradi-
tion i familjen och tidigare generationer är något som antas förklara
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en stor del av en persons utbildning, sysselsättningsstatus och in-
komst. Hur stark socialiseringen är, eller hur mekanismerna ser ut, kan
dock inte utredas med detta material. Hushållens medelutbildning och
-inkomst samt ett genomsnitt av socioekonomisk nivå kan emellertid
beräknas. Det blir i grova drag den omgivning som hushållet utgjorde
för personerna i kohorten under åren 1985-89. Variablerna för bus-
hållsbakgrund är inte helt tillförlitliga då de visar medel för hela hus-
hållet vilket kan vara fler än bara föräldrarna. 1 O'Realy och Quigley
(1996) skriver att testning av hushållsbakgrund är det vanligaste sta-
tistiska problemet när det gäller analys av effekter. Hushållsbakgrund
brukar saknas (liksom individuella karakteristika). De skriver vidare att
bostadsområdens karaktär kan stå istället för (vara "proxy" för) hus-
hållseffekter. Det var därför viktigt att testa detta i samma modell.

En annan viktig faktor för utbildning, inkomst och sysselsättning är
socialt nätverk. Särskilt betonas i senare studier effekterna på möjlighe-
ter att skaffa arbete genom kontakter inom nätverk av olika slag
(Reingold 1999). Av betydelse kan också grund- och gymnasieskolans
kvalitet samt högre utbildningars tillgänglighet vara. 1 studiens mate-
rial kan dock inte någonting av detta prövas. Målet i denna analys är
inte heller att söka fullständiga förklaringar till variationen i de beroende
variablerna. Det är istället viktigt att betona att intresset ligger i om
kontextvariablerna visar sig vara signifikanta eller ej, samt på vilket
sätt.

De beroende variablerna i analysen nedan är utbildningsnivå, inkomst
och sysselsättnings status för de individer som ingår i undersöknings-
populationen. De oberoende, förklarande variablerna är av tre typer. För
det första individbundna variabler: kön, födelseland utbildning och sys-

selsättning. För det andra hushållsbeskrivande variabler: hushållets me-
delinkomst, medelutbildning och socioekonomisk indelning (SEI). De
hushållsbaserade variablerna har skapats genom att hushållslöpnum-
mer funnits för varje individ vilka sedan grupperats. För det tredje va-
riabler som beskriver områden som formerats utifrån registerdata och
klusteranalys. Alla variabler som använts baseras på ett material från
SCB:s befolknings-, utbildnings-, fastighets- och inkomstregister. Ur-
sprungligen omfattar materialet samtliga de 580 519 personer som nå-

1 Hushållen kan bestå av fler personer än bara föräldrarna, d.v.s. syskon m.fl. som

gör medeltalet osäkert. Det finns undersökningar som visat att moderns/faderns
utbildningsnivå har olika betydelse vilket mte heller finns med i beräkningen
(Rudström 2000) Det finns delade meningar om detta och enligt en avhandling är
skillnaden inte belagd (Dryler 1998). Vanligast för kohorten födda 1970 var 4 per-
söner i hushållet och därefter 3 personer, för år 1985.
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gon gång under åren 1985-95 bodde i Gävle, Jönköping eller Västerås.
För en mer detaljerad beskrivning av materialet hänvisas till Bilaga 1
där variablerna redovisas enligt ursprungsindelningen. De kategorise-
ringar och urval som görs kommer efter hand att beskrivas närmare.

För avhandlingen är den population som bott i samma SAMS-om-
råde i kommunerna 1985 till 1989 betydelsefull. Den uppgår till
204 440 personer och utgör klusterpopulationen. Populationen har bott i
områden med minst 100 invånare. Den utgör efter klusteranalysen
SAMS-områdets sociodemografiska kontext. Ur klusterpopulationen
söktes sedan undersökningspopulationen, kohorten 1970, fram. De perso-
ner som bott i områden med mindre än 100 kvarboende invånare un-

der perioden 1985-89 finns enligt ovan inte med (de kan inte kopplas
till något klusterområde). För de olika regressionerna användes sedan
data för dessa 2 467 personer från året 1995.

Analys med regression
De oberoende variablernas varierande inverkan begränsas något ge-
nom att en specifik kohort med den generationens allmänna uppväxt-
villkor valdes. Med kohorter kan kontextens betydelse testas på flera
sätt. Ett är att välja unga, de som under perioden 1985-89 är 15-19 år
och som påverkats av, kontext, så som ex. skola i området, och följa
dem till 25 år (födelseår 1970). De unga har förväntade stora effekter
av kontexten på de beroende variablerna högsta utbildning, syssel-
sättningsstatus och inkomst, eftersom de är i början av livet och fort-
farande formas till olika personer av bl.a. omgivningen. Validiteten i
undersökningen förväntas också vara högre än för äldre kohorter då
självselektionen främst gäller deras föräldrar. Analysen skulle dess-
utom bli svårare för äldre som kan ha påverkats av andra kontexter
tidigare i livet.

Ett viktigt problem som är större för undersökningar av äldre är
således självselektionen som kan vända på orsakssambanden. Äldre perso-
ner har troligen valt sitt bostadsområde själva efter sin livsstil. Livs-
stilen kan inkludera även utbildning, sysselsättningsstatus och in-
komst. Argumentet är att äldre bor i ett område på grund av sin in-
komst, utbildning och sysselsättning istället för att typområdet påver-
kat inkomst, utbildning och sysselsättning. Därför valdes enbart ko-
horten födda 1970. I analysen testas typer av kontext som påverkat
under de fem åren 1985 till 1989. Förhållandena analyseras sedan
1995, d.v.s. fem år senare. Genom att välja de som bottpå samma plats i
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minst fem år kan jämförelser göras av kontextuellpåverkan samt skillna-
der ipåverkan mellan geografiska områden.

I Figur 15 syns tidsaxlar för ålder för kohorten 1970 samt tiden i år-
tal. Under kontextperioden (1985-89) är personerna 15-19 år. När
personerna i kohorten sedan är 25 år (året 1995) analyseras nivån på
deras högsta utbildning, inkomst och sysselsättningsstatus.

kohorten 1970
ålder

årtal, tid

Kohorten 15-19 år r
Studenten 1989

25 år

1970

kontext 1985-89 1995 sker analys av
kontextuella effekter på
utbildning, sysselsättning
och inkomst

Figur 15. Kohorten och kontextperioden 1985-89. Klustrenformas 1985 med
personer som bott kvar hela perioden. Analys av effektergörs 1995.

De två kontextvariablerna kopplas till varje till person i kohorten.
Varje person får sitt sociodemografiska respektive fysiska typområde.
Detta betyder att en av personerna kan tas fram och att det går att
visa vilken typ av omgivning, (enligt kategoriseringarna), denna haft
under åren 1985-89. Det är även möjligt att för en och samma person
ta fram utbildning, hushållsbakgrund (1985), inkomst, hemkommun,
födelseland eller -län o.s.v. I tabell 11 redovisas de variabler som an-

vänts i modellerna.
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Tabell 11. Tabell över de ingående variablerna i regressionsanalyserna. För
indelningar av variablerna, se Bilaga 1.2

Variabler Beroende/oberoende
variabel

Enhet Kommentar

Inkomst (inkl. företaga- beroende 100-tals kr

rinkomst)
Högsta utbildning beroende + oberoende antal år oberoende i modellerna för

sysselsättning och inkomst
Sysselsättningsstatus beroende + oberoende sysselsatt =1 oberoende i modell för in-

komst, dummyvariabel
Fysisk områdestyp oberoende kategori 1-4 dummyvariabler av typom-

råden

Miljonprogramsområde oberoende miljonprogram eller ej dummyvariabel
med flerfamiljshus
Sociodemografisk om- oberoende kategori 1-4 dummyvariabler av typom-
rådestyp råden
Kommun oberoende kategori 1-3 dummyvariabler, Gävle,

Jönköping och Västerås
Kön oberoende man =1 dummyvariabel
Födelseland oberoende kategori 1-8 dummyvariabler
Hushållsbakgrund medel- oberoende 100-tals kr
inkomst

Hushållsbakgrund medel i oberoende antal år
utbildningsår
Hushållsbakgrund SEI-kods- oberoende kategori 1-4 dummyvariabler
medel

Kausaliteten är viktig att beakta vid valet av oberoende variabler. För
utbildning kan inte personens inkomst eller sysselsättningsstatus ses
som orsak utan snarare som en konsekvens eller åtminstone oftast ef-
ter utbildning i kronologi. Detsamma gäller personens nuvarande bo-
ende i viss hustyp eller ägarkategori. För sysselsättningsstatus som be-
roende variabel kan inte heller inkomst ses som en förklaring. Utöver
felslut i riktningen på orsakssambanden kan fel ligga i okontrollerade
(ej medtagna) variabler (Evans, Wells och Moch 2000). Det kan vara
att samband i variationen ligger hos en variabel som uteslutits ur ma-
terialet. Eftersom det finns flera felkällor och kritiska punkter i meto-
derna är det viktigt att underbygga modeller och orsakssamband med
argument och antaganden.

2 För flera variabler har dummyvariabler använts. För att få fram den information
som finns i den ursprungliga kvalitativa skalan behövs flera dummyvariabler. För
en kategorivariabel med exempelvis 4 kategorier krävs 4 minus 1 variabler (t.ex. i
fallet med typområdena). Dummyvariablerna är dikotoma (0,1). Om man använd-
er alla ges en perfekt samvariation, därför tas en bort i analysen och får stå som
referens. För hushållets socioekonomiska indelning (SEI) beräknades ett medel av
de fyra huvudnivåerna i indelningen för att göra det hanterbart i regressionerna
och få ett mått för hushållet. (I den logistiska regressionen användes inte dessa
dummies; programmet hanterade variablerna.)
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En vanlig linjär regression (OLS) användes i modellerna för att pre-
dicera högsta utbildningsnivå och inkomst. Logistisk regression an-
vändes där sysselsättning (dikotom variabel där, 1= sysselsatt) var den
beroende variabeln.3 Signifikanstest av variablerna fysiskt och socio-
demografiskt typområde gjordes med hypotesprövning med mar-
ginellt F-test i de linjära regressionerna. Genom parvis liknande mo-
deller, där endast variabeln som skulle testas uteslöts i den ena, järn-
fördes residualkvadratsummorna. De s.k. felen i modellerna jämför-
des enligt nedan.4 En oberoende variabel testades men uteslöts ur
modellen då den inte var signifikant (invandringsår). Det fanns multi-
kollinearitet mellan några oberoende variabler vilket gjorde att flera
modeller testades med och utan restriktioner. I tabeller redovisas mo-

deller med och utan variabler för hushållsbakgrund samt med eller
utan fysiska typområden omvandlad till dummy för miljonpro-
gramsområde med flerfamiljshus. De olika modellerna redovisas i en
tabell för varje beroende variabel.

Undersökningspopulationen
Undersökningspopulationen som hade bott i samma SAMS-område
mellan 1985 och 19895 är 2 724, se Tabell 12. Undersökningspopula-
tionen granskades under unga år, 15-19 år, då påverkan från omgiv-
ningen är betydande. Ett antagande är att en yngre kohort, här ton-
åringar, formas mer av sin omgivning än en äldre, att de befinner sig
mer i området samt att de är i en del av livet då människor anses vara

som mest påverkansbara. I Tabell 12 visas antalet som bott i samma
SAMS-område under hela perioden 1985-89, samt bortfallet.

Programmet som användes var SPSS.

{SSE, -SSE2)l 3
SSE, !{n-k)

F(3, n - k)

Skillnaden mellan residualkvadratsummorna (SSE) i modell utan linjär restriktion
(SSE2) och med linjär restriktion (SSE1). Delas med 3 som antalet dummies/ lin-
jära restriktioner vars signifikans ska testas, k (^konstanten) är antalet parametrar i
modellen utan restriktion. Antalet restriktioner och 'n' minus konstanten visar var

i F-fördelningstabellen F-värdet återfinns, (konsultation, Gunnar Rosenqvist
Swedish School of Economics and Business Administration, Helsingfors, Fin-
land), (Edlund 1997, s. 163).
Valet medger dock flyttning 1989 för t.ex. utbildning, personen är ändå kvar för
år 1995.
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Tabell 12. Urval i kohorten 1970 som bott i samma SAMS-område 1985-89,
för varje kommun. Kedovisatfinns också bortfallen i turordning.

Födda 1970 Samma SAMS-om- Bortfall p.g.a. om- Bortfall p.g.a. uppgift
råde råden <100 inv. saknas

Gävle 663 662 655

Jönköping 1 055 1 053 845

Västerås 1 006 993 967

Summa 2 724 2 708 2 467

I det fortsatta arbetet med regressioner sorterades 241 personer bort
för vilka det saknades uppgifter, kvar fanns 2 467 personer i under-
sökningspopulationen.7 1 Gävle var fördelningen 44 procent kvinnor
och 56 procent män. Av de 655 personerna var de flesta födda i
Gävleborgs län. Den i särklass andra största gruppen var födda i
Stockholms län. De utrikes födda var få i Gävle, 2,1 procent, jämfört
med i Västerås och i Jönköping. I Jönköping fanns 845 personer som
stannat 1985-89 i samma SAMS-områden. Andelen kvinnor var 45

procent och andelen män 55 procent. Återigen var största delen
födda i länet. Som andra största grupp var personer födda i Stock-
holms län. Största grupp utrikes födda var 19 personer från Asien, (ej
från Mellanöstern, Iran, Irak eller Turkiet). Totalt fanns 4,5 procent
utrikes födda i kohorten i Jönköping. I populationen i Västerås 1985-
89 var 43 procent kvinnor och 57 procent män av hela gruppen på
967 personer. De allra flesta var också födda i länet, varav den andra
största gruppen var född i Stockholms län. Den fjärde största gruppen
som inte var född inom länet var 16 personer som var födda i Tur-
kiet. Totalt var antalet utrikes födda 7 procent i Västerås.

Om kohorten fördelas på typområden visar sig en samvariation
mellan de sociodemografiska och fysiska typområdena, vilket också
åskådliggörs av kartorna i föregående kapitel, se tabell 13. Det tydli-
gaste sambandet var mellan småhusområden och medelklassfamiljer.
Personerna i kohorten var när detta mönster visade sig mellan 15 och
19 år, vilket kan vara en förklaring. De flesta bodde sannolikt kvar i
sina föräldrahem. Många bodde också utanför tätorten, 688 st., i
typområdet tätortsnära landsbygdsbefolkning.

r> Totalt 241 personer sorterades bort. I regressioner med hushållsvariabler be-
gränsades populationen till 2 341 st.

7 För variabeln sysselsättningsstatus saknades uppgifter för 35 personer, för utbild-
ning samma 35 personer samt 7 ytterligare, för ägarkategori 2 personer och om
hustyp saknades uppgift för 197 personer.
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Tabell 13. Korstabell över antalet individer uppdelade påfysiska och socio-
demografiska typområden.

Fysiska typområden
Sociodemografiska
typområden

1. flerfamiljs-
hus byggår
före 1965

2. blandade
hus från före
1950

3. småhus-
områden

4. miljonpro-
gramsområden

Totalt

1. äldre- och
arbetarområden

175 67 0 23 265

2. blandat område 28 163 247 31 469

3. medelklassfamiljs-
områden

0 0 1045 0 1045

4. tätortsnära lands-

bygds befolknings-
områden

0 107 461 120 688

Totalt 203 337 1753 174 2467

I det följande finns ett avsnitt för varje beroende variabel. Där be-
skrivs inledningsvis variabeln för att sedan sättas in i en modell till-
sammans med oberoende variabler.

Kontext och högsta utbildning
Definitionen för utbildningsvariabeln i analysen är den högsta utbild-
ning som en person har nått, enligt svensk utbildningsnomenklatur.8
Vid sista mättillfället, 1995, var den valda kohorten 25 år varför
många fortfarande var under utbildning. Det fanns ingen med en ut-
bildningsnivå motsvarande forskarutbildning 1995, ej heller några
med ospecificerad nivå. Materialet visar även huvudgrupper av ut-
bildningar, typer av utbildning. Den största gruppen med samma ut-
bildning består av 476 st. personer med koden 434,9 vilka har en nivå
motsvarande högst tvåårig gymnasial utbildning och hör till huvud-
gruppen "industri och hantverk samt teknisk och naturvetenskaplig utbildning
(Meddelanden i samordningsfrågor 1996, s. 222). Det vanligaste för
individerna i kohorten är en utbildningsnivå motsvarande en gymna-
sial utbildning på högst två år, totalt 11 år. Tyngdpunkten för kohor-
ten ligger sedan i högre utbildningar, se Figur 16.

8 Svensk utbildningsnomenklatur (SUN) är ett system där kvalifikationer och ut-
bildningsprogram klassificeras. Koden som används är femsiffrig där den första
visar huvudgrupper av utbildningar och den andra utbildningsnivå (SCB 1997a).
Det är utbildningsnivån som är av intresse i första hand.

9 En tredje siffra visar än tydligare vilken linje/program personen genomfört (SCB
1997a)
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år

Figur 16. Utbildning i olika nivåerför de 2 467personerna i undersöknings-
populationen.

Av diagrammet i Figur 16 framgår att sammanlagt 1 014 personer har
gymnasial utbildning på högst två år, 11 års utbildning. Endast 151
har en eftergymnasial utbildning på tre år eller längre d.v.s. minst 15
års utbildning. Det totala antalet män, 1 384, är fler än det totala an-
talet kvinnor, 1 083. Kvinnorna har i genomsnitt högre utbildning,
gymnasial utbildning längre än två år, men maximalt tre. Vanligaste
för männen är en gymnasial utbildning på högst två. Bland männen
finns även de med en grundutbildning kortare än 9 år, vilket inte finns
bland kvinnorna. I medeltal hade kohorten en utbildningsnivå mot-
svarande 12 år, d.v.s. treårigt gymnasium.

Det finns en samvariation mellan högsta utbildning och typområde
i sociodemografiskt avseende. I typområde tre, medelklassfamiljer, var
den vanligaste utbildningen gymnasial utbildning längre än två år men
maximalt tre (12 år). De andra tre typområdena hade lägre, vanligaste
utbildningsnivå. I områdestyp klassat som äldre- och arbetarområde
hade utbildningsnivån minst spridning och det fanns få i högsta nivån.
Frågan är nu om det går att fmna att kontexterna haft någon betydelse
för vilken utbildningsnivå de har? Intressant är också typområdenas
eventuella skilda effekter för utbildning. I det följande koncentreras
genomgången på de fysiska och sociodemografiska typområdenas
eventuella signifikans och effekter.
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fysiskt
typområde kommun

miljonprogamsområden med
flerfamiljshus (dummy)

sociodemografiskt
typområde

kön utbildning

födelseland

hushållsbakgrund med 3
variabler

Figur 17. Modellför regression. Antagande om oberoende variablersförklaring
till utbildning. "

I Figur 17 visas alla oberoende variabler som använts. Alla antogs
förklara högsta utbildning men prövas tillsammans i olika konstella-
tioner i modellerna. Eftersom de sociodemografiska och fysiska
typområdena samvarierade var det viktigt att analysera utfallet av dem
i skilda modeller. Likaså var det i enlighet med tidigare forskning in-
tressant att analysera inverkan av hushållsbakgrundsvariablerna. Där-
för provades modeller med och utan s.k. hushållskontroll. I Tabell 14
visas de olika modeller som testades. Den första med alla variabler

samtidigt, de två följande med hushållsbakgrundsvariabler, d.v.s. med
hushållskontroll, en med sociodemografiska och en med fysiska
typområden. Följande två modeller testades utan hushållskontroll
med den ena och den andra gruppen av typområden. Sist testades en
modell med dummyvariabel för miljonprogramsområde tillsammans
med sociodemografiska typområden för att undvika samvariation
mellan de två grupperna av typområden.

10 De tre variablerna är hushållets medelinkomst, medel för utbildning samt SEI-
kod i fyra huvudklasser.
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Tabell 14. Modellerför att testa kontextens betydelseför utbildningsnivå i antal
o II

ar.
UTBILDNING (år)

Utan hushållskontroll n=2467 Med hushållskontroll n=2341

Modell

(OLS
Parametervården( B-värden)

Samtliga
variabler n=2341

Sociodemo-
grafiska

Fysiska
typområden

Sociodemo- Fysiska
grafiska typområden

typområden

Samtliga variabler
med miljon-dummy

n=2341

konstant 8,78*** 11,9*** 11,6*" 8,89*** 8,84*** 9,01***

(23,2) (46,6) (45,9) (25,8) (25,8) (25,8)
kön -0,323*** -0,402*** -0,404*** -0,323*** -0,324 -0,322***

(-5,07) (-6,02) (-6,03) (-5,06) (-5.07) (5,05)
Födelseland

-0,096Sverige -0,102 0,068 -0,110 -0,053 -0,111

(-0,373) (0,285) (-0,456) (-0,196) (-0,405) (-0,350)
Norden -0,250 -0,510 -0,535 -0,292 -0,247 -0,251

(-0,553) (-1.262) (-1,322) (-0,646) (-0,544) (-0,555)
Europa -0,371 -0,484 -0,596 -0,344 -0,428 -0,352

(-0,642) (-1,022) (-1.255) (-0,596) (-0,740) (-0,610)
Nordamerika 0,815 1,295 0,961 0,870 0,760 0,813

(1.006) (1.515) (1,121) (1,074) (0,937) (1,004)

Sydamerika -1,629* -1,461 -1,378 -1,656* -1,583* -1,655*

(-2,217) (-1,893) (-1,781) (-2,254) (-2.150) (-2,255)
Afrika -0,965 -0,886 -0,846 -0,982 -0,936 -0,983

(-1,417) (-1,615) (-1,539) (-1,441) (-1,372) (-1,445)
Asien

Sociodemografiskt typområde
blandatområde 0,272 0,550*** 0,328** 0,327**

(1,605) (4,341) (2,635) (2,631)
medelklassfamiljer 0,365* 0,774"* 0,490*** 0,470***

(1,971) (6,85) (4,373) (4,183)
tätorsnära landsbygsdbefolkning 0,069 0,025 0,128 0,15

(0,392) (0,206) (1,080) (1,262)
äldre- och arbetarområde

Fysiskt typområde
0,176flerfamiljshus byggår före 1965 0,248 0,53**

(1,153) (3,078) (1,003)
blandade hus från före 1950 0,238 0,807*** 0,290

(1,470) (5,16) (1,818)
småhusområden 0,357* 1,153"" 0,524***

(2,386) (8,591) (3,732)
miljonprogramsområden, flerfamiljshus

miljonprogramsområdes -dummy -0,312*

(-2,196)

Kommun

1 Gävle -0,057 -0,093 -0,239** -0,037 -0,099 -0,054
(-0,709) (-1,106) (-2,842) (-0,464) (-1,232) (-0,674)

2 Jönköping -0,062 -0,136 -0,298*** -0,029 -0,097 -0,054
(-0,800) (-1,743) -3,778 (-0,384) (-1,269) (-0,710)

3 Västerås

Hushållsbakgrund
hushållets medelutbildning i år 0,221*" 0,223"* 0,226*** 0,221***

(12,8) (13,0) (13.1) (12,8)
hushållets medel av SEI i fyra klasser 0,152" 0,164" 0,142** 0,155**

(2,813) (3,061) (2,627) (2.881)
hushållets medelinkomst (100-tals kr) 0,001*** 0,001*** 0,001*** 0,001***

(6,21) (6,35) (6,87) (6.24)

R Square 0,186 0,064 0,059 0,184 0,181 0,186

Adj. R Square 0,180 0,059 0,055 0,179 0,176 0,180
F-test:

sociodemografiska typområden 15,6*** 4,53" 8,43***
fysiska typområden 11,7"* 1,991)

1) I intervallet för 90-95% säkerhet
t-värden inom parentes
*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001

11 Samtliga variabler som används i modellen finns i Figur 17.
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I modellerna utan kontroll för hushållsbakgrund, modell 9 och 10 visade
sig de sociodemografiska och fysiska typområdena ha betydelse, var
signifikanta, för utbildning, se Tabell 14. Detta genom en hypotes-
prövning för linjära regressioner där F-värdena12 vara signifikanta
(Edlund 1997, s. 163).13 Det ger ett delsvar på frågan om omgivning-
ens betydelse på bostadsområdesnivå för socioekonomisk karriär.
D.v.s. omgivningen har betydelse för högsta utbildning på det sätt
som jag karaktäriserat den i fysiska och sociodemografiska typområ-
den. De sociodemografiska typområdena som grupp av variabler har
betydelse med högre signifikans än de fysiska typområdena. Skillna-
den mellan modellerna med och utan hushållskontroll, var att gruppen
av fysiska typområden inte var signifikant i hypotesprövningen med
hushållsvariabler, se F-test i Tabell 14 (värdet 1,99).14

De enskilda typområdena
Flur visade sig då effekterna av olika typområden var för sig? För de
fysiska typområdena, var effekten av att ha bott i småhusområde mest
positiv för en hög utbildningsnivå, se Figur 18 (i modellerna utan
hushållskontroll). Basen för jämförelsen är miljonprogramsområden.
Det var också de områden som visade sig ha effekten att de som bott
där nått lägst utbildningsnivå år 1995. De ostandardiserade koeffici-
enterna i modellen visar att det skiljer 1,153, d.v.s. 1 år och 4 månader
i utbildningsnivå mellan småhusområdet och miljonprogramsområdet
med flerfamiljshus, se Tabell 14, modell 9.

12 Se avsnittet om Analys med regression, särskilt om F-test.
Nollhypotesen var att de tre dummy-variablerna för fysiskt typområde mte var
signifikanta (H0=0). Mothypotesen var att de var signifikanta (Hl=ej lika med 0)
i modellen.

14 Hela modellerna hade också lägre förklaringsvärde utan hushållskontroll. Utan
hushållskontroll förklarades 6 procent av variationen i högsta utbildning. För-
klaringsvärdet med hushållskontroll var ca 18 procent. Allra högst var förklar-
ingsvärdet med alla variabler (som i modell 6 och 11) där värdet var 18 procent,
se Adj. R Square i Tabell 14.
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Effekt på utbildningsnivå av boendetid i olika typområden med
"miljonprogramsområde med flerfamiljshus" som referensgrupp
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3. småhusområden

fysiskt typområde

Figur 18. Fysiska typområdens effektpå utbildningsnivå. Standardiserade
koefficienter hämtade ur modell utan hushållskontroll (nr 9). 15

De sociodemografiska typområdena hade också olika effekter sinse-
mellan, se Figur 19. Störst positiv effekt hade boende i medelklassfa-
miljsområde 1985-89 för högsta utbildning 1995. Omräknat var det
drygt 9 månaders längre utbildning i genomsnitt för de personer som
bott i medelklassfamiljsområden jämfört med dem i arbetar- och äld-
reområden. De som bott i blandat område hade även de utsikter för
en högre utbildning än dem i arbetar- och äldreområdet enligt mo-
dellerna.

I figuren har den standardiserade koefficienten använts (obs, ej redovisade i
tabell!) vilket gör att den varierar mellan -1 och 1 och således kan jämförelser
göras mellan olika variabler (Iversen 1991, s. 30). För ostandardiserade koeffici-
enter, se Tabell 14. (Att använda sig av Betavärden, d.v.s. standardiserade koeffi-
cienter i en jämförelse är inte oproblematiskt. Se ex Aronsson 1999, s. 246.)
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Effekt på utbildningsnivå av boendetid i olika typområden med "äldre- och
arbetarområde" som referensgrupp
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Figur 19. Sociodemografiska typområdens effektpå utbildningsnivå. Stand-
ardiserade koefficienter hämtade ur modell utan hushållskontroll (nr
10). 16

Tendenserna var desamma i modellerna med hushållskontroll som i dem
utan. De sociodemografiska typområdena hade större effekt än de fy-
siska typområdena, de senare var dock inte signifikanta.17 Bland de
sociodemografiska typområdena var det signifikant positivt att ha bott
i medelklassfamiljs- och blandade områdena för en hög utbildning, se
Tabell 14. D.v.s. samma typområden som i modellerna utan hushålls-
kontroll.

I modellen med dummyvariabelför miljonprogramsområden, nr 11, visade
ett hypotestest att både sociodemografiska typområden och miljon-
dummyn hade signifikanta F-värden (med hushållskontroll). Boende-
tid i miljonprogramsområdet med flerfamiljshus hade ett negativt
samband med högsta utbildning. Det skulle ge effekten ca 4 månaders
kortare utbildning enligt modellen.

En slutsats är att det har betydelse för en persons högsta utbildning
i vilken omgivning hon eller han växer upp, t.o.m. på bostadsområ-
desnivå. Det intressanta är att modellen med hushållskontroll visar sig-
nifikans för omgivningsvariabeln sociodemografiskt typområde. Det-
samma gäller modellen, nr 11, med fysiskt typområde reducerat till
miljonprogramsområde eller varje annat område. I den sistnämnda
modellen är båda grupperna av kontextvariabler signifikanta i samma

1(1 Se föregående fotnot.
17 Fysiska typområden var signifikanta inom intervallet för 90-95 procent säkerhet.
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modell. Detta motsäger argumentet att omgivningsvariabler bara er-
sätter hushållsbakgrund, d.v.s. att omgivningen inte skulle ha en egen
effekt.

Kontext och sysselsättningsstatus
Nästa del av undersökningen rör sysselsättningsstatus som en indika-
tor på en persons socioekonomiska karriär. Ur registret ÅRSYS från
SCB användes variabeln sysselsättningsstatus för året 1995 som om-
kodades enligt Bilaga 1 i tre kategorier. Den första innehållande dem
som registrerats som sysselsatta, kategori två barn 0-15 år (vilket inte
var användbart i detta sammanhang), samt kategori tre ej sysselsatta,
med eller utan kontrolluppgift. I kategorin ej sysselsatta ingår de som
studerar vilket kan vara värt att notera.18 Totalt var 1 627, (66 pro-
cent) sysselsatta och 840, (34 procent) ej sysselsatta, se Tabell 15.
Högst andel sysselsatta fanns i småhusområden, 67 procent, och lägst
andel fanns i miljonprogramsområden, 59 procent, se Tabell 15.

Tabell 15. Sysselsättningsstatus i undersökningspopulationen uppdeladpä
fysiska typområden.

Sysselsättningsstatus efter kluster

Ej sysselsatta Totalt

Fysiska kluster
1. flerfamiljshus byggår före 1965 77 38% 203
2. blandade hus från före 1950 119 35% 337
3. småhusområden 572 33% 1753

4. miljonprogramsområden 72 41% 174

Sociodemografiska kluster
1. äldre- och arbetarområde 102 38% 265
2. blandat område 175 37% 469
3. medelklassfamiljer 360 34% 1045
4. tätortsnära landsbygdsbefolkning 203 30% 688

Totalt 840 34% 2467

Både de fysiska och sociodemografiska typområdena fördelar sig i
grova drag geografiskt från centrum mot periferi i koncentriska zoner,

18 Studerande som uppfyller kravet på att vara förvärvsarbetande finns i gruppen
sysselsatta. Kravet på förvärvsarbete är att man har en lön motsvarande 4 tim-
mars arbete under november månad, (muntligen från Gunnar Hedin, SCB, Regi-
strerad arbetsmarknadsstatistik).
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med stigande nummer på typområdena. Det finns således en samvari-
ation mellan grupperna av typområden. Vid en jämförelse av syssel-
sättningsstatus uppvisar klustren dock inte samma mönster. För de fy-
siska typområdena var det i perifera miljonprogramsområden, som an-
delen sysselsatta var lägst. Den högsta andelen sysselsatta, uppdelade
på sociodemografiska typområden, återfinns i den tätortsnära lands-
bygdsbefolkningen 4,- också i periferin, (se Tabell 15). Perifera fysiska
och sociodemografiska typområden hade lägst respektive högst sys-
selsättningsstatus. Detta förklaras av att fysiska typområden 4, mil-
jonprogramsområden, är färre och spridda och därför inte samman-
faller med de perifera sociodemografiska områdena, (jfr kartor i kapi-
tel 4). Den lägsta andelen sysselsatta finns i sociodemografiska områ-
den i centrum som karaktäriseras av arbetare och äldre personer.

1 en jämförelse mellan män och kvinnor är 69 procent av männen i
kohorten sysselsatta och 62 procent av kvinnorna, se Tabell 16. Att
det är en lägre andel sysselsatta bland kvinnorna i denna kohort kan
delvis förklaras av deras ålder. De är 30 år 1995 och fortfarande är det
kvinnorna som till den största delen är hemma med barn. Kvinnorna
kan genom sina längre studier också antas vara kvar i utbildningssys-
temet vilket då också skulle göra att de hamnar i gruppen ej syssel-
satta.

Tabell 16. Sysselsättningsstatus i undersökningspopulationen uppdeladpå män
och kvinnor.

Sysselsättningsstatus efter kön
Ej sysselsatta Totalt

Kön
kvinnor 408 38% 1083
män 432 31% 1384

Totalt 840 34% 2467

Kan omgivningen förväntas förklara sysselsättningsstatus hos en per-
son i undersökningspopulationen? Personens utbildning, liksom fa-
miljemedlemmars sysselsättningsstatus, d.v.s. vilket mönster personen
socialiserats in är också viktigt. Liksom för utbildning är de sociala
nätverken av betydelse för sysselsättning. Åldern kan ha betydelse,
vilken dock är densamma för alla i denna kohort. Kommunernas olika
utbud av sysselsättning skulle också kunna skilja sig åt. De variabler
som använts i analysen finns med i Figur 20.
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Figur 20. Modellför regression. Antagande om oberoende variablers förklaring
till sysselsättningsstatus.

1 modellen nr 6, med samtiiga variabler återfinns variablerna från Fi-
gur 20 ovan.19 De oberoende variablerna var således, fysiskt och so-
ciodemografiskt typområde, antal utbildningsår, kön, födelseland,
kommun samt de tre variablerna om hushållsbakgrund. Det intres-
santa var återigen att analysera om kontextvariablerna hade någon
betydelse för sysselsättningsstatus. Eftersom sysselsättningsstatus är
en dikotom variabel (sysselsatt eller ej) gjordes logistisk regression och
därmed skiljer sig uppsättningen modeller från dem för högsta utbild-
ning och inkomst. Modell 5 testades med alla variabler utom hus-
hållsbakgrund, vilket även är fallet för modellerna 9 och 10. De sist-
nämnda prövades dessutom växelvis utan typområden, se Tabell 17.
En modell, nr 11, testades med en dummyvariabel för miljonpro-
gramsområdet med flerfamiljshus istället för gruppen av fysiska
typområden.20 Parametervärdena i tabellen skall tolkas som attju högre, desto
större sannolikhet att vara ej sysselsatt (med undantaget för negativa värden
som också innebär större sannolikhet för att ej vara sysselsatt).

19 Förutom dummy-variabeln för miljonprogramsområde med flerfamiljshus.
20 Den totala förklaringsgraden speglas av måtten på Cox & Snell, Nagelkerke samt

Mc Fadden. De varierar mellan modellerna men antar högst förklaringsgraderna
3-4 procent i modellen fem.
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Tabell 17. Modellerför att testa kontextens betydelseför sysselsättningsstatus.
SYSSELSÄTTNINGSSTATUS

Utan hushållskontroll n=2467

Modell

Multinommal logistic regression Samtliga Fysiska och Samtliga variabler
Parametervärden (B-värden) variabler n=2341 sociodemogra-

fiska typomr.
grafiska

typområden
typområden med miljon-dummy

n=2341

konstant 0,204 -0,078 -0,193 -0,074 -1,159

(0,041) (0,033) (0,204) (0,030) (4,868)
kön 0,246** 0,271** 0,270** 0,269** 0,244**

(7,42) (9,74) (9,63) (9,60) (7,35)
utbildning -0,017 0,016 0,010 0,026 -0,015

(22,4) (0,370) (0,158) (0,996) (0,261)
Födelseland

Sverige -1,114 -0,697* -0,779 -0,676* 0,371

(2,824) (-5,581) (7,071) (5,252) (1,050)
Norden -0,205 -0,472 -0,479 -0,490 -0,525

(0,098) (-0,88) (0,908) (0,951) (0,70)

Europa -0,366 -0,337 -0,389 -0,294 -0,328

(0,200) (-0,33) (0,442) (0,252) (0,168)
Nordamerika 0,803 0,127 0,029 0,067 0,445

(0,520) (-0,014) (0,001) (0,004) (0,168)
Sydamerika 0,514 0,284 0,255 0,350 0,520

(0,239) (-0,086) (0,070) (0,131) (0,277)
Afrika 0,880 0,585 0,587 0,595 1,097

(0,802) (-0,707) (-0,709) (0,734) (1,349)
Asien 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Sociodemografiskt typområde
äldre- och arbetarområde 0,341 0,395 0,363* 0,347*

(1,927) (3,059) (5,57) (4,337)
blandatområde 0,362** 0,376** 0,349** 0,360**

(6,59) (7.75) (7,27) (6,89)
medelklassfamiljer 0,204 0,271* 0,196 0,199

(2,650) (5,07) (3,169) (2,731)
tätortsnära landsbygdsbefolkning

Fysiskt typområde
flerfamiljshus byggårföre 1965 -0,425 -0,353 -0,091

(2,069) (1,725) (0,178)
blandade hus från före 1950 -0,405 -0,285 -0,147

(3,230) (1,950) (0,552)
småhusområden -0,414* -0,352 -0,263

(3,947) (3,539) (2,371)
tiljonprogramsområden, flerfamiljshus

miljonprogramsområdes -dummy -0,429*

(4,829)

1 Gävle -0,170 -0,183 -0,201 -0,218* -0,163

(2,235) (2,801) (3,433) (4,05) (2,087)
2 Jönköping -0,263* -0,298** -0,326** -0,318** -0,263*

(5,78) (8,21) (10,3) (-9,65) (5,97)

Hushållsbakgrund
hushållets medelutbildning i år

hushållets medel av SEI i fyra klasser

hushållets medelinkomst (100-tals kr)

0,119***

(22,4)
-0,032
(0,162)
0,000

(0,006)

0,118***
(22,0)
-0,036

(0,205)
0,000

(0,987)

Chi2 test:

sociodemografiska typområden
fysiska typområden
miljonprogramsområden (dummy)

1) I intervallet för 90-95% säkerhet
Waldtest, p-värden inom parentes
*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001

9,78*

3,81
8,36*

4,73*

-1 Samtliga variabler som används i modellen 6 finns i Figur 20. Koefficienterna i
tabellen är b-värden för den logistiska regressionen som testas med värdena i
parentes, Walds statistik (med en Chi2-fördelning). 0-hypotesen kan förkastas
felaktigt med Walds värden om koefficienten och därmed standardfelet är för
stort (Norusis 1997).
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Sociodemografiska typområden var signifikanta för sysselsättnings-
status i båda modellerna utan hushållsbakgrundsvariabler nr 5 och 10,
medan detta inte var fallet för fysiska typområden.22 Det betyder att
det sociodemografiska typområde som en person bodde i 1985-89
hade betydelse för den sysselsättningsstatus hon eller han hade 1995.

Nästa steg är skillnaderna i effekt mellan de olika sociodemogra-
fiska områdena. I resultaten av en logistisk regression framkommer
oddskvoten, d.v.s. förändringen i oddset för att vara sysselsatt när ko-
efficienten går från 0-1 för varje områdestyp.23 Effekten av att ha bott
i medelklassfamiljsområde jämfört med tätortsnära landsbygdsbefolk-
ningsområde är att oddskvoten för sysselsättning ökar med faktorn
1,3. D.v.s. förändringen när medelklassfamiljsområde ändras från 0 till
1, = att bo i medelklassfamiljsområde. Det är vanligare att en person
från medelklassfamiljsområdet inte är sysselsatt jämfört med personer
från tätortsnära landsbygdsbefolkningsområden. Oddskvoten ökar än
mer i blandade områden vilket skulle göra att sannolikheten för att
vara ej sysselsatt där är ännu större. Det betyder således en mindre
sannolikhet för sysselsättning år 1995 för personer med uppväxt i ett
av dessa två sociodemografiska områden (typområde 2 eller 3) 1985-
89, jämfört med uppväxt i tätortsnära landsbygdsbefolkningsområden.

Den mest intressanta modellen, nr 11, för analys av sysselsättnings-
status var den där en variabel för miljonprogramsområde med flerfamiljshus
ersatte hela gruppen av fysiska typområden. Både gruppen sociode-
mografiska typområden och miljonprogramsområdesdummyn var
signifikanta (Chi2-test). Det betyder att de två variablerna för kontext
var signifikanta i samma modell och hade betydelse för en persons
sysselsättningsstatus. I modellen finns även variabler för hushållsbak-
grund medtagna som kontroll, de visade att effekten från kontexten
fanns utöver hushållseffekter. Det var även i denna modell vanligare
för en person som bott i ett blandat område att inte vara sysselsatt
jämfört med dem som bott i ett område med tätortsnära landsbygds-

22 Det är signifikansen i Chi2-test för hela variablerna som används.
23 Exp. (B)/oddskvoten är kvoten mellan två sannolikheter. Är oddskvoten mindre

än 1 är det högre sannolikhet för sysselsättning än referensen. Om oddskvoten är
högre än 1 är sannolikheten mindre än för referensen, oddskvot^l är utan skill-
nåder, höga odds =liten sannolikhet (här att variabeln skall påverka utfallet), låga
odds = hög sannolikhet. 1 är 'händelsen' d.v.s. sysselsatt. (Hardy 1993).
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befolkning. Det var också vanligare att boende i miljonprogramsom-
råde med flerfamiljshus inte var sysselsatta jämfört med de som bott i
varje annan typ av fysiskt typområde.24

Sammanfattningsvis har det betydelse var personerna i kohorten
bott 1985-89 för deras sysselsättningsstatus 1995. Största sannolikhe-
ten att vara sysselsatta har de om de bott i ett av områdena med tät-
ortsnära landsbygdsbefolkning jämfört med något av de andra socio-
demografiska typområdena. Intressant är också icke-resultatet att syssel-
sättningsstatus inte påverkats av i vilket fysiskt typområde personerna
bott, förutom om de bott i miljonprogramsområde. Fysiska typområ-
den har sin karaktär av variabler som hustyp, upplåtelseform, lägen-
hetsstorlek, byggnadsperiod och ägarkategori. Storstadsutredningen
har pekat på dessa faktorer som viktiga för att hitta områden med ar-
betslöshet. I flera projekt har man gått från ord till handling och satsat
resurser i specifika områden med målet att minska arbetslösheten. Ett
viktigt undantag för detta s.k. icke-resultat är att om miljonpro-
gramsområde med flerfamiljshus används som dummyvariabel och
som jämförelsegrund till andra typområden påverkas sannolikheten
att vara sysselsatt på ett negativt sätt där.

Kontext och inkomst25
För att förutsäga inkomst kan delvis samma förklaringar som för hög-
sta utbildning och sysselsättningsstatus vara relevanta. Inkomsten kan
vara beroende av det sociala arvet och föräldrarnas tradition m.m. In-
komst kan även påverkas av sociala nätverk genom förtur in på olika
arbetsmarknader via kontakter.26 Kanske är inkomsten inte på samma
sätt beroende av familjebakgrund som utbildning visade sig vara i
modellerna ovan. I Figur 21 återfinns de variabler som förväntas för-
klara variationen i inkomst. För inkomsten kan påverkan emellertid gå
via både utbildning och sysselsättningsstatus.
24 För att undersöka effekten av utbildning analyserades samma modeller utan

variabeln för utbildning. Resultaten var mte nämnvärt annorlunda. Det var
fortfarande sociodemografiska typområden som grupp som var signifikanta i
Chi2-test. De fysiska typområdena var inte signifikanta annat än i formen av

dummyvariabeln för miljonprogramsområde med flerfamiljshus.
25 Variabeln inkomst är en sammanslagning av årslön av anställning och företagar-

inkomst. Variablerna är hämtade ut registret ÅRSYS från SCB för år 1995. In-
komsten är redovisad i 1000-tals kronor i arbetsmaterialet, modellerna inkluderar
bara dem som hade en inkomst överstigande 0 kr.

26 Detta reduceras till slumpen i analysen eftersom data ej finns.
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Figur 21. Modellför regression. Antagande om oberoende variablersförklaring
till inkomst.

Medelinkomsten för undersökningspopulationen var 100 875 kr året
1995 (inkl. de med 0 kr inkomst). Inkomsternas nivå varierar mellan

Tabell 18. Korstabell över kohortens inkomster uppdelade ifyra klasser och
sociodemografiska och fysiska typområden. 27

Typområden och fyra inkomstkategorier

Typområden Inkomstklasser (tkr) Totalt
0-22,5 22,6-100,6 100,7-167,9 168-

Fysiskt typområde:
1. flerfamiljshus byggår före 1965 56 54 50 43 203

28% 27% 25% 20% 100%

2. blandade hus från före 1950 85 83 82 87 337
25% 25% 24% 26% 100%

3. småhusområden 419 434 441 459 1753
24% 25% 25% 26% 100%

4. miljonprogramsområden 56 46 44 28 174

33% 26% 25% 16% 100%

Sociodemogratiska typområden:
1. äldre- och arbetarområde 74 61 74 56 265

28% 23% 28% 21% 100%

2. blandat område 116 135 103 115 469

25% 28% 22% 25% 100%

3. medelklassfamiljer 266 259 260 260 1045
25% 25% 25% 25% 100%

4. tätortsnära landsbygds-befolkning 160 162 180 186 688
23% 24% 26% 27% 100%

olika fysiska och sociodemografiska typområden. Medelinkomsten är
högst i småhusområden och lägst i miljonprogramsområden. För de
sociodemografiska typområdena var medelinkomsten högst bland

27 Inkomstgrupperna är gjorda med lika många individer i varje (inklusive dem med
0 kr i inkomst), d.v.s. 616 och 617 individer. Klass 1 med 0-22,5 tkr, klass 2 med
22,6-100,6 tkr, klass 3 med 100,7-167,9 tkr och klass 4 med 168-408,4 tkr.
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tätortsnära landsbygdsbefolkning och lägst med minst spridning i om-
rådestypen, äldre- och arbetarområde. I Tabell 18 visas andelen per-
söner i respektive typområde för fyra inkomstklasser.

Medelinkomsten skiljer sig emellertid mest mellan könen, där män
hade högre medelinkomst och större spridning mot högre inkomster
än kvinnor, se Tabell 19. Notera t.ex. att 77 procent är män i högsta
inkomstklassen.

Tabell 19. Korstabell över kohortens inkomster uppdelade i fyra klasser och kön.
Inkomstklasser (tkr) uppdelat efter kön
0-22,5 22,6-100,6 100,7-167,9 168- Totalt

Kvinnor
antal 301 338 303 141 1083
% inom inkomstklass 49% 55% 49% 23% 44%

Män
antal 315 279 314 476 1384
% inom inkomstklass 51% 45% 51% 77% 56%

Totalt 616 617 617 617 2467

I den första modellen, nr 6 i Tabell 20, redovisas resultat om kontext-
variablerna från ett test med alla variabler. I de följande två model-
lerna, nr 9 och 10, prövades sociodemografiska och fysiska typområ-
den var för sig utan hushållskontroll. Två modeller prövades sedan
med hushållskontroll och växelvis med de två grupperna av kontext-
variabler. Sista modellen, nr 11, innehåller alla variabler men gruppen
av fysiska typområden har ersatts av en variabel för miljonpro-
gramsområdet med flerfamiljshus.
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Tabell 20. Modeller för att testa kontextens betydelseför inkomst:

Modell

(OLS)
Parametervärden (B-värden)

Utan hushållskontroll n=2178

10 9

Sociodemo- Fysiska
grafiska typomraden

typområden

Med hushållskontroll

Sociodemo- Fysiska
grafiska typområden

typområden

Samtliga variabler
med miljon-dummy

n=2341

utbildning

sysselsättning

230,9

(1,450)

290,1***

(12.3)
3,546

(0,45)

1131,6"*

(41.5)

26,3

(0,205)

282,9"*

(12,3)
2,802

(0,394)
1135,6"*

(43,2)

(-0,385)

283,2***

(12,3)
2.094

(0,296)
1133,7"*

(43.2)

258,9

(1.734)

290,1"*

(12.3)
4,041

(0.517)
1133,2*"

(41,6)

173,5

(1,170)

290.3'"

(12.4)
3,797

(0,487)
1130,7***

(41,6)

304,9*

(2,012)

290,2***

(12.3)

3,497

(0,447)
1131,7"*

(41.5)

Sverige -18,6 62,8 41.2 -5,1 -19,3 -20,8

(-0,181) (0.725) (0,471) (-0,050) (-0,187) (-0.202)

Norden 148,3 257,6 256,8 123,0 143,4 146,1

(0,826) (1.708) (1.705) (0.687) (0,800) (0.814)

Europa 188,9 335,7 315,8 196,7 186,9 186,0

(0,844) (1,925) (1.807) (0,879) (0,835) (80,8)

Nordamerika 209.8 265,9 233,1 228,2 204,5 209,9

(0,654) (0,842) (0,738) (0,712) (0,638) (0,655)

Sydamerika -160,7 -111,7 -125,0 -159,5 -161,0 -162,7

(-0.625) (-0,445) (-0,498) (-0,621) (-0.627) (-0,634)

Afrika -620,7 -278,8 -272,4 -639,1* -619,7 -624,4

(-1.930) (-1.204) (-1,178) (-1.988) (-1.929) (-1,943)

Asien

Sociodemografiskt typområde
blandatområde -37,6 -13,5 -14,5 -14,0

(-0,602) (-0,309) (-0.314) (-0,304)

medelklassfamiljer -41,3 -10,7 -14,2 -19.1

(-0,606) (-0,270) (-0.340) (-0,456)
tätorsnära landsbygsdbefolkning -61,6 -39,8 -44,2 -37.7

(-0,938) (-0,964) (-1.007) (-0,858)
äldre- och arbetaromrade

Fysiskt typområde

flerfamiljshus byggar före 1965 59,0 102,1 101,2

(0.728) (1.689) (1.529)
blandade hus fran före 1950 108,3 116,75* 117,7

(1.772) (2.117) (1,958)
småhusområden 97,2 95,7* 98,4

(1,718) (1,980) (1.835)

miljonprogramsområden, flerfamiljshus

miljonprogramsområdes -dummy

Kommun

1 Gävle 38,9

(1.313)
20,3

(0,719)

50,7

(1.764)

42,4

(1.480)

31.7

(1.1778)

45.7

(1,554)

37,3

(1.270)

20,5

(0,734)

-95,2

(1.755)

40,7

(1.378)

Hushållsbakgrund
hushållets medelutbildning i

hushållets medel av SEI i fyra klasser

hushållets medelinkomst (100-tals kr)

{•2,504)

(1.758)

(-1,986)

-47,5*

(-2,384)
0,106

(1.851)

-13,6*

(-2.079)

-49,8

(-2.495)

0,111*

(1.974)

-13,8*

(-2.101)

-49,7*

(-2.491)

0,103

(1,800)

R Square

Adj. R Square
F-test:

sociodemografiska typomraden

fysiska typomraden

miljonprogramsomraden (dummy)

t-värden inom parentes

*p<0,05; **p<0,01; *"p<0,C01

0,501

0,496

0,500

0,496

0,500

0,497

0,500

0,496

0,501

0,497

28 Samtliga variabler som används i modellen finns i Figur 21.
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Alla modellerna hade en hög förklaringsgrad med omkring 50 pro-
cent. Sysselsättningsstatus och kön var de två starkast förklarande va-
riablerna för inkomst i alla modellerna. Vid gruppvisa hypotespröv-
ningar av sociodemografiska respektive fysiska typområden visade sig
nollhypotesen hålla. Det betyder att kontextvariablerna gruppvis inte
tillförde modellerna signifikant mer förklaringsvärde. Kontexten i
form av sociodemografiska eller fysiska typområden hade ingen bety-
delse för kohortens inkomst.

I modellerna utan hushållskontroll., nr 9 och 10, återfanns signifikans
för enstaka fysiska typområden. Det var fördelaktigt för en högre in-
komst med boendetid i blandade hus från före 1950 samt i småhus-
områden för kohorten. Det ger i enlighet med tabellen ovan en effekt
på 96 000 till 116 000 kr mer per år i inkomst för dem som bott 1985-
89 i dessa områden jämfört med de som bott i miljonprograms-
området med flerfamiljshus.

För att testa effekter på inkomst utan sysselsättningsstatus och ut-
bildning testades en modell med alla variabler, alternativ modell 6,
men med dessa två variabler undantagna. Förklaringsgraden för hela
modellen minskade till 7 procent av variationen i inkomst hos popu-
lationen. Förändringar i kontextvariablerna uteblev däremot. Det var
fortfarande bara de fysiska typområdena blandade hus från före 1950
och småhusområden som hade signifikant betydelse. Betydelsen av att
en person bott i dessa områden var fortfarande positiv för inkomsten
mätt i kronor per år.

Betydelsen av omgivningsvariablerna för inkomst var således ytterst
begränsade. Varken sociodemografiska eller fysiska typområden var
signifikanta gruppvis i hypotesprövning med F-värden. De tendenser
som kunde skymta var att variabeln för fysiska typområden var av
större betydelse än de sociodemografiska vilket är det motsatta för-
hållandet jämfört med kontextens betydelse för högsta utbildning och
sysselsättningsstatus. Två specifika områden som var signifikanta var
blandade hus från före 1950 samt småhusområden vilka hade en po-
sitiv effekt på inkomsten i kronor per år. Kanske är resultaten föga
förvånande med tanke på de mekanismer som påverkar inkomsten.
De är av en mer indirekt karaktär än påverkan på utbildning och sys-

selsättningsstatus. De beror t.ex. på kön, sektor av arbetsmarknaden
samt indirekt av utbildning o.s.v., därmed blir omgivningen i unga år
osäker som påverkansfaktor för inkomst.
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Sammanfattning
Resultaten av analyserna ovan är inte entydiga eller lättolkade. Hur de
kan tolkas blandas med de förväntningar jag haft i sökandet efter sva-
ren på just min fråga. Har det någon betydelse var man bor och bott
för socioekonomisk karriär i form av högsta utbildning, sysselsätt-
ningsstatus och inkomst? Mitt svar är ja, invändningarna må vara ett
antal, att jag inte mäter med rätt variabler, inte är rätt i tid, resultaten
är för små, de geografiska områdena är för stora/för små, använder fel
mätmetoder, det inte är möjligt att mäta o.s.v. Det finns ändå i mitt
material och med mina metoder en effekt av omgivningen för männi-
skors socioekonomiska karriär. Sammanfattningsvis beskrivs effek-
terna i Tabell 21, med text uppdelad efter effekter på utbildningsnivå,
sysselsättningsstatus och inkomst.

Den sociodemografiska gruppen av typområden var signifikant för
utbildningsnivå genom alla modeller vilket är ett intressant resultat.
Variabeln för fysiska typområden var signifikant i modellerna utan
hushållskontroll samt i modellen med hushållskontroll, när den diko-
tomiserats till miljonprogramsområde kontra varje annan typ av om-
råde.29

Det bästa för en hög utbildningsnivå för en person född 1970 var
att växa upp i ett område med medelklassfamiljer utanför miljonpro-
gramsområden. Även boende i sociodemografiska blandade områden,
i kombination med fysiska typområdet, blandade hus från före 1950,
var positivt för en hög utbildning, se Tabell 21, plustecken vid 163
personer. Resultatet är ett stöd för politiken som vill främja blandade
bostadsområden, både befolkningsmässigt och bostadsmässigt. Ef-
fekten är oväntat starkt positiv i dessa områden, medan den var mer
väntad i småhusområden med medelklassfamiljer. Dessa platser är ex-
empel på "places ofgood fortune" (jfr glädjehöjder) (Smith 2000a). De
som föds här, eller kommer hit som små, har turen att bo i en omgiv-
ning som ger positiva effekter, d.v.s. bättre möjligheter till socioeko-
nomisk karriär.

Lägst utbildning skulle de få som bott i kombinationen av typområ-
dena miljonprogramsområde med flerfamiljshus samt äldre- och ar-
betarområde (4, 1). Enligt korstabellen var det 23 personer som bott i
sådana områden. För en hög utbildningsnivå skulle det heller inte vara

gynnsamt att ha bott i kombinationen miljonprogramsområde och ett
område med tätortsnära landsbygdsbefolkning (4, 4) eller i kombina-

29 D.v.s. som dummyvariabel.
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tionen flerfamiljshus med byggår före 1965 och äldre- och arbetarom-
råde (1, 1).3() Sammantaget var det 295 personer som bodde i de två
senare kombinationerna med mindre gynnsamma typområden, se Ta-
bell 21.

Tabell 21. Korstabell över antaletpersoner i varje kombination av typområde
samt typområdets effektpå utbildning, sysselsättningsstatus och in-
komst. Kffekten redovisas med '+ 'förpåverkan i riktning mot hög
utbildning sysselsättning och hög inkomst, samt — 'förpåverkan mot
låg utbildning ingen sysselsättning och låg inkomst. De översta
tecknen i varje ruta visar effekten på utbildning de mellersta syssel-
sättningsstatus och de understa effekten på inkomst.

Fysiska typområden
1 flerfamiljs- 2 blandade 3 småhus- 4 miljon- Totalt

Sociodemografiska
typområden

hus byggår
före 1965

hus från
före 1950

områden programs-
områden

1 äldre- och arbetarom råden 175 67 °/ 265

2 blandade områden 28
+

163
(+)

247
(+)

31 - 469

3 medelklassfamiljsområden °/ °/
+

1045 °/ 1045

4 tätortsnära landsbygds-
befolkningsområden °/ 107 + 461 + 120 688

Totalt 203 337 1753 174 2467

Med plustecken inom parentes (+) avses en positiv effekt enbart från fysiska typområden.

Sociodemografiska typområden som grupp av variabler har betydelse
(signifikans) för att förutsäga en persons sysselsättningsstatus även i
modeller med hushållskontroll (med dikotomiserad variabel för fysiskt
typområde). Fysiska typområden har det endast i formen av dummy-
variabel för miljonprogramsområden. Detta tyder på en begränsad
betydelse av fysiska typområden för ungas framtida sysselsättnings-
status.

Det är enbart miljonprogramsområden som framträder med en ne-
gativ effekt som fysisk omgivning för undersökningspopulationens
sysselsättningsstatus. Varje annat fysiskt typområde ger därmed mer

3" Kombinationen flerfamiljshus med byggår före 1965 och tätortsnära landsbygds-
befolkning (1,4) fanns inte vilket är rimligt med tanke på var typområdena är
lokaliserade, det framgår också av Tabell 21.
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positiv effekt för att vara sysselsatt. I Tabell 21 syns att denna positiva
effekt berör 107 + 461 personer. Det bästa sociodemografiska typom-
rådet för sysselsättning året 1995, för en person i kohorten, var att ha
bott i tätortsnära landsbygdsbefolkningsområden 1985-89, d.v.s. i
samma områden som utsikterna för en hög utbildning var små. Lägre
sannolikhet för sysselsättning år 1995 hade de som bott i de sociode-
mografiska typområdena medelklassfamiljs- och blandat område. Det
är resultat i samma riktning som för variabeln utbildning, eftersom det
är i dessa områden som utbildningen förväntas bli som längst. Perso-
nerna i kohorten kan fortfarande vara under utbildning och klassats
som ej sysselsatta. Kombinationen av miljonprogramsområde och
blandat område 4 och 2 gav således minst förutsättningar för syssel-
sättning vid 25 års ålder.31 Det var 31 personer i kohorten som växte
upp i dessa typområden, se Tabell 21. De kan ses som motsatsen till
"places ofgoodfortune— "places offew opportunities'132 d.v.s. sorgedalar en-
ligt metaforen i inledningen (Smith 2000a).

I modellerna med inkomst var varken sociodemografiska eller fy-
siska typområden signifikanta. De förklarade inte någonting av varia-
tionen i inkomst hos undersökningspopulationen. Tendenser i materi-
alet angående områden fanns dock, de fysiska typområdena var tvärt
emot de tidigare analyserna något mer betydelsefulla för inkomst. För
personerna i kohorten var det positivt för inkomsten att ha bott i om-
råden med blandade hus eller i småhusområden för inkomsten 1995.
Detta resultat är hämtat ur modeller utan hushållskontroll. I Tabell 21

syns plustecken insatta men inom parentes då någon positiv effekt
från sociodemografiska områden inte kunnat påvisas.

Slutligen kan sägas att det inte finns några entydiga resultat för hela
den socioekonomiska karriären utan de skiljer sig mellan de tre indi-
katorerna högsta utbildning, sysselsättningsstatus och inkomst. Ef-
fekten från sociodemografiska och fysiska typområden kan dock inte
ersättas med hushållsbakgrund, särskilt gäller detta för resultaten i
analysen av högsta utbildning och sysselsättningsstatus.

För utbildning och sysselsättning finns det således bättre och sämre
uppväxtmiljöer. Föreställningen om en topografisk karta med dalar av

sorg och höjder av glädje gavs i inledningen namnen Sorgedalar och
Glädjehöjder för att illustrera skillnader. Dessa dalar av sämre möjlig-

3 Kombinationen av miljonprogramsområde och medelklassfamiljsområde fanns
inte, se Tabell 21.

3~ Uttrycket "places of few opportunities" beskriver motsatsen till Smith's "places
of good fortune".
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beter och höjder av bättre möjligheter för en socioekonomisk karriär
existerar i materialet som jag undersökt. Resultaten av den statistiska
analysen ger vid handen att det finns generella kontextuella effekter.
Vilken uppfattning om detta har intervjupersonerna som refereras i
nästa kapitel?



Kapitel 6

Uppfattningar om omgivningens
betydelse i intervjuer

En utbildning utöver grundskolan var ingenting Karin tyckte att hon
behövde. Runtomkring henne i den lilla byn nära Hedesunda utanför
Gävle arbetade många med tillfälliga arbeten när Karin var yngre.
Hon berättade att "förut då kunde man gå in och fråga ifall dom behövdefolk,
så fick man jobb, och så jobbade man". Det var en frihet, och Karin fick
jobba med "hemskt många olikayrken". När jag frågade om hon trott att
detta påverkade hennes yrkesval svarade hon att "det kanju vara det att
man ... man hopparfrån jobb tilljobb och hit och dit då". På detta sätt in-
verkade människorna runt henne samt bostadens läge i en liten by
utanför staden, på hennes utbildningsnivå och sysselsättning. En
längre utbildning var inget som generellt uppmuntrades eller något
som människor i omgivningen hade. Även hennes inkomst i det fort-
satta livet påverkades av detta.

Många människors biografier påminner om Karins; omgivande be-
folkningssammansättning och fysisk omgivning har påverkat den so-
cioekonomiska karriären. I kapitlet söker jag genom intervjuer närma
mig frågan om kontextens betydelse. Det är samma fråga som i bear-
betningen av det kvantitativa materialet. Här är dock metoden och
materialet ett annat. Tillvägagångssättet var att söka efter skildringar
om omgivningens betydelse för socioekonomisk karriär i ett material
bestående av 12 intervjuer. För att följa olika delar av berättelserna
delades texten under skrivandets gång in i fem teman. De fem temana
är:

fe sociala kontakter med grannar och grannars påverkan,
fl den fysiska omgivningens påverkan,

uttalanden emot kontextens betydelse för utbildning och yrke,
® flyttningar för att byta kontext samt
0 barns och ungas känslighet för omgivningen samt könsskillnader i

bedömningen av omgivningens betydelse.
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Tema ett och två beaktades redan i förväg som tänkbara medan öv-
riga formulerats under bearbetningen, efter det att intervjuerna ut-
förts. Analysen sker i det följande fortlöpande i texten med korta åter-
föringar till källor som använts i kapitel 2. Kapitlet är på det sättet en
förlängning av kapitel 2, men med vanliga människors teorier om
omgivningens betydelse, för att ge en ökad kännedom om problemet.

Det var en mångfald av livshistorier som framkom vid intervjuerna.
Varje livshistoria är i sina detaljer unik, liksom alla de tankar och
känslor som de intervjuade har om sina val av utbildning och yrke
och vad de påverkats av. Trots detta går det att bland de intervjuades
berättelser finna gemensamma drag. 1 texten som följer har jag arbetat
med båda dessa sidor, att varje individs historia är unik och att det
samtidigt finns gemensamma nämnare (Molina 1997).

Flyttningarna mellan olika områden och kontexter för en person,
Karin född 1970, beskrivs i detalj med hjälp av en tidsgeografisk mo-
dell. Berättelsen om Karin visar typen av material som finns för samt-
liga intervjuade. Först skall något om intervjuernas syfte, metod och
arbetsgång beskrivas.

Intervjustudien, bakgrund och syfte
Huvudfrågan i de 12 intervjuerna härrör från syftet med hela avhand-
lingen. Den var att på olika sätt resonera kring vad personer ansett sig
påverkade av vad gäller utbildnings- och sysselsättningskarriär. Detta
berördes genom berättande av livshistorier med fokus på boende och
flyttningar samt frågor om befolkning och fysisk omgivning i det
egendefmierade bostadsområdet. Berättelser om påverkan från andra
geografiska nivåer än bostadsområdet beaktades inte i samma ut-
sträckning. I några fall berättade intervjupersonerna om påverkan från
andra nivåer av kontexten, som t.ex. en lärare i kommunen som varit
uppmuntrande för alla sina elever. Detta nämns då som exempel. I
intervjuerna visar sig den enskildes uppfattning om vad som är viktigt
i valet av t.ex. utbildning. Likaså påverkan från faktorer som det
kvantitativa datamaterialet inte innehåller eller inte kan innehålla. Av-
sikten var först att söka upp personer födda 1970 boende i Gävle,
Jönköpings och Västerås kommun. Som komplement intervjuades
även personer födda 1955, 1942 och 1925. När intervjuerna gjordes
våren och sommaren år 2000, var de 12 intervjupersonerna 30, 45, 58
respektive 75 år gamla.
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Det var viktigt att veta vad intervjupersonerna tyckte om och hur
de värderade sitt bostadsområde och grannarna. Det gav ledtrådar till
om de tror sig påverkas av sin omgivning och i sådana fall hur. Jag
sökte här efter s.k. överföringsmekanismer,, förmedlare, av effekter från
omgivningen. Det ställdes således både direkta frågor om omgivning-
ens betydelse och indirekta genom beskrivning av området. Ansåg in-
tervjupersonerna att omgivningen var attraktiv kunde de säkert ange
skäl till varför och följdfrågan blev om det haft någon betydelse för
dem i deras socioekonomiska karriär.

Några sakfrågor att först få vetskap om rörde intervjupersonernas
situation vad gäller boendetid, utbildning, sysselsättningsstatus och
inkomst. Intervjupersonerna fick sedan fundera över om uppväxtti-
dens omgivning inverkat på dagens situation så som den beskrivits.
Intervjun byggde på idén om en livshistoria, se nedan (Bryman 1997,
s. 63). Förväntningarna att få svar på frågorna var inte så högt ställda.
Jag trodde att det skulle vara svårt att ställa frågor om bostadsområ-
dets betydelse för socioekonomisk karriär. Det innebär att man vill
lyfta fram en omgivning som av många ses som av marginell bety-
delse i sammanhanget. I realiteten gav intervjuerna många infalls-
vinklar till en utökad kännedom och förståelse för problemet.

Om intervjun som metod, för- och nackdelar
Intervjupersonernas biografier visar på ett verklighetsnära sätt hur in-
vånarna i några bostadsområden själva upplever och uppfattar om-
givningseffekter. Analys av registerdata ger generella resultat, men
utan intervjuerna skulle avhandlingen endast visa social differentiering
i kommunerna samt tendenser till hur omgivningen påverkar männi-
skors utbildning, sysselsättningsstatus och inkomst. Intervjupersoner-
nas omgivning har beskrivits genom statistisk gruppering av olika om-
råden, s.k. klusteranalys. Däremot är det bara genom att fråga boende
som jag får veta om de själva upplever att omgivningen har betydelse
för den socioekonomiska karriären. De två materialen kompletterar
varandra. Det är emellertid inte effekterna som sådana som undersöks

utan intervjupersonernas uppfattning om att effekter uppstår eller har uppstått.
Att med intervjuer förmedla en rättvis, objektiv och representativ

bild av de studerade individerna är inte syftet. Intervjuerna ger istället
exempel på hur människor uppfattar kontextens möjliga effekter på
ett vardagligt sätt. Det är i några fall lämpligt att hänvisa till och järn-
föra med tidigare studier, som finns beskrivna i kapitel 2. Intervjuaren
kan inte heller fånga upp eller uppleva alla reaktioner den intervjuade
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får av frågorna. Det är snarare viktigt att vara medveten om sin roll
och att risken finns att man ställer ledande frågor eller ger uttryck för
önskade svar o.s.v.

Det var förstås intervjupersonerna som bestämde hur pålitlig in-
formationen var som jag fick. En strategi var att låta många frågor
vara konkreta. Hur och var de bott, vilka år, hur bostaden sett ut, årtal
för arbete, typ av utbildning och antal år o.s.v. Det finns alltid en
ovisshet huruvida man får information om hur intervjupersonen
vill/önskar att det skall vara eller har varit. Samtidigt kan det vara så att
jag som främling fått en relativt sann bild och intim information
(Svensson, Starrin 1996, s. 73). Naturligt nog kan intervjupersonerna
ha underlåtit att berätta vissa saker. Beskrivningar av barndomen är
till exempel beroende av hur mycket personerna minns och på vilket
sätt de vill minnas. Upplevelsen var dock att de allra flesta var förvå-
nansvärt öppna med sin information. Inga personliga relationer fanns
till intervjupersonerna sedan tidigare.

Arbetsgång
Arbetet började med skisserande av frågor som skulle vara relevanta i
förhållande till syftet. Det visade sig att en halvstrukturerad form av in-
tervju var den mest lämpade. En strukturerad/standardiserad skulle
vara för snäv och bara ge svar på precist ställda frågor och inte ge ut-
rymme för att finna nya aspekter på problemet. En ostrukturerad in-
tervju skulle vara svår att använda då det trots allt var vissa områden
jag var intresserad av. Intervjupersonerna skulle berätta sin livshistoria
med fokus på boendet. Mer specifikt skulle livshistorien styras mot
utbildning, sysselsättning och inkomst, gärna kronologiskt. Det är vad
man ibland kallar the grand tour, d.v.s. den stora resan där respondenten
ombeds rekonstruera en betydelsefull del av en erfarenhet (Svensson,
Starrin 1996, s. 63). Den kan jämföras med Hägerstrands beskrivande,
tidsgeografiska livsbana. Intervjuaren ber sedan respondenten berätta
om några händelser mer i detalj, mini-tour vilken innehåller livshändelser.
Intervjupersonerna skulle genom den stora berättelsen ge en helhets-
bild och sedan genom de enskilda händelserna/detaljerna själva
kunna tolka om omgivningen påverkat dem. Detta samtidigt som de
skulle svara på direkta frågor om omgivningens inverkan.
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Fokus i livshistorien skulle vara bostaden, bostadsområdet, gran-
narna och situationen för utbildning, sysselsättning och inkomst och
om detta påverkats av grannskapet. En av de viktigaste uppgifterna
för intervjuaren var i detta fall att hjälpa individen bygga upp ett sam-

manhängande och begripligt resonemang (Svensson, Starrin 1996).
För att underlätta vid intervjutillfället antecknades således samtidigt
för att jag som intervjuare och respondenten skulle se flyttningarna
gemensamt och om så behövdes kunna revidera under intervjuns
gång. Inför intervjun skickades dessutom brev, Bilaga 2, med på-
minnelse om den uppgjorda träffen där intervjupersonerna ombads
att i förväg friska upp minnet om hur de flyttat. För att följa upp och
komma ihåg frågor gjordes en frågeguide, se Bilaga 3.

Några av de intervjuade gav signaler om det nödvändiga i att för-
tydliga deras skildringar. De sade uttryckligen att de inte tidigare tänkt
på det sättet om bostadsområdet eller omgivningen. Antagligen har de
funderat över liknande frågor men inte i de direkta ordalag som det
blev när frågorna ställdes. Detta är inte ovanligt i just livshistorier;
Lewis (1961, s. xxi), citerad och översatt i Bryman, menade att "Många
av mina frågorgjorde att de gav uttryckför sina åsikter om ämnesområden som de
aldrig annars skulle ha tänkt på eller frivilligt lämnat information om." (Bry-
man 1997, s. 63). För denna studies räkning gällde detta t.ex. dröm-
boende, vägval i livet vad gäller utbildning, arbete och flyttning, möj-
ligheter till dessa vägval och vad omgivningen betytt — allt detta för-
sökte intervjupersonerna sätta ord på.

Det visade sig att de redan funderat indirekt på frågorna, genom
exempelvis hur väl de kunde värdera omgivningen på platserna där de
bott, hur de kunde jämföra med andra som bott på samma plats och
hur viktigt de ansåg att barns uppväxtmiljö var. Ett annat skäl till att
göra tolkningarna tydliga är tveksamheten till huruvida en person själv
kan ha insikt i, förstå eller ha distans till hur omgivningen påverkat
hennes val och beteende. Detta kan vara en anledning till att flera av
de intervjuade verkade tycka att frågorna om kontextens betydelse var
svåra.

Fyra av de tolv intervjuerna utfördes av en forskarkollega med in-
tresse för flyttningshistorier och bostadskarriärer. 1 Det vi hade ge-
mensamt var att vi ville få en berättelse om värderingar av boende
och boendemiljö i deras respektive biografier. De första fyra intervju-
erna utfördes tillsammans vilket gjorde det lättare att sedan på egen
hand behandla varandras frågor. I samtliga intervjuer användes band-

1 Marianne Abramsson, Umeå universitet, Kulturgeografiska institutionen.
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spelare som stöd för minnet samt för att senare kunna citera. Inter-
vjuerna varierade i längd beroende på intervjupersonernas ålder, antal
flyttningar, kön och talförhet. I allmänhet varade de i cirka två tim-
mar. Intervjupersonerna kontaktades per telefon varvid omständig-
heterna för intervjutillfället klargjordes, så som anonymitet, intervjuns
längd, syfte och användning.

Eftersom intervjuerna oftast ägde rum i respondentens bostad
kunde egna observationer göras där, liksom i det aktuella bostadsom-
rådet. Några personer ville av olika skäl inte bli intervjuade i sin bo-
stad. Två personer intervjuades därför i IBF:s, Uppsala universitets
lokal i Gävle och tre på sitt arbete, i Västerås, i Gävle och i Jönkö-
ping. Det är möjligt att personer som intervjuades hemma kände sig
tryggare och gav en rikare, mer privat version av sin livshistoria. I
texten om intervjuerna har personernas namn och precisa adress inte
använts för att kunna garantera anonymitet.2 Intervjupersonerna
bodde dessutom i områden där det fanns flera i den utvalda åldersko-
horten. I texten har citat blandats med mycket näraliggande omskriv-
ningar av det som intervjupersonerna sagt, vilket då skrivits i förfluten
tid. Mina tolkningar och sammanfattande kommentarer har i möjli-
gaste mån skrivits i nutidsform. I texten har också dialekt och talspråk
givits en skriven form för att underlätta läsningen samt för att inte
förringa intervjupersonerna.3 Citaten i texten är av varierande längd
beroende på om det är sammanhang i berättelsen som ska visas eller
om det är enstaka ord/begrepp som varit tänkvärda.

Intervjupersonerna
Det fanns redan från början några karakteristika som intervjuperso-
nerna skulle uppfylla. De skulle någorlunda spegla personer som bott
i olika s.k. typområden. Det slutliga antalet intervjuer blev 12, förde-
lade lika mellan Gävle, Västerås och Jönköping. 400 personer togs
fram ur varje kommuns invånareregister, vilket var långt fler än vad vi
behövde (KIR4, liknande register för Jönköping). Det var 100 perso-
ner från varje kohort, 1970, 1955, 1942 och 1925. Ur listan ringde vi
sedan och frågade om de ville delta. Allt eftersom bestämdes inter-
vjuer per telefon med de olika åldersgrupperna, män/kvinnor och in-

2 För olika gatuadresser i Sätra i Gävle används t.ex. beteckningarna Sätra 1-4 och
sedan områdesnamnen.

3 Småord som 'ju', 'då' och 'så' har ibland tagits bort.
4 KIR är förkortning av Kommunens Invånarregister.
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tervjupersoner från olika typområden. Några avböjde, men de flesta
tillfrågade ställde upp.5

I Tablå 1 är intervjupersonerna grupperade efter födelseår om tre
personer för varje kommun. Antalet kvinnor som intervjuades blev
fyra fler än antalet män. Orsaken till fördelningen var att fler kvinnor
tillfrågades samt att fler män nekade till medverkan i studien. Inter-
vjupersonernas utbildning klassificerades med hjälp av SUN, svensk
utbildningsnomenklatur, se Tablå 1/' Det är svårt att i samma tablå
jämföra nya och gamla utbildningar, särskilt med tanke på att allt fler
går allt längre utbildningar idag. En utbildning som för en person
född 1925 verkade förhållandevis lång anses idag, mätt i antal år, vara
kort. Tablån blir därmed något summarisk vad gäller utbildningsklas-
sificering.

5 För de 400 personerna i Gävle gjordes ett slumpmässigt urval ur KIR. För Väster-
ås var uttaget också 400 personer ur KIR men de 100 äldsta i varje kohort. I Jön-
köping gjordes ett slumpmässigt urval på 400 personer i ett kommunregister (ej
KIR).

() Endast Marcus (30 år, Västerås) hade en universitetsutbildning som i tablån mot-
svaras av hög (=H, hög utbildning motsvaras minst av en eftergymnasialutbild-
ning på 3 år). Anders har en medellång utbildning med treårigt gymnasium med
väg- och vattenutbildning (=M, medellång utbildning motsvaras av gymnasial ut-
bildning längre än 2 år men max 3 år (el. inkl. fyraårigt tekniskt gymnasium). Rest-
en av de intervjuade hade en utbildning som klassades som låg. Karin och Anita
har gått grundskola (samt kortare kurser på Komvux och folkhögskola) och har
en låg utbildning (—L, låg utbildning motsvaras av högst tvåårigt gymnasium). Åsa
har en tvåårig gymnasial utbildning på linjen Barn och ungdom. Kerstin som fri-
sör har genom arbetsprov motsvarande en gymnasial utbildning högst två år vilket
gör att hon i min indelning också hamnar i gruppen med låg utbildning. Likaså
Aino med sin utbildning trll trafikskoleinstruktör (och busschaufför). Birgitta har
en sjuårig flickskola, vilket klassificeras som en låg utbildning. Bengt gick 7-årig
folkskola och har sedan en vidareutbildning som betongarbetare på fyra år. Hans,
Margareta och Ester, som tillhör de äldsta i studien, arbetade på kontor. Hans har
gått folkskola kompletterad med "fortsättningskola" och aftonkurser vilket gör att
antalet utbildningsår blir lågt. Margareta har en treårig handels- och kontorsutbild-
ning efter 6-årig folkskola, vilket kan anses som en kort utbildning. Ester har folk-
skola och realexamen vilket på den tiden var en medellång utbildning men med
dagens mått mätt är kort.
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Tablå 1. De intervjuade ocb uppgifter om kommun, ålder, utbildning in-
komst, upplåtelseform samt vilket typområde de bor i år 2000.
Källa: Intervjuer samt SCB-registerdata med egen bearbetning (SCB
1997a).

12 inter- Kommun 7 ; Födel- i Utbiid- Sysselsättning Inkomst/ ; Upplåtelse- i Upplåtelse- ; Fysiskt Sociodemo-

vjuade* I seår : ning** D=deltid månad8 j form, upp- j form år 2000 j typom- grafiskt typ-
P=pensionär växttid råde9 område'

Karin G 1970 L lokalvårdare 13 800 äganderätt bostadsrätt 4 1

(arbetslös)
Marcus V 1970 H ekonom 33 300 äganderätt hyresrätt 1 3

Åsa J 1970 L elevassistent 15 000 äganderätt äganderätt 3 4

Kerstin G 1955 L frisörska (D) 5 000 äganderätt äganderätt 3 3
Anita V 1955 L hemtjänsten 9 000 hyresrätt hyresrätt 1 1

(under utb.)
Anders J 1955 M tjänsteman 19 500 äganderätt äganderätt 3 2

Aino G 1942 L busschaufför 16 100 äganderätt/ äganderätt 3 4

o bilskollärare hyresrätt
Bengt V 1942 L bygg/betongarb 19 200 hyresrätt äganderätt 3 3

Birgitta J 1942 L kontor/vård (D) 11 000 äganderätt äganderätt 3 2

Hans G 1925 L kontor (P) 16 700 äganderätt äganderätt 1 1

Margareta V 1925 L kontor(P) 13 000 äganderätt bostadsrätt 1 1

Ester J 1925 L kontor(P) 4 000 äganderätt hyresrätt 1 1

* fingerade namn. " hög, medel el. låg

I kolumnen med sysselsättning kan noteras att Kerstin och Birgitta
arbetar deltid. Karins arbete blir sporadiskt utifrån arbetsgivarens be-
hov och hennes egna möjlighet då hon har en arbetsskada, hon är re-
gistrerad som arbetssökande. Hans, Margareta och Ester är alla pen-
sionärer. Vad gäller inkomsten är det bara Marcus (30 år, Västerås)
som tjänar över 30 000 kr i månaden. Ester har lägst pension medan
Kerstin tjänar minst, med sina 60 000 om året, men hon arbetar också
bara halvtid i sin frisersalong, se Tablå 1.

De flesta i studien hade vuxit upp i äganderätt, d.v.s. föräldrarnas
hus. Vid intervjutillfället bodde en majoritet av de intervjuade i ägan-
derätt eller bostadsrätt. Endast Marcus 30 år och Anita 45 år hyrde

7 Gävle, Västerås eller Jönköping.
K Årsinkomst har i tabellen räknats om till en inkomst per månad i några fall.

Se tablå i fotnot 10.
1(1 Tablå över sociodemografiska och fysiska typområden.

Fysiskt typområde nr Sociodemografiskt typområde nr

Flerfamiljshus, byggårföre 1965 1 Äldre- och arbetarområde 1

Blandade hus, byggårföre 1950 2 Blandat område 2

Småhusområde 3 Medelklassfamiljer 3

Miljonprogramsområde 4 Tätortsnära landsbygdsbefolkning 4



Uppfattningar om omgivningens betydelse... 135

sina bostäder.11 1985-89 bodde Karin, Marcus och Åsa, födda 1970,
med sina föräldrar i småhus. Karin bodde i en by utanför Hedesunda i
äldre villabebyggelse, med övervikt av män, barnfamiljer samt få utri-
kes födda i grannskapet, d.v.s. tätortsnära landsbygdsbefolkning. Hon
berättade att det var glest mellan husen och att det var på landet med
grannar som bodde under liknande förhållanden som deras familj,
med barn och husdjur. Marcus (30 år, Västerås) bodde i Huskvarna i
ett område som han själv beskriver som villaområde, lite finare och
med överklass. Åsa växte upp i Bankeryd i Jönköpings kommun, som
då var ett småhusområde med medelklassfamiljer (3,3). Vissa helger
tillbringade hon hos pappan i Hovslätt i småhusområde med tät-
ortsnära landsbygdsbefolkning (3,4).

Karin och kontextens betydelse i en

flyttningshistoria
Personerna som intervjuats har en egen flyttningshistoria som inne-
håller platser som påverkat dem på olika sätt (Gutting 1996). Det var
värdefullt för studiens syfte att de intervjuade fick sätta olika platsers
kontext i relation till varandra. Många av dem talade också om livet
som bestående av olika faser, uppväxttid, ungdomstid och familjetid,
och tiden därefter, för de intervjuade som var äldre. För att ge en
sammanhållen bild av en flyttningshistoria har jag använt mig av den
tidsgeografiska modellen. Modellen visar Karins flyttningar mellan
olika platser och ungefärlig tidsperiod för varje bostad, se Figur 22. I
texten beskrivs samma flytthistoria som modellen visar. För var och
en av platserna gav hon mycket information om omgivningen och
fick fundera över dess betydelse. Resultaten av intervjun med Karin
får tjäna som exempel på vad som kunde behandlas under intervju-
erna och den struktur de oftast hade. I nästa avsnitt finns samtliga
intervjuer uppdelade på teman.

11 Den vanligaste typen av bostadsområde vid intervjutillfället (år 2000), var områd-
en som befolkningsmässigt karaktäriseras av äldre och arbetare samt av flerfa-
miljshus med byggår före 1965 (nr 1 för sociodemografiskt och nr 1 för fysiskt
typområde, se typområden i fotnot 10). Fyra av de tolv intervjuade bodde i
denna typ av område. Den äldsta gruppen, 75-åringarna, samt Anita (45 år) i
Västerås, bor i typområden där befolkningen till övervägande del består av äldre
och arbetare som bor i flerfamiljshus. Övriga intervjupersoner bor i områden
som hade kombinationerna 3:3, 3:2, 3:4, 1:3 och 4:1. Småhusområde (3) var
således också vanligt. (SCB 1997a)
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Sätra 2 Sätra 4 Sätra 3 rum

Sätra 1 Nynäs by utanför Hedesunda

Figur 22. Karinsflyttningar i tid och rum. Egen bearbetning efter Hägerstrand
1970.

Efter de två åren i Sätra 1, 1970-72, och uppväxtåren i byn utanför
Hedesunda flyttade Karin in hos sin nuvarande man i området Nynäs
1989. Hon var då 19 år. Efter några månader flyttade de för att lägen-
heten skulle rustas upp och bodde i en nyrustad trea i samma område.
Efter ett inbrott kändes det som hon sade "obehagligt att bo kvar" vilket
gjorde att de skulle flytta. En annan anledning var att familjen väntade
barn, men det var inte den främsta anledningen då de hade gott om
utrymme i trean. Till radhuset i Sätra 2 flyttade de i oktober 1989 och
stannade till 1993. Det var egentligen en lång kö till dessa hyresrätter
men vänner som bodde där skrev sina föräldrar på adressen, som i sin
tur helt enligt reglerna bytte lägenhet med Karin och hennes man.
Bland grannarna i radhusen var det en social kontroll, beskriver Ka-
rin. "Det var grannar som var lite väl trevliga och höll ordning på en så man
tyckte det var lite tröttsamt, — jo men de visste när man kom och när man gick
och vilka tider man hade åkt. Man satt aldrig själv utan •hade jämt folk som
kom över om man satt ute och skulle grilla någon kväll Det var liksom för
mycketberättade Karin. Grannar var ett av de teman som togs upp i
intervjuerna och som visade sociala kontakter med boende i omgiv-
ningen samt hur man uppfattade kontakt med grannar. I många fall
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var berättelserna om relationerna till grannarna ett sätt att positionera
sig själv klass- och normmässigt.

Det som orsakade nästa, som det kom att bli, ofrivilliga flytt för
Karin var ett hus de skulle få köpa i hennes hemby utanför Hedes-
unda. Familjen sade upp kontraktet på radhuset och skulle i samband
med upprustningen hyra en billig lägenhet. Nu ångrade sig husägaren
i byn och familjen stod med den billigare lägenheten i Sätra 3, som de
skulle använda till förvaring, som enda bostad. De bodde inte där på
riktigt utan huserade hos Karins föräldrar i hembyn och svärföräld-
rarna under några månader, därav de streckade linjerna till byn utan-
för Hedesunda och till Sätra 3 i Figur 22. Lägenheten i Sätra 3 hade
"inga trevliga grannar" vilket hon nämnde för mig ett par gånger. De
kunde helt enkelt inte bo där för de "livade" grannarna. Karin menade
att hon såg att barnen trivdes i byn utanför Hedesunda och att det var
bra att det var sommar så de klarade den här perioden. I juni 1993
flyttade de in i Sätra 1 där hon bott när hon var riktigt liten och där
hennes man också bott när han var liten. I januari 1999 flyttade de se-
dan till sin nuvarande bostad i Sätra 4, en fyra på 97 kvm. De köpte
lägenheten och betalar nu mindre för den än hyran var för trean i
Sätra 1. Karin hade då bott på åtta olika adresser, samtliga i Gävle
kommun, se Figur 22.

Den statistiska karaktären för de områden Karin bott i visas i Tablå
2. Det område som Karin vid intervjutillfället definierade som sitt bo-
stadsområde på en karta (Sätra 4), överensstämde väl med ett statis-
tiskt SAMS-område nordost i Sätra12. När det gäller uppväxten i byn
utanför Hedesunda talade hon om byn som utspridd bebyggelse med
ett 30-tal hus. Här visade sig SAMS-området vara stort och möjligen
inbegripa ett större område än det Karin kände sig hemma i. Varje
plats som visas i den tidsgeografiska modellen har en kontext som
Karin väl känner eller kände till.13

12 D.v.s. överrensstämde med SAMS-områden i den kvantitativa studien.
13 Karin är en av alla de personer födda 1970 boende i Gävle, som också ingår i den

kvantitativa studien.
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Tablå 2. Karins bostadsadresser och kontexten.

Adress Nr Fysisk kontext Sociodemografisk kontext
Sätra 1, hyresrätt (bostad vid

två tillfällen
4,1 miljonprogramsområde äldre- och arbetarområde

By vid Hedesunda, eget
ägande

3,4 småhusområde tätortsnära landsbygdbe-
tolkning

Nynäs hyresrätt 2,1 blandade hus, byggår före
1950

äldre- och arbetarområde

Sätra 2, hyresrätt 2,4 blandade hus, byggår före
1950

tätortsnära landsbygdsbe-
tolkning

Sätra 3, hyresrätt 4,2 miljonprogramsområde blandat område

Sätra 4, bostadsrätt 4,1 miljonprogramsområde äldre- och arbetarområde

Sätra 3 var den enda plats Karin inte ville bo på. Så illa tyckte hon att
det var att familjen hellre huserade hos Karins föräldrar. Sätra 3 är det
enda område som hade blandad befolkning. Möjligen är det Karins
bild av området tillsammans med rykten som förklarar reaktionen.
Karin beskriver Sätra 1, som också hör till miljonprogrammets bebyg-
gelse, på ett helt annat sätt. Grannarna kände varandra, husen hade
bara två våningar och det var trevlig stämning. En skillnad är de olika
förvaltarna för hyreshusen, i Sätra 1 var det HSB och i Sätra 3 var det
Gavlegårdarna.

Karins uppväxttid, utbildning arbete ochfamiljetid
Karin och de andra intervjuade fick beskriva sin omgivning under
uppväxten samt hur de bodde. De flesta talade om den omgivningen
som betydelsefull liksom de egna barnens/ungdomarnas mottaglighet
för dess effekter. Karin föddes 1970 och då bodde hon och hennes
föräldrar i Gävle i Sätra 1, där de stannade i två år (hon har en fyra år
äldre bror och en tolv år yngre syster). De bodde i tre rum och kök i
en hyreslägenhet. Sedan tyckte föräldrarna "att det var bättre jag växte
upp på landet" och de flyttade då till en by tre mil mot Hedesunda; de
bodde fortfarande i Gävle kommun. Familjen ägde huset de bodde i,
som var ca 150 kvm stort med ca sex rum. Det var ett 30-tal hus i

omgivningen och riktigt på landet enligt Karin. Det var mellan åren
1972-89 som Karin växte upp i byn utanför Hedesunda. Hon beskri-
ver det som fritt och nära till naturen. I tvärsnitten av intervjuerna i
texten nedan finns ett tema om barns och ungas mottaglighet för om-
givningens påverkan. Där framkommer också intervjupersonernas
jämförelser med sin egen barndom och hur de uppfattar att de påver-
kats av den. Ett annat tema behandlar flyttningar pga. att barnen
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skulle få en annan uppväxtmiljö och hur man där tror att omgiv-
ningen påverkar dem.

I slutet av intervjun frågade jag om omgivningen haft någon bety-
delse för vilken utbildning och vilket arbete Karin kommit att få. Hon
tyckte att det var en svår fråga och sa att hon inte tänkt så mycket på
den saken. Kanske är det extra svårt att se sådana samband i sitt eget
liv eftersom det torde kräva relativt god självinsikt om vad man på-
verkas av personligen. På frågan om Karins uppväxt på landet kan ha
haft betydelse för hennes yrke sade hon att "det kanske det har" (se in-
gressen). Hon menade att traditionen som fanns förr att gå från jobb
till jobb, knacka på och fråga om det behövdes arbete utfört, det var
en frihet och någonting som hon hade med sig från uppväxttiden. Så
gjorde t.ex. också hennes mor. På frågan om kompisarna har påverkat
henne säger hon att "de har inte påverkat mig", de arbetar med olika yr-
ken. Karin är nu, 24 maj år 2000, arbetssökande men "jobbar extra med
allt möjligt; när de ringer så hoppar jag ut". Årsinkomsten var förra året
(1999) 115 000 kronor trots att hon varit arbetssökande och varit det
sedan 1996. Ett tema i det följande behandlar textdelar där det fram-
går att kontexten inte skulle haft någon betydelse för de intervjuades
socioekonomiska karriär.

De intervjuade trodde att deras barn kan påverkas av en dålig eller
bra social och fysisk omgivning. Detta gällde även dem som inte sade
sig själva ha påverkats av sin uppväxtmiljö. Karin skulle i alla fall
önska lite av sin egen uppväxt till sina barn. I byn gällde generellt att
"man hade husdjur, hundar och katter och man sprang och härjade fritt i sko-

garna, byggde kojor å ... typisk sån där uppväxt på landet. Det var ganska
sköntfaktiskt, man kan tycka att det är lite tråkigt nu för ens egna att dom inte
har den chansen någonstans nu ... till samma uppväxt som en annan har haft
med trygghet". Karin menade att "man kan se skillnader än idag" beroende
på var man vuxit upp. Karin har aldrig varit en sådan som gillat att
springa på stan och hon upplever sig själv som lugnare än de som hon
känner och vet har vuxit upp i stan. Hennes idé om skillnader mellan
människor beroende på var man vuxit upp stöder resonemanget om
kontextuella effekter. På frågan om hon tror att det påverkar hennes
barn var de växer upp svarar hon att "ja, det trorjag". Hennes barn går
i en skola där de flesta barnen "kommerfrån den här sidan" vilket bety-
der att de inte kommer från området där de hade tillfällig lägenhet i
Sätra 3 eller överhuvudtaget från den delen runt Sätra centrum och
söder om centrum.

Det är intressant att Karin själv inte tror att hennes kompisar under
uppväxten påverkat henne yrkesmässigt men när det gäller hennes
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barn svarar hon bestämt "ja" på att det påverkar dem var de går i
skolan och växer upp. Hon vill inte att barnen ska gå i skolan "på
andra sidan" och beskriver den fysiska, byggda miljön som icke attrak-
tiv. Karin tror outtalat på den fysiska miljöns betydelse för männi-
skors beteende. Det är det som ligger bakom hennes uttalande om

miljön. Hon vill att det ska gå bra för hennes barn och hon har
sett/hört annat om denna del av Sätra.

Kontextens betydelse i fem teman
Det fanns flera sätt att närma sig grundfrågan om kontextens bety-
delse. Vi diskuterade vilka uppväxttidens kamrater och grannar varit,
vad de arbetar/arbetade med, vad de har/haft för utbildning samt vad
som betytt mest i deras egna val av utbildning och yrke. Det mesta
kom fram genom deras flyttningshistoria. Nedan följer en samman-
ställning av de intervjuades berättelser uppdelade på fem teman med
korta sammanfattningar. Personernas berättelser tas upp i åldersord-
ning med de yngsta först. Personerna som är födda 1970 framträder
något oftare än andra i syfte att föra fram livshistorier som läsaren kan
sätta i samband med kapitel fyra och fem.

De fem teman som behandlas nedan är kopplade till begrepp i kapitel
2. Begreppen återges även i Figur 8. Tema ett behandlar de delar av be-
rättelserna som rör grannarnas betydelse, kontakter med grannarna,
kamrater i grannskapet, kamraters föräldrar och sociala aktiviteter.
Vilka sociala band finns, är de starka eller svaga? Vilken sammansätt-
ning har befolkningen i bostadsområdet, d.v.s. dess komposition?
Frågan om överföringsmekanismer kommer in i bilden (Andersson
2000). 1 tema två om vad den fysiska omgivningen betyder, finns be-
rättelser om den byggda miljöns liksom naturmiljöns betydelse. Flera
intervjuade talar om områdenas och husens utseende och t.ex. hur
många våningar de har. Intervjupersonernas berättelser innehöll utta-
landen emot kontextens betydelse, d.v.s. att kontexten, som de upp-
fattade den, inte påverkat dem i deras socioekonomiska karriär. Detta
behandlas under tema tre. Dessa diskussioner kan länkas till begreppet
kontext samt frågor om relationen människa — miljö.

Tema fyra behandlar de delar av berättelserna som beskriver flytt-
ningar som utlösts av viljan att byta kontext, ofta med hänvisning till
barnens bästa. Det kan vara flyttningar från och/eller till en annan,
som man uppfattat det mer positiv, fysisk eller sociodemografisk om-
givning. Att t.ex. flytta till landet med naturen nära och bort från sta-
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den med stökiga grannar. Tema fem tar upp diskussionen om barn och
ungdomar och deras mottaglighet för, och beroende av, den sociala
och fysiska uppväxtmiljön. En iakttagelse om könsskillnader i berät-
telserna om omgivningens betydelse behandlas också under tema fem.

Grannkontakter och grannarspåverkan — i tre delar
Dell

Första (I) delen av tre i detta tema kommer att behandla befolkningens
sammansättning och sociala världar samt kamrater under uppväxttiden. De in-
tervjuade berättade om grannar de haft under olika perioder av sitt liv.
Beroende på ålder och fas i livet (ex. småbarnsfamilj) har de haft olika
mycket kontakt med grannarna. Andersson menar att grannskapet
och bostadsområdet är viktigt för de flesta barn och unga samt för en
hel del vuxna (Andersson 2000). Det är en ''social arena" som erbjuder
mötesplatser. Bostadsområdet är också en "byggsten" i samhällsorgani-
sationen där de flesta går i samma skola, besöker samma vårdcentral,
handlar i samma affär och är medlem i samma idrottsförening (An-
dersson 2000, s. 106).

Marcus (30 år, Västerås)14 betecknar sitt uppväxtområde som ett
typiskt villaområde med tjänstemän. I hans område bodde bara
svenskar och Marcus sade att han inte haft "personer med annorlunda
kulturerpå området" under sin uppväxt. Det var enligt Marcus känt som
ett av de finare områdena i Huskvarna och hade gott rykte. Marcus
berättade att alla hans kompisar hade båda föräldrarna hemma (ej
skilda) och alla barnen gick i skolan "det har man påverkats av naturligtvis
... ingen som det har gått snett för om ?nan säger så". "Det var ganska lugna
barn", det fanns förutsättningar för dem. Trots detta berättade han att
kompisarnas föräldrar haft en kortare utbildning än hans föräldrar,
vilket enligt honom skulle kunna förklara att han läst vidare på högre
utbildningar men inte kompisarna. Marcus berättelse kan tolkas som
att han vill visa att han är speciell i jämförelse med kompisarna (med
sin längre utbildning) trots att han beskriver området som homogent.

När Marcus och hans fru bodde i lägenhet i centrum av Västerås
kände de alla och några umgicks de med, mer eller mindre regelbun-
det. Marcus beskrev dock en stor skillnad mellan alla tidigare grann-
kontakter och de nuvarande i deras ''familjeområdeBrottberga, som
att "när man har barn får man en helt annan kontakt med grannarna". Nu

14 För att läsaren ska kunna skilja intervjupersonerna åt finns ålder och kommun
angivet i parentes första gången personen omnämns i ett stycke.
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umgås de, som han sade, "ganska mycket med grannarna". Samtidigt
trodde han att man får mer kontakt när man bor som de gör och inte
bara möter grannar i en trappuppgång. Han sade att "gräsmatta och barn
är bra sätt att lära känna folk på" och berättar även om gemensamma
projekt som sopstation och förråd. Området var också nybyggt och
alla ville ha ett barnvänligt område, vilket gjorde att alla förutsätt-
ningar fanns för att man skulle umgås, d.v.s. många var i en liknande
situation. Det finns många ingenjörer som precis som han flyttat till
Västerås för att arbeta vid ABB. De sociala banden beskrivs som var-

ande starka vilket är lite speciellt i ett bostadsområde. I deras område,
som dessutom är väl fysiskt avgränsat med en gemensam uteplats där
alla hus vetter åt samma gård, kan influenser från grannarna förväntas
vara märkbara.

Lägenheten i Sätra 3 hade "inga trevliga grannar" framhäver Karin (30
år, Gävle) för mig ett par gånger. De kunde helt enkelt inte bo där för
de "livade" grannarna. Erfarenheter från denna del av Sätra finns tydli-
gen kvar då hon berättar att barnen inte ska gå i skola (förrän högsta-
diet) på den sidan av Sätra och att hon är nöjd med det. Tankarna hon
har om ett sämre och bättre Sätra underbyggs säkerligen av ryktet
som området kan sägas ha generellt i Gävle. Det upplevs troligen
skönt att som boende i Sätra kunna definiera olika delområden, och
skjuta den stigmatiserade bilden av området ifrån sig. Det finns en
rädsla att förknippas med de andra och eventuellt också bli som dem
eller som deras barn är, enligt ryktet.

Åsa (30 år, Jönköping) berättar att hon inte skulle vilja flytta till
Österängen, där hennes mamma bodde när hon var liten, bara under
en kort period förvisso, det är "mycket missbrukare som bor där". Inte
heller skulle hon vilja bo i Råslätt, ett "betonggetto", med många sociala
problem som många svenskar lämnar, eller Öxnehaga, där det är
ganska stökigt i skolan och där det finns sociala problem. Det finns
missbrukare, svenskar som flyttar därifrån, vilket omskrivet torde be-
tyda att många invandrare bor i området, samt det finns problem i
skolorna. Problem i skolorna är ännu ett tecken på att allt inte står rätt
till i området.

När jag frågade Kerstin (45 år, Gävle) om hon kände att familjen
var typisk för området tyckte hon det. Hon gav exempel på att det
finns en hel del frisörer liksom hon själv är och fabriksarbetare liksom
hennes man är. Annars såg hon området som särskilt bra för barnfa-
miljer. Andersberg och Sätra var de sämsta områdena i stan bedömer
Kerstin. Hon fortsatte och sade att "men sedan är det väl... man får inte
säga ..., invandrarna om man säger så då, de bor mest i Sätra och Andersberg
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... dit skickas man förstår du ". ''Mycket jigenare och lite sådär och mycket bråk
och tjafs har manju hört". Vi pratade om att Kerstin har bott i Sätra men
hon sade att området har förändrats mycket sedan dess. Områden
med gott rykte var t.ex. Sörby där hennes mans föräldrar bodde och
Bomhus, även om vissa delar inte var attraktiva. Hille hade också bra
rykte fast det låg mer utanför stan tyckte hon, se Karta 1. Kerstin vi-
sar att hon bor i ett attraktivt område och i mindre attraktiva områden
bor invandrare. I de mindre attraktiva områdena består grannkontak-
terna av "bråk och tjafs" vilket förstås inte skulle ha varit bra för hennes
barn i längden.

Området Hemdal var trevligt att växa upp i tyckte Anita (45 år,
Västerås), och där fanns trevliga grannar. Hon var hos dagmamma i
området när hennes mor arbetade i tobaksaffär och det fanns även två
skolor som inrymde alla tre stadierna. Hon beskriver området som in-
nehållande "mycket skog" och att det var bra gemenskap, ofta spelade
många barn brännboll tillsammans, åkte skridskor och "hadejätteroligt".
Det förefaller som om hon beskriver en glad barndom i ett omtyckt
grannskap.

Det började byggas mycket i Tenhult när Anders, åtta år (nu 45 år,
Jönköping) och hans familj flyttade dit. Det är härifrån Anders har de
flesta av sina barndomsminnen. Tiden i Tenhult var idyllisk, ett bo-
stadsområde med många barn. Liksom Anders föräldrar flyttade flera
barnfamiljer med små barn till detta nybyggda bostadsområde. Att
flytta till ett nybyggt område innebär ofta utökade grannkontakter.
Anders själv flyttade med sin familj till en liknande situation. När An-
ders och hans fru flyttade in var alla nya i området, han tror att 80%
av dem som flyttade in var i samma ålder som de, några enstaka fa-
milj er var kanske i 40-årsåldern men de stannade inte så länge. Det
var ett stabilt område, under de 10 första åren var det bara ett par hus
som bytte ägare men på senare år har det ändå varit lite omsättning på
familjer i området. De umgås en hel del med grannarna, en del av
dem är t.o.m. gamla klasskamrater som har hamnat i samma område.
I själva verket bor de kanske bra, kanske för bra för att de ska be-
möda sig om att flytta. Någon i bostadsområdet har sagt att de bo-
ende nog är "ganska lika allihopa" och det stämde menade Anders. Det
är nog "ungefär folk i samma samhällsklass alltså" som befann sig i samma
situation i livet. Det gjordes till och med ett reportage om området
när det var nybyggt och då framkom det återigen hur lika de var. På
frågan vad han tyckte om det, svarade han att de liknande invånarna
gör att området blir "lugnt" och "stabilt".
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På min fråga om de umgås med grannarna svarade Aino (58 år,
Gävle) att de gör det. Aino tycker också att de passar bra in i området
för det finns flera bussförare och hantverkare efter gatan. Några av
dem är pensionärer. Området är attraktivt vilket gjort att de hus som
varit till salu har sålts med en gång. Detta är också ett sätt att berätta
om områdets attraktivitet och underförstått att invånarna är trevliga,
rekorderliga grannar och att Aino är en av dem. Hon vill inte visa sin
distans till dem, som hon gör i berättelser om tidigare grannar i andra
områden. Aino sade att hon verkligen funnit sitt drömboende och vill
gärna berätta om dess fördelar jämfört med tidigare boende.

Del II

Den andra delen (II) i temat om grannars påverkan behandlar männi-
skors arbete och utbildning samt bostadsområdens rykte. I intervjuerna fanns
funderingar kring arbete och om det kunde hänga ihop med en per-
sons bostadsområde. I litteraturen är bostadsområdeseffekter för ar-

bete och utbildning undersökt på olika sätt av bland andra Ludwig
(1999), Immergluck (1998), Granovetter (1995) och O'Regan och
Quigley (1996). Särskilt unga var beroende av personer i den nära
omgivningen för att få sitt första arbete eller få information om stu-
dier. Fattiga bostadsområden är enligt Ludwig (1999) mer socialt iso-
lerade vilket är negativt för jobbkontakter. Immergluck (1998) menar
att lokala arbeten förbättrar arbetsmöjligheterna vilket i sin tur miss-
gynnar fattiga bostadsområden på grund av deras lokalisering.

Marcus (30 år, Västerås) växte upp i ett villaområde i Huskvarna
som han talade om som "övre medelklass får man väl kalla det". Båda
hans föräldrar hade universitetsutbildning varför han inte saknade in-
formation från föräldrarnas sida om vägar till högre utbildning. Karin
(30 år, Gävle) däremot hade en annan omgivning där hon växte upp i
byn utanför Hedesunda (beskriven ovan). Hennes föräldrar hade inte
någon hög utbildning. Omgivningen präglades inte heller av grannar
med hög utbildning vilka annars kunde givit information om utbild-
ningar.

Marcus trodde inte att hans bostadsområde skulle ha någon bety-
delse för honom om han sökte arbete. Därefter sade han att det fanns
områden som har mindre bra rykte i Västerås och det skulle enligt
honom vara "Bäckby och dom här förortsområdena ... [i] viss mån centrala
Uallby". Han beskrev att det fanns stora skillnader mellan centrala
Vallby och villaområdet norr om, i vars ände han själv bodde, i hyres-
hus. Råby och Skälby hade enligt honom än sämre rykte. Han trodde
emellertid inte att det skulle ha någon betydelse om han bodde i
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Bäckby vid en ansökan om arbete. Han menade att namnet inte ger
en stämpel och sade att "det finns ju villaområde angränsat till Bäckbj och
dom personerna harju inte så mycket medförorten att göra". Marcus uttalande
blir tvetydigt då han säger att områdena har negativt rykte, men att
det inte spelar någon roll för arbete, samtidigt som han berättar att det
är skillnad på befolkningen i områden. De som bor i villa i Vallby,
nära där han själv bor, eller i Bäckby, har inte någonting med
"förorten", och den befolkningen att göra. Det är ändå viktigt att sär-
skilja var man bor således.

Hans (75 år, Gävle) hade varit "sån där skrivbordsarbetare ... [har] haft
kontorsjobb helt enkelt". Jag frågade om det var någonting som de flesta
omkring honom hade (t.ex. kompisarna) och han svarade att "det var
nog väldigt blandat, det kan jag inte svara på helt enkelt". Började flera med
liknande jobb, frågade jag "nä'för sjutton, så var det inte, inte som på bru-
ken inte". Hans iakttagelse är, att det på andra håll, som på bruken
förr, var mer styrt vilket yrke man fick efter var man bodde.

Det var inte heller någon annan intervjuperson som berättade att
de varit styrda till ett yrke på grund av påverkan från grannar i upp-
växtområdet. Karin (30 år, Gävle) talade om sättet att arbeta på, d.v.s.
att hon inte hade fast arbete utan att hon som de gjort i byn frågat
efter arbete allt eftersom. Så hade ju även hennes mor gjort. Jag tror
att det snarare är nivån på utbildningen som kan påverkas av omgiv-
ningen. Esters (75 år, Jönköping) berättelse är ett exempel på detta då
hon inte kunnat utbilda sig vidare då det varit dyrt och långt att åka
samt att det inte heller fanns någon tradition i släkten. Föräldrarna
hade dock gärna låtit henne läsa vidare men precis som de själva hade
mött olika hinder fick Ester förhinder. Möjligen har flödet av in-
formation också varierat med bostadsområdet i t.ex. Karins fall (jfr
Ludwig 1999).

Del III
Den tredje och sista delen (III) av temat om grannars påverkan be-
handlar frågan om sociala kontakter och nätverk. Karaktären på de sociala
kontakterna kan definieras i termer av starka eller svaga band. Dessa
band fungerar sedan som överföringsmekanismer troligen genom in-
formation, berättande och förmedlande av beteende och normer.

Overföringsmekanismernas möjlighet att påverka varierar sannolikt
med ålder eftersom människor är mer bundna till bostadsområdet i

yngre år än i medelåldern och kan förväntas vara mer utsatta för
eventuella effekter. Flera av de intervjuade berättade i positiva termer
om sociala kontakter i bostadsområdet i samband med att de var
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barn. När de är äldre är det snarare lugn och ro utan grannkontakter
som de eftersträvar. Att kunna komma hem från arbetet och vara i

lugn och ro för att återhämta sig. Kanske är detta något som föränd-
rats över tid i samhället i stort eller en förändring som bara har att
göra med ålder. Hans (75 år, Gävle) berättar emellertid att alla kände
varandra bättre i området förr och att det inte är som idag. Hans kan
jämföra i samma område över tid eftersom han vuxit upp i det om-
råde han ett antal år senare återvände till. Idag finns fler informa-
tionskällor än vi egentligen behöver och dagarna är ofta intensiva.
Hemmet får funktionen av en plats för vila och ro. Barn och ungdo-
mar lever fortfarande i sin sociala värld i bostadsområdet vilket gör
det betydelsefullt.

Hunden gör "att man blir känd i hela Rönnbydå träffar man andra
hundägare som man pratar med, berättade Margareta (75 år, Väs-
terås). Hon sade att förutom lite hundprat umgås man inte med dem
som bor i villaområdet intill och egentligen inte i deras eget område
heller. Hennes makes bror bor i höghuset bredvid och så är det en

familj i ett annat hus som de träffar. När de bodde ute i sommarstu-
gan var det mycket kaffedrickande grannarna emellan, på förmidda-
gen hos en och på eftermiddagen hos en annan. Men det tyckte inte
Margareta att hon ville hålla på med så det gjorde de inte när de flyttat
hit, "detfår finnas gränser".

Det var ett 30-tal hus i omgivningen men det var "mitt ute i skogen"
enligt Karin (30 år, Gävle). Det var mellan åren 1972-89 som Karin
växte upp i en by utanför Hedesunda. Hon beskrev det som att hon
"sprang ut och in hos alla", att "alla umgicks" och att det var "skog och fritt"
i byn utanför Hedesunda. Det var en annan typ av sociala kontakter
än de som fanns i staden (med mer social kontroll) vilket hon beskrev
som positivt. Kanske var det annorlunda när Karin fortfarande var
barn för senare kände hon sig socialt kontrollerad i radhusområdet
där de bodde. Bland grannarna i radhusen var det som Karin beskri-
ver en riktig social kontroll som enligt hennes mening "vart för mycket".
De fick aldrig sitta i fred utomhus, grannarna visste när de kom och
gick etc.

Huset i vilket Kerstin (45 år, Gävle) växte upp låg liksom Karins på
landet, med fem hus runtomkring, lite utanför en by i Hälsingland.
Det var ungefär en kilometer till byn och skolan. "Då fanns det mycket
barn i byn, hemskt mycket ... ingen bor kvar, alla har flyttat" sade Kerstin.
Annars var det "bara positivt" att växa upp i den lilla byn. Kerstin be-
skrev det nuvarande bostadsområdet i Bomhus i Gävle som lugnt och
skönt med trevliga grannar. De pratar och hejar på grannarna men det
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är inte "så att man springer över till varann heller\ ingen gör det där uppe [i bo-
stadsområdet i Bomhus] nästan". Det tyckte Kerstin var ganska skönt för i
byn i Hälsingland kunde det bli lite för mycket spring mellan gran-
narna, som hon beskrev en period hon bodde där som vuxen. I Gävle
var det skönt att komma hem efter jobbet och finna lugn och ro och
att alla skötte sitt. Det har hänt någon gång att de fikat på varandras
altaner men inte ofta. Kontakterna kan definieras som de svaga band
som grannar just vill ha (Olsson 1997). Svaga band får inte ta formen
av för täta kontakter. Det kan inbegripa hälsande och kanske lite
småpratande utomhus, men inte den sociala kontroll som Karin be-
skriver. Berättelserna visar att det är helt i sin ordning med sociala
kontakter i form av starka band när man är barn men för vuxna ver-

kar svaga band vara det önskvärda för att kunna koppla av i lugn och
ro efter arbetet. Det visar också att det är barnen som troligen påver-
kas mest av sin omgivning eftersom de tar del av den på ett annat sätt
än de vuxna.

När Anita (45 år, Västerås) berättade om bostadsområdet och
grannar började det snart att kretsa kring släktingar på mannens sida.
De bor i närheten, i det som Anita definierat som sitt bostadsområde
på en karta. Mannens syster och mor bodde här. För fyra år sedan
hade familjen "jättekonstiga grannar" och det var ett "himla liv".
Knarkare bodde enligt Anita i området ett tag och det var jobbigt.
Hon antydde att bostadsföretaget "rensat". Andra kan tro att det inte
är så bra på Pettersberg på grund av detta, men Anita menade att det
alltid är något problematiskt på olika platser. Man ska "se till att man
inte springer med grannar då blir det bråk och sånt där och så". Anita före-
sprakar lagom kontakt med grannarna men har släktingarna nära att
umgås med och för att få hjälp med barnen. Förutom kontakt med
släktingar är hon god vän med en grannfrun vars dotter varit lekkom-
pis med hennes egen. Hon sade att hon inte är så bekant med andra
grannar men berättar samtidigt om dem och vet vilka som bor var,
samt vad de heter, åtminstone i förnamn. Om hon möter dem ute så
pratar de lite.

Det går att finna stöd för iakttagelsen om arbetarklassens lokala
och släktbundna kontaktnät i intervjun. Anita och hennes familj har
mycket kontakt med sina släktingar och en hel del med dem som bor
nära. Anita har en gammal kompis (sedan hon jobbade på metallver-
ket) som bor alldeles nära. Hon pratar inte om vänner i andra delar av
staden eller i andra städer. Det verkar vara mannens släkt som domi-
nerar kontakterna och som också bor närmast i samma område. Man-
nens syster bor i porten bredvid och modern i samma område. När
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mannens mor flyttade p.g.a. ventilationsfel i sin lägenhet så ville hon
flytta till just Anitas familjs bostadsområde. Det är ingenting som
Anita verkar besvärad av, utan snarare tvärtom.

När Hans (75 år, Gävle) var liten hade han sina kompisar i områ-
det, särskilt i yngre år. Föräldrarna hade också ett visst umgänge i om-
rådet. "Då kände man folk kanske bättre än vad man gör idag, hade lite koll
på varann — det blir så". Det var trivsamt att växa upp i Gamla Gävle.
Han berättar om förhållandena idag och att "det finns en viss samman-
hållning i området". De träffas på gatan och utbyter erfarenheter och
dessutom har de en förening för gemensamma intressen, Gillet
Gamla Gävle. De har sina speciella s.k. Södersöndagar, en i maj och
en i advent. Alla har fasadflaggor och "såfort det är någon som har någon-
ting [t. ex. en fest/födelsedag] på gatan då ... börjar en flagga så kommer flagg-
orna upp på en gång på de andra ställena". Det är för gemensamma intres-
sen i bostadsområdet sade han, och ville samtidigt visa att de faktiskt
har gemenskap och gemensamma intressen. Hans talar om att det är
"folk som har lite ont i magen utav det här att det har blivit lite statusområde ...

det kan jag väl säga det bor lite höginkomsttagare där, det bor flera läkare där
bland annat... jag tycker det ska man väl inte titta illa på dem heller, det harju
inte vi med attgöra. Det har blivit lite avundsjuka". Det är de som bor utan-
för området som är avundsjuka, möjligen någon som bor i området.
Hans som vuxit upp där känner inte så. De som flyttar in nu är hög-
inkomsttagare eftersom priserna är så höga. Själv säger Hans att "jag
tycker attjag hör ihop med området". Området har fått en annan befolk-
ning än tidigare, när Hans var ung. Han identifierar sig emellertid fort-
farande starkt med området för att han bott där så länge. Det verkade
som om han är lite stolt över att bo i ett attraktivt område och vill

gärna smälta in bland de nya, rikare grannarna. Det har blivit som en
klassresa (och en socioekonomisk karriär) att vara s.k. stannare i ett
gammalt, nu gentrifierat område.

Viktigt för sociala kontakter och gemenskap är också föreningsliv
och medlemskap i t.ex. kyrkor, som Ester (75 år, Jönköping) beskrev.
Det var klart att medlemskapet i kyrkan har gjort det lättare att flytta
sade Ester. De har vetat att de har haft vänner dit de har kommit.
Oftast har de ju träffat människor från hela landet i olika samman-

hang inom kyrkan och sedan när de har flyttat har de träffats igen.
Det är bland annat därför som de vågade flytta till Jönköping när de
gick i pension. Här hade de också en del kontakter förut, inte som de
kände så väl men som de i alla fall hade träffat.

Ester och hennes man umgicks inte direkt med grannarna i Gävle,
de bara pratade lite med varandra. Paret hade istället andra vänner i
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stan. Deras kyrka hade en församling i Gävle och i och med det fick
de vänner på en gång. Det var likadant i Luleå. De hade också lärt
känna människor från andra, närliggande platser och hade på så sätt
aldrig varit ensamma. Annars tar det ju tid att lära känna människor
och "ju äldre man blir desto svårare är det" sade hon. Ester har också hållit
kurser i släktforskning. Detta gjorde hon mycket i Gävle och lärde då
känna människor som hon fortfarande har kontakt med. Även i Här-

nösand höll hon liknande kurser. De hade goda vänner som också
hade flyttat till Jönköping, en familj ifrån Sollefteå som var medlem-
mar i kyrkan. Samtidigt med Ester och hennes make flyttade dess-
utom goda vänner från Härnösand ner. De hade tur och hamnade alla
i samma trappuppgång i Jönköping. Med dessa vänner har de haft
mycket trevligt under åren i Jönköping, "de har varit till glädje för oss",
ätit surströmming till exempel.

Ester och hennes man tillhörde en kyrka som finns på ett antal
olika platser i Sverige vilket underlättade för dem sade hon. Att ha ett
sådant utspritt, socialt kontaktnät gjorde det förstås lättare när man
flyttade ofta som Ester och hennes familj. Detta att vara medlem i
kyrkor, föreningar eller andra samfund kan vara en viktig förklaring
till att människor kan behålla ett socialt sammanhang även vid flytt-
ning. Säkert har kontakter på orten kunnat hjälpa dem till rätta, — visa
på lämpliga bostadsområden, rekommendera dem till arbete och be-
rätta om bra skolor. Kanske har de inte varit lika utsatta för omgiv-
ningens verkningar som inflyttade utan liknande kontaktnät. De har
kunnat stå bredvid sitt bostadsområde, som hon beskriver det i Gävle,
där de inte umgicks med grannar utan med utvalda vänner inom kyr-
kan. Detta gör att det finns variation i hur mycket kontexten betyder.
Människor har olika mycket kontakter med sina grannar av skilda skäl.
För Ester har den sociodemografiska omgivningen troligen haft liten
betydelse på grund av hennes medlemskap i kyrkan.

Sammanfattning för temat om grannars påverkan
Att grannar har betydelse för de intervjuade framgick av berättelser
om dem, vad de betyder för barn och vad de betytt under intervjuper-
sönernas egen uppväxt. Hur grannarna haft/har betydelse var inte lika
tydligt. Som barn verkar de intervjuade inte ha haft några problem
med starka sociala band till grannarna. De berättar om dessa band
som idylliska och av betydelse för dem. Åsa (30 år, Jönköping) sade
att hon inte skulle ha velat växa upp i ett tufft klimat i ett bostadsom-
råde med stökiga skolor i stan. Hon är glad att hon bott i Bankeryd
utanför Jönköping. Inte heller vill hon att hennes barn ska växa upp i
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ett tufft område. Några berättar om att de upplever för mycket social
kontroll som vuxna, och ser det som negativt. Om man inte vill um-

gås med grannar i form av starka band när man är vuxen torde också
grannarnas påverkan bli begränsad.

De intervjuade har reflekterat över hur väl de passar in i ett bo-
stadsområde beroende på grannars yrke och utbildning. De har en
omedelbar åsikt om områdets befolkningsmässiga sammansättning
(sann eller mindre sann). De visar antingen avståndstagande till vissa
delar i området eller till andra bostadsområden. Kanske är det då vik-

tigt att bo i rätt bostadsområde så att de egna barnen inte påverkas av
en oönskad befolkningskomposition? De beskrev också vikten av
goda grannar när de bildade familj och tänkte på barnens lekkompisar
men även hur typiska de själva var eller inte var i sitt nuvarande bo-
stadsområde. Typiska i detta fall kan omtolkas i termer av social klass
i vid mening, d.v.s. de använder inte ordet klass (med två undantag).
Det kan vara ett sätt att försöka beskriva, eller positionera, sig klass-
mässigt att identifiera sig med området man bor i, eller ta avstånd från
andra områden med annan befolkningssammansättning.

Många gånger visade sig negativa rykten höra ihop med en befolk-
ning där andelen invandrare var högre än i stadens andra områden.
Ett sätt att förstärka det eventuellt goda rykte som det egna området
har, är att beskriva hur snabbt man skulle få huset/lägenheten såld
samt att tala om priser på sålda hus i närheten. Detta skulle tala för
områdets attraktivitet. Både Kerstin (45 år, Gävle) och Aino (58 år,
Gävle) talar om sitt område på detta vis, likaså gör Marcus (30 år,
Västerås) och Hans (75 år, Gävle). Anita (45 år, Västerås) sade där-
emot att andra kan tro att hennes bostadsområde är dåligt, men att
det inte är sant, eftersom bostadsföretaget har "rensat" där. Det finns
en negativ bild hon är medveten om men som hon vill avfärda. Mar-
cus menar att det inte skulle ha någon betydelse var han bor om han
söker arbete i Västerås. Karins (30 år, Gävle) uttalande om sitt sätt att
arbeta tillfälligt, då och då, visar att hon kan ha socialiserats in i
mönstret från byn utanför Gävle.

Intervjun med Anita (45 år, Västerås) visar ett möjligt stöd för be-
skrivna mönster om lokala och släktbundna sociala kontakter för per-
söner i arbetarklassen (Halpern 1995, s. 114). Intervjun med Ester (75
år, Jönköping) visade att medlemskap i föreningar eller andra samfund
kan ha avgörande betydelse för var man söker sitt umgänge och fram-
förallt att man inte behöver sina grannar för umgänge ens om man är
ny i en stad. Detta kan göra att man bor i ett område men är socialt
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isolerad från detsamma, det finns inga kontextuella effekter, (från
grannarna i bostadsområdet vill säga).

1 egenskap av vuxna talar de intervjuade om att grannkontakterna
inte bör vara starka, att "det fårfinnas gränser" för den sociala samvaron
(Margareta, 75 år, Västerås). När man kommer hem och har arbetat
vill man ha lugn och ro (Kerstin 45 år, Gävle) och inte "springa med
grannar" (Anita, 45 år, Västerås) för det kan bli tjafsigt. Förutom att
Olsson (1997) skrev att svaga band är tillräckligt för många, skrev
också Jacobs om detsamma men med andra ord. "Customs vary: in some
neighborhoods people compare notes on their dogs; in other they compare notes on
their landlords. Most of it is ostensibly utterly trivial but the sum is not trivial at
all. The sum ofsuch casualpublic contact at a local level — most ofit is fortuitous,
most of it is associated with errands, all ofit metered by the persons concerned and
not thrust upon him by anyone — is afeeling for the public identity ofpeople, a web
ofpublic respect and trust, and a resource in time ofpersonal or neighborhood
need. The absence of this trust is a disaster to a city street. Its cultivation cannot be
institutionalised. Mnd above all, it implies no private commitments" (Jacobs
1993, s. 73-74, min understrykning).

Dessa svaga, tillfälliga kontakter är överföringsmekanismer som ger
kontextuella effekter. Det kan vara överförd information om grannar,
grannskapet eller skolan, och dolt i detta, ett budskap om önskat be-
teende, d.v.s. normer och värderingar. Det kan vara information om
arbete och förmedlande av kontakter. Liksom Jacobs skriver kan de
sociala banden verka triviala men är i själva verket högst betydelse-
fulla för förtroendet mellan människor i bostadsområdet. Mest intres-
sant för denna studie är att Jacobs skriver att boende får en känsla
för/upp fattning om "the public identity ofpeople". Denna offentliga, eller
uppvisade, identitet som boende tillsammans visualiserar i området är
en viktig överföringsmekanism. Den kan förklara omgivningens ef-
fekter för t.ex. normer om uppförande, utbildning m.m.

betydelsen avfysisk omgivning
I flera fall talade de intervjuade om den fysiska omgivningen, både
den naturliga- och den byggda miljön. De beskriver det som de är
nöjda med och det som de ogillar. Det kan vara den fysiska omgiv-
ningen de vistades i under sin egen uppväxttid eller den som deras
egna barn vista(de)s i. Omgivningen beskrivs som varande bra eller
dålig för dem eller deras barn. Jag tolkar det som om de talar om ef-
fekter av omgivningen, d.v.s. det som beskrivs i teorier om den fy-
siska omgivningens betydelse. Det handlar dock fortfarande inte om
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att se banden mellan omgivning och beteende som deterministiska
eller att de skulle utesluta andra typer av påverkan. Exempelvis kan
föräldrar tänka sig in i den sämre kontroll de skulle ha över sina barn
och ungdomar om de bodde i ett höghusområde. De ser framför sig
effekten att barnen och ungdomarna lättare hittar på bus/blir krimi-
nella/använder droger när de inte kan hållas under uppsikt. Om barn
utan övervakning på lekplatser i nya, stora bostadsområden skriver
även Jacobs. Hon menar att antalet vuxna som ser vad som händer är
avgörande för barnens säkerhet och hur de uppfostras (Jacobs, 1993,
s. 101). Man påverkades också av den fina, gröna omgivningen i vil-
lakvarteret i stadens utkant enligt intervjupersonerna. Flera av de in-
tervjuade berättar också om vad deras (fysiska) bostad i sig betytt för
dem eller vad de vill att den ska betyda.

När Marcus (30 år, Västerås) beskrev sin uppväxts bostadsområde
var det i ordalag som att det var vackert med fin utsikt över Vättern
och Jönköping. Det var, som han sade; "klart vackert". Husen var inte
likformigt byggda, de hade "individuell arkitektur" på grund av att de låg
på en brant. När han sedan beskrev hur de flyttat till sitt nuvarande
bostadsområde för att de skulle få barn, sade han att "man får en känsla
av vilken form av, vilken typ av personer som bor på ett område". Han tyckte
sig således känna detta innan han hade börjat bo där genom att titta
på området. Den fysiska formen på ett bostadsområde och det man i
förväg vet om upplåtelseformer och rykten gör att man tror sig kunna
bedöma de boende innan man vet vilka de är. Den byggda miljön var
viktig för vilken "typ av personer" som Marcus trodde sig kunna finna i
området och dessutom skulle den säga honom någonting om hur de
var.

Karin (30 år, Gävle) skulle önska lite av sin egen uppväxt för sina
barn. Hon menar att "man kan se skillnader än idag" beroende på var
man vuxit upp. Man har olika intressen. Karin har aldrig varit en så-
dan som gillat att springa på stan och hon känner sig lugnare än dem
som hon känner och vet har vuxit upp i stan (det är Gävle som avses
med stan). Det var själva omgivningen som präglade henne som per-
son och hon menar således att hon blev lugnare och "tryggare i sig
själv". Hon kunde sitta hemma och se på TV med föräldrarna medan
kompisarna kände att de måste ut på kvällarna. Karin säger om sina
barn att "De slipper de bär betong — liknande" som finns i vissa delar av
Sätra. Där Karins barn går i skola finns skog och villor i omgivningen,
vilket hon berättar om i uppskattande ton. Åt andra hållet är det mer
asfalt runt skolorna och det är "höghus runtom". Karin vill inte bo på så
många andra ställen och särskilt inte i "plåthus" på Andersberg. Hela
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berättelsen genomsyras av den byggda miljöns utseende och en un-
derliggande rädsla för dess effekter på barnen.

Åsa (30 år, Jönköping) skulle inte ha velat flytta till Råslätt, ett
"betonggetto", med många sociala problem, många svenskar flyttar däri-
från. Inte heller skulle hon ha velat flytta till Öxnehaga, där det är
ganska stökigt i skolan och finns sociala problem. "Det är viktigt att
man trivs i sitt hem, oavsett ålder och hurfamiljen ser ut, om man är ensamstå-
ende eller om man har barn så trorjag att det är väldigt viktigt att man trivs i sin
bostad för den präglarju mycket hur du är som person" (Åsa 30 år, Jönkö-
ping). Åsa berättar om själva bostaden och hur den faktiskt "präglar"
en person. Hon tycker därmed att det är viktigt att inreda och skapa
sitt eget hem. Det är samtidigt en indikation på att hon värdesätter
den fysiska bostaden och det kan tolkas som den fysiska omgivning-
ens betydelse.

I den lilla byn i Hälsingland bodde Kerstin (45 år, Gävle) mellan
åren 1955 till 1965. Hon växte upp i familjens släktgård, som hade ca
6 rum och kök. Huset ligger på landet med fem hus runtomkring, lite
utanför byn. Kerstin och familjen flyttade 1975 till en hyresrätt i Sätra
där sonen föddes när de precis flyttat dit. Kerstin säger att "där trivdes
vi bra faktiskt", men säger sedan att "lugnt och bra område var det då, nu är
detju väldigt dåligt där säger dom". När jag frågar om drömboendet be-
rättar Kerstin att drömboendet skulle vara att ta ner deras gamla
släktgård och ställa den där de har stuga några kilometer bort efter
kusten. Hon beskriver det som ett fint hus. Hon sade att de kanske
"drar hemåt igen" när de blir pensionärer. Byn i Hälsingland är fortfa-
rande "hemåt" när hon talar om det. "Det är inte helt främmande för oss"
avslutar hon. Hon känner att de inte kan sälja gården som funnits i
släktens ägo sedan 1600-talet. Det finns mer i den omgivningen och
bostaden än det rent fysiska på det sätt som hon talar om gården och
föräldrahemmet. Det materiella får stå för långt mer än väggar och
tak, alla de känslor hon har för trakten, människorna som bott där
och sin barndom.

Anita (45 år, Västerås) beskriver Hemdal i Västerås i positiva ter-
mer men med samma ord som flera av de andra använde för områden
de var glada att de flyttat ifrån. Det var ett "höghus ... nog en tio vå-
ningar", så beskriver hon huset med familjens lägenhet. Området
Hemdal var trevligt tyckte hon, och där fanns trevliga grannar och
"mycket skog". Anita är den enda som talar i positiva ordalag om hög-
hus som uppväxtmiljö. Det kan vara just hennes bild av platsen, de
glada minnena från barndomen, som gör att den plats som utifrån sett
ses som dålig uppväxtmiljö, ses som en fin uppväxtmiljö av Anita.
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Anders (45 år, J önköping) tror att "där man bor som liten det påverkar
en oerhört alltså". Han tror att han hade utvecklats annorlunda om han

t.ex. hade vuxit upp på Råslätt. Har man vuxit upp i villa vet man hur
härligt det var och vill att ens egna barn ska uppleva detsamma. "Så
so?n man själv har bott det trorjagpräglar fortsatt boende] ". Barn i stan leker
t.ex. mycket mer inomhus än hans egna barn, sade han. Det har även
hans fru sett, som är lärare i en del av staden som han betecknade
som stenstad. Det finns skillnader mellan barnen som Anders tydligen
kopplar till den fysiska omgivningen.

1968 ville Birgitta (58 år, Jönköping) och hennes man ha en större
lägenhet och flyttade då till det alldeles nybyggda Råslätt, till det allra
första kvarteret där. Det var en trea på fjärde våningen, en hyreslä-
genhet, en jättefin och välplanerad lägenhet, berättade hon. Här
bodde de dock bara ett år. Birgitta sade att de trivdes aldrig där, det
fanns bara höghus, alla likadana och väldigt tätt.

Ester (75 år, Jönköping) berättade hur det var att flytta från Luleå
och hur mycket den fysiska bostaden kan betyda. I Luleå blev de kvar
i fyra år, till 1975. Då var det svårt att skiljas från huset "då hade jag

önskatjag kunde ha lagt detpå rullar och rullat det". När de kom till huset i
Gävle fanns en fantastisk, uppvuxen trädgård, med många äppelträd,
körsbärsträd, vinbärsbuskar och hallon satte de själva. Här trivdes de
bra, det var lummigt och grönt. Ester fortsätter att beskriva den fy-
siska omgivningen och hur de trivdes med den. Om bostadens roll
sade Ester att mitt hem är min borg. "jag ska ha en god känsla i mitt hem
och det ska vara något speciellt att vara hemma, särskilt för barnen, tryggheten,
och då ingår även sällskaplighet med andra människor. Många unga idag har
nog inte den där tryggheten i hemmet. Kanske inte att bostaden har så stor bety-
delse men atmosfären, att hemmet håller ihop". Ester sade att med tanke på
barnen funderade de mycket på just flyttningen till Luleå, som innebar
stora förändringar, innan de till slut bestämde sig.

Sammanfattning för temat om betydelsen av fysisk omgivning
Den fysiska omgivningen som personerna växte upp i och den som
deras barn vista(de)s i beskrivs i precisa ordalag av de intervjuade. De
flesta tillmäter den stor betydelse. Frågan är vilka överföringsmeka-
nismerna är som gör den fysiska omgivningen betydelsefull? Det är
ett komplext samspel mellan den fysiska omgivningen och männi-
skorna, där miljön påverkar människorna och där människorna sedan
sätter sina spår i miljön, och så fortgår den socio-rumsliga dialektiken
(se Figur 6). En tro på överföringsmekanismer i berättelserna visas
t.ex. genom att bo i höghus och känna minskad kontroll över barnen
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och ungdomarna. Grönområden är av positiv betydelse för människor
medan de intervjuade talar om asfalt, plåt och betong i negativa ter-
mer. Stigmatisering av ett område till exempel pga. den byggda miljön
är tillräckligt för att människor ska påverkas. Ristilammi berättade om
socialarbetare i ett bostadsområde som upplevde negativa känslor av
arkitekturen i området (Ristilammi 1999). Han menade att det var

verkliga effekter för dessa personer men att de var frammanade av
den bild som man ger området. Efter ett par år i området byttes den
negativa känslan av arkitekturen till något mer positivt eller åtmins-
tone neutralt för socialarbetarna sade han (Ristilammi 1999). På denna
punkt är emellertid inte intervjuerna särskilt djuplodande vilket kan
bero både på att den kan uppfattas som abstrakt och var svår att ställa
frågor om. Det var en av lärdomarna från intervjuerna.

Karin menar att människor är olika beroende på var man vuxit upp
och jag tolkar det som om hon menar skillnader i mentalitet. De som
liksom hon själv vuxit upp på landet är lugnare. Av bland andra Ka-
rins och Anders berättelser framgår också att de önskar att deras barn
skulle ha fått/ska få samma idylliska uppväxtmiljö som de själva. Här
framkommer att naturen och det gröna i den fysiska miljön bedöms
som viktigt. Alla de intervjuade ger sin uppväxt karaktärsdrag av fin
natur. Även Anita, som vuxit upp i ett höghusområde, talar om att det
fanns "mycket skog". Paradoxen i Anitas beskrivning av sin fina, gröna
barndomsmiljö är att den sannolikt färgats mer av platsens sociala
omgivning än av den fysiska. Detta är intressant och ett argument
emot den fysiska miljöns betydelse under vissa betingelser. Dessa be-
tingelser beskrivs i litteraturen som att om en person ofta har sociala
kontakter med sina grannar spelar den objektiva/utifrån bedömda
kvalitén på bostaden bara en liten roll för trivseln (Halpern 1995).
Om en person i samma område inte har frekventa grannkontakter gör
den objektiva kvalitén på bostaden en stor skillnad för tillfredsställd-
sen. Med andra ord tenderar boende som är involverade i det lokala
bostadsområdet att vara lyckliga oavsett den fysiska kvalitén i deras
hem (Halpern 1995, s. 113).

De sammanfattande kommentarerna ovan är alla på bostadsområ-
desnivå, d.v.s. den nivån motsvarande bostadsområdet, se Figur 4.
Den nivå som utgörs av den fysiska bostaden inkluderas emellertid
också i berättelserna, jfr sfären med hushållet i Figur 4. Intervjuperso-
nerna menar att tryggheten i hemmet är viktig liksom att det har bety-
delse för val av framtida boende (Anders 45 år, Jönköping) och att
man bör ordna till det så att man trivs för att det "präglar" en som per
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son (Åsa 30 år, Jönköping). Om bostaden präglar individer blir detta
påtagligt även när de uppträder på andra arenor som t.ex. arbets-
marknaden, i utbildningssystemet o.s.v.

Uttalanden emot kontextens effekter
Kanske är det ett uttryck för att man inte tror på konsekvenser av re-
lationerna människa — miljö när man inte tycker att man påverkats av

omgivningen. Det är ett tillbakavisande av den rumsliga kontextens
effekter så som jag beskrivit dem tidigare i Figur 4, med olika sfärer av

påverkan. Några av de intervjuade tror endast på föräldrarnas eller
hushållets inverkan på deras socioekonomiska karriär. Centrum i figu-
ren är individens eget rum med dennes individuella egenskaper. I
samtliga fall var det naturligt så att den faktorn de intervjuade tyckte
var viktigast för utbildning eller arbete belystes mest. (Detta behöver
inte utesluta kontextuella effekter bland mindre viktiga faktorer.)

Marcus (30 år, Västerås) menar att det var föräldrarnas engagemang
som gjort att han läst vidare på högskola. Han sa också att föräldrar-
nas inflytande över skolarbetet avtog med tiden så när det gäller högre
studier var det bara hans egna ambitioner. Skola och lärare hade inget
inflytande eller påverkan och inte heller kompisar för han gör gällande
att ingen av dem läst vidare. Han förklarar det med att "det hänger na-

turligtvis på att mina föräldrar kanske har en annan utbildningsprofil än våra
grannars, kompisarnas föräldrar har haft". Hans föräldrar har haft lite
högre utbildning och engagerat sig mycket. När Marcus fick rang-
ordna olika faktorer som påverkat utbildningsambitionerna var det
således ingenting annat än föräldrarna och egna ambitioner som han
ansåg ha styrt honom. Föräldrarna kan ses ha en del i de ambitioner
som Marcus har. Få av de andra intervjuade var lika kategoriska som
Marcus i frågan.

Anders (45 år, Jönköping) berättar liksom Marcus att det var egna
ambitioner som gjorde att han valde den utbildning det blev, nämli-
gen tekniskt gymnasium med inriktning mot väg och byggnad. Han
var tekniskt intresserad medan kompisarna blev försäljare och annat.
Det var således inte de som gjort att han valde den banan utan snarare
att han fick extraknäck vid Vägverket vid tidig ålder. De andra i fa-
miljen har varit affärsmän berättade Anders så han är ensam i sin
bransch i familjen. Han hade tänkt läsa vidare vid Chalmers tekniska
högskola men det slumpade sig så att han fick jobb istället. Anders är
i en annan bransch än flera i sin familj men har ändå en jämförbar ut-
bildnings/mA Att rangordna faktorer för vad som påverkat en person
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till en viss utbildning är svårt vilket kan göra det lättare att bara tala
om det som man tror varit viktigast (se Bilaga 3, intervjuguide). Kan-
ske är det så att omgivningens betydelse är lågt rankad vilket gör att
den kommer i skymundan.

När jag i intervjun med Hans (75 år, Gävle) kom till frågan om om-
rådet där han vuxit upp påverkat honom i hans liv vad gäller utbild-
ning eller arbete svarade han att "nej, det trorjag inte". Genom villaföre-
ningen har han fått vänner men att yrkesvägen skulle varit annorlunda
om han bott i en annan del av staden trodde han inte. De extrautbild-

ningar han sedan läste var på kvällstid eller på distans så det var inte
tillgängligheten eller närheten som var viktig.

Åsa (30 år, Jönköping) trodde att det hade betydelse var man har
vuxit upp. Kanske inte för jobbet just men hon trodde att "situationen
hade varit annorlunda om man hade bott kvarpå ett sådant område som Öster-
ängen, det trorjagförjag tycker inte att det ärpositivt att bo där [hennes mamma
bodde där när hon föddes]". Hon skulle "absolut inte" flytta dit igen. Åsa
märkte att hon gillade att arbeta med barn efter en praktikplats då hon
fått pröva och sedan valde hon den inriktningen. På frågan om hon
trodde att någon i omgivningen påverkat henne genom att t.ex. själv
välja ett visst yrke, svarade hon att "det skullejag inte kunna tänka mig att
välja någonting bara för att någon annan tycker det heller ... jag väljer nog

väldigt mycket efter vadjag själv tycker och tänker så".
Annorlunda var det för Birgitta (58 år, Jönköping) när hon ville bli

sjuksköterska. Hon träffade sin man, de gifte sig, och då i början på
1960-talet, fick man inte vara gift om man skulle bli sjuksköterska.
Det är klart att man kunde ju ha väntat med att gifta sig men det
tyckte man ju inte då sade hon. Och visst, man kunde ha utbildat sig
senare, det är det ju många som gör nu men så blev det aldrig "och det
harjag ångrat i hela mitt liv!" berättade hon. Men hon har ändå trivts bra
med det hon har gjort. Det blev att hon valde kontor istället. Det
märkliga är att Birgitta menade att det var egna ambitioner som styrde
trots att hon faktiskt stötte på sådana hinder att hon inte kunde bli det
hon först ville. Exemplet visar hur gärna man vill att egna ambitioner
ska ha varit vägledande i livet.

Ester (75 år, Jönköping) menar att det var hon själv som ville gå i
skolan och ta realexamen. Dessutom hade hon en lärare i folkskolan
"som gjorde allt han kunde för attfå så många som möjligt i hans avgångsklass
att komma in på realskolan". Ester tog realexamen i Kramfors dit hon
fick resa varje dag. Hon hade velat fortsätta och ta studenten men det
gick inte för det fanns inget gymnasium i Kramfors utan bara i Här-
nösand och "då fick man inackorderas och det var väldigt dyrt så den möjlig-



158 Uppfattningar om omgivningens betydelse.

heten fanns bara inte". Däremot läste hon senare in studentbetyget i
historia när hon blev vuxen och de bodde i Härnösand. Föräldrarna
hade ingenting emot att hon studerade. Såväl pappan som mamman
hade själva velat studera men det gick inte då de inte hade stöd hem-
ifrån. Pappan behövdes i arbete hemma och mamman hade mist sin
mor i tidig ålder och vuxit upp på barnhem (d.v.s. ålderdomshem-
met). Ester nämner således att läraren hade betydelse i positiv bemär-
kelse.

En tolkning av att flera intervjuade svarade nekande om omgiv-
ningens effekter på deras socioekonomiska karriär är således att de
inte vill tillstå att de påverkats på det sättet. De vill se karriären som
ett resultat av enbart egna ambitioner, att man går sin egen väg och
fattar egna beslut. I två fall verkar det dock som att det varit andra or-
saker till att utbildningen blivit som den blev. För Birgitta var det att
gifta kvinnor inte accepterades på utbildningen och för Ester var det
den stora kostnaden för att vara inackorderad och studera. I de inter-

vjuer som gjorts finns en skillnad mellan könen i hur man betonat att
det varit egna ambitioner och möjligen föräldrarna som haft betydelse
för utbildning och arbete. Männen tror mer på att det varit deras egna
ambitioner som haft betydelse. Kvinnorna visar på andra aspekter
som hindrat eller möjliggjort deras intentioner. Kanske överbetonar
männen sina möjligheter att själva ha bestämt vad de ville bli eller så
har de lättare kunnat handla som de velat och fått mer stöd? Birgittas
och Esters berättelser om hinder för utbildning är enstaka tecken på
att kvinnor kan ha haft och har, det svårare (fler restriktioner) att göra
en utbildnings- eller yrkeskarriär. Det handlar om strukturella hinder.
För några, t.ex. Hans, var det också främmande att tänka på att nå-
gonting annat än han själv kan ha påverkat karriären.

¥lyftning och kontextbyte
Att flytta innebär byte av kontext, eller i tidsgeografiska termer, ett
byte av räckhållsrymd. (Räckhållsrymden innebär inte bara det rent
fysiska — att nå —, även ekonomiska, kunskapsmässiga och emotio-
nella dimensioner ryms i begreppet Hägerstrand 1991)). Flyttningen
innebär en förändring av omgivningsstruktur, de som flyttar får an-

passa sig till en ny omgivningsstruktur och de som bor kvar får en
förändrad. I studien är typområden ett försök att ge personernas
räckhållsrymd en karaktär. Räckhållsrymden kan karaktäriseras av
omgivande befolkning med högutbildade med höga inkomster etc. re-
surser som en individ indirekt kan få nytta av.
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1 intervjuerna framkommer att flera har flyttat för att deras föräld-
rar ville ge dem en annan uppväxtmiljö eller att de flyttat med sina
egna barn för att de skulle få det bättre. Sett i termer av tidsgeografi
kan avsikten vara att byta räckhållsrymd för att t.ex. stadens faror inte
ska finnas för nära. Staden och det urbana har ofta setts som något
farligt och möjligheter till fördärv som kriminalitet eller droger (jfr
Wirth). Å andra sidan kan familjer med barn och ungdomar flytta för
att få in viktiga stationer i deras räckhållsrymd. De kanske flyttar till ett
område för att komma nära skola och fritidsaktiviteter.

Jag frågade om Marcus (30 år, Västerås) tänkt på om området de
flyttat till var bra för hans barn och han svarade att "Lugna barn där
föräldrarna bryr sig där är det bra att växa upp så att, — o ja det tänkte vi ab-
solutpå" sade han om flyttningen till Brottberga. "Den sista flytten till
Brottberga var bara för att vi skulle få barn" sade Marcus när jag frågade
om händelser i anknytning till att familjen flyttat. De bor nu i fyra rum
och kök i en hyreslägenhet. Husen är röda med vita knutar i två vå-
ningar och alla har en liten trädgård. Marcus och hans familj bor på
bottenvåningen. Det som eventuellt skulle kunna få honom att flytta
vore jobbet, om han skulle få utlandstjänstgöring. Arbetet är viktigt.
Inom Sverige ser han dock ingen anledning till att flytta sade han.
Medan Marcus flyttat för sin lilla dotters skull berättade Karin (30 år,
Gävle) om sin egen flyttning som liten. Efter att Karins familj bott på
Sätra några år tyckte föräldrarna "att det var bättrejag växte upp på landet"
sade hon och de flyttade då till en by tre mil utanför Hedesunda. De
ägde huset de bodde i som var ca 150 kvm stort. Vid ett senare till-
fälle flyttade hon själv för att byta kontext från Nynäs i Gävle. Under
midsommarhelgen fick hon och hennes sambo inbrott och det berät-
tade hon som en anledning till att de flyttat. Det var som hon sade
"obehagligt att bo kvar".

När jag frågade Kerstin (45 år, Gävle) om hon trodde sig ha påver-
kats av var hon vuxit upp (det var på landet) svarar hon att "kanske det
just att man ville bo på ett lugnare område och inte inne i stan, man ville liksom
ha lite lugnt". Lugn och ro var familjen noga med när de flyttade till
Gävle igen efter att ha bott i byn i Hälsingland. De ville kontrollera att
det verkligen var lugnt. De flyttade för att skolan stängdes vilket
gjorde att de behövde byta omgivningsstruktur (i tidsgeografiska ter-
mer), utbudet av skola fanns inte längre. De ville emellertid finna
samma kvalitet vad gäller lugn och ro.

Anita (45 år, Västerås) hade gärna bytt kontext till ett drömboende
för barnens skull om hon kunnat. Som första orsak till vad som skulle
kunna få Anita att flytta (hon har beskrivit att familjen är nöjd där de
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bor) nämnde hon pengar. Ett drömboende, om hon inte behövde
tänka på vad som var rimligt eller orimligt, var "att bo på landet" utan
några grannar. Hon återkom senare till en kanske än orimligare dröm
om hon hade pengar "då köperjag en kåk på västkusten". Där skulle hon
kunna ta hem sin son, som nu bor på institution/skola, och båda bar-
nen skulle kunna få springa fritt utan att störa folk. Hon skulle ha djur
som särskilt dottern är förtjust i. Hon beskriver det som att "så dom
kan få vara i frihet både ungarna å ... ". En gång har de tittat på ett hus
alldeles vid stugan de lånar av släkten, men de som sålde skulle ha för
mycket pengar och det var för litet sade hon. Kanske fanns inte den
köpkraften hos familjen för att köpa ett hus i Västerås utkant? Anita
har själv aldrig flyttat längre än några kilometer och alltid bott i hyres-
rätt. Familj och vänner har alltid bott omkring henne. Detta innebär
att hon egentligen inte bytt omgivning, varken fysiskt eller socialt.

År 1969 flyttade Birgitta (58 år, Jönköping) och hennes man till
Gräshagen, sydväst om centrum, där de köpte sitt första hus. De ville
köpa ett hus, och hade varit och tittat runt lite. De hade i baktanken
att det inte var roligt att bo på Råslätt ifall de skulle skaffa barn, där
ville de inte bo då. Att bo uppe på fjärde våningen med barn skulle
Birgitta inte ha tyckt om. Nu i efterhand när hon tänker på det så vet
hon inte varför de flyttade just till Råslätt och att de inte trivdes så bra
förstår man kanske av att de bara bodde där ett år, sade hon. De flyt-
tade av den anledningen att de ville byta omgivning för kommande
barn.

Året 1949, efter att ett par i Hofors velat adoptera Aino (58 år,
Gävle) men fadern i Finland sagt blankt nej, kom hon så åter till Kemi
i norra Finland. (Aino kom som krigsbarn till Sverige år 1944). Aino
beskrev den s.k. hemkomsten som mycket traumatisk. Efter att ha
haft det bra rasade nu hennes tillvaro och hon började skolan utan att
kunna finska. Familjen bodde kvar i samma hus som före kriget och
var fortfarande fattiga. I detta fall beskriver Aino ett snarast chockar-
tat byte av kontext ur alla aspekter. Att bo fattigt med dålig standard
påverkade henne negativt. Hon beskriver det som om hon blev
mindre lycklig under denna period.

Ett exempel på hur det kan vara att flytta och byta kontext och se-
dan värdera den fysiska och den sociala kontexten var för sig visar
Margareta (75 år, Västerås) i sin berättelse om flyttningen till Jönkö-
ping. 1977 skulle den statliga verksamhet Margareta jobbade för utlo-
kaliseras till Jönköping och Margareta var vid denna tid så trött på
Stockholm att hon tänkte att "nej, usch jag följer med till Jönköping". Dit
flyttade hon 1977 men bodde där bara fram till 1979. Under tiden i
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Jönköping bodde hon i området Dalvik, "ovanför en jättebacke" i en hy-
reslägenhet, som hon blev erbjuden genom jobbet. Den var på två
rum och kök med en balkong från vilken hon kunde se utöver Vät-
tern. Lägenheten låg i ett trevåningshus och hade renoverats och frä-
schats upp med nya tapeter. Hon tyckte att det var otroligt fina om-
givningar, och man kunde gå i skogen och plocka svamp, men det var
kallt på våren. Hon trivdes dock inte riktigt med människorna i Jön-
köping, det var någonting med stämningen där. Här kom hon inte nå-
gon människa in på livet. Hon uppfattade det lite som att de som
bodde i Jönköping var lite sura på dem som kom från Stockholm och
fick både arbete och lägenhet. I synnerhet som man hade gjort iord-
ning lägenheter och det märktes på grannarna i husen intill att de
missunnade dem renoveringen. Hon hade lite kontakt med några
äldre damer i området och det kunde hon märka på dem. Margareta
talade uppskattande om den vackra naturen och miljön men fann sig
aldrig till rätta med människorna. Det är intressant att hon gör denna
tudelning som speglar uppdelningen av fysisk och sociodemografisk
omgivning.

Efter några år i radhus i Sätra hade Karin (30 år, Gävle) och hennes
familj möjlighet att få flytta till byn utanför Hedesunda där Karin
vuxit upp, men husägaren ångrade sig i sista stund. Nu i efterhand
menade Karin ändå att hon var glad att de bott kvar i stan. Att bo på
landet var jobbigt med skjuts överallt, mindes hon. Nu kan äldste so-
nen klara sig själv till aktiviteter och Karin kan cykla med dottern. Det
skulle vara helt andra förhållanden för barnen på landet och föräld-
rarna skulle vara mer låsta att skjutsa barnen till deras aktiviteter. Det
är fråga om helt olika karaktär på de räckhållsrymder som landet re-

spektive staden kan erbjuda (se Tillberg 2001).

Sammanfattning av flyttningar för att byta kontext
Det är i många fall barnens uppväxtmiljö som varit avgörande för
flyttningar i de intervjuades berättelser. Landet och närhet till natur
och trädgård liksom ett eget hus var viktiga ingredienser i den verkliga
eller den önskade uppväxtmiljön. Karin (30 år, Gävle) och Anita (45
år, Västerås), som bor med barn i lägenhet, har båda haft planer på att
flytta till landet men inte gjort det av olika skäl. Karins föräldrar och
Kerstin (45 år, Gävle) själv flyttade till landet för att ge barnen en lugn
uppväxt. Kerstin berättade att hennes barn blivit duktiga i skolan av
att bo på landet där klasserna var mindre och lärarna omtänksamma.
Det var en effekt av den miljön de vistades i. När skolan stängde var
de tvungna att flytta tillbaka till Gävle igen.
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I varje bostadsområde skapar individer och hushåll en social arena
där den fysiska miljön är betydelsefull. Bostadsområdet är en kloss i
samhällsbygget som Andersson beskriver det (2000, s. 106). Alla ut-
bud som finns i området formas av befolkningen. Andersson skriver
att "Roendet handlar därför inte bara om att erbjuda familjen tak över huvudet i
ett läge som passar hushållets behov. Det har också en social och samhällelig bety-
delse och formar genom samhällets geografiska organisation och planering det
konkreta sätt på vilket individen relateras till en social och institutionell omgiv-
ningsstruktur." (Andersson 2000, s. 106). Det är således i en viss om-
givningsstruktur, med en specifik räckhållsrymd som människorna
både formas av en plats och samtidigt ger den dess karaktär. Männi-
skorna skapar sig en bild av omgivningsstukturen för att hantera den
eller eventuellt flytta.

Barn och kontext
I de intervjuades berättelser framgick att olika åldersgrupper stod i
olikartad relation till kontexten. Barn och ungdomar framhölls som
särskilt mottagliga och (lättpåverkade av omgivningen. De kunde bli
påverkade även om de vuxna för egen del inte trodde att de själva va-
rit eller är föremål för kontextuella effekter. Andersson (2000) menar
dock att det inte finns en stoppunkt för kontextens påverkan, t.ex. en
viss ålder. En viss skillnad mellan män och kvinnor framkom också
vid intervjuerna. De intervjuade kvinnorna verkade i högre grad
kunna se sig själva och andra påverkade av kontexten än vad männen
gjorde. Kvinnorna medgav oftare påverkan. Viktigt att notera är dock
att männen inte sade att kvinnor var särskilt påverkansbara. Vid be-
dömningen av barns påverkan från omgivningen observerades dock
färre sådana skillnader. Såväl män som kvinnor menade att barn är

känsliga för omgivningens inverkan på deras utveckling.
Märkligt var att Marcus (30 år, Västerås), som när det gällde honom

själv svarade kategoriskt nej, på att någonting annat än föräldrar och
egna ambitioner skulle ha styrt hans utbildningsval, var noga med att
påpeka att de nu besökte olika dagis för dotterns skull. De ville ha ett
där barnen verkade ha engagerade föräldrar. Han själv sade sig dock
inte alls ha påverkats i skolarbetet av de kompisar han hade. Samtidigt
sade han emellertid att det var skötsamma barn som bodde i hans

område, det fanns ingen som det "gått snett för".
Åsa (30 år, Jönköping) berättade om Österängen. Det var inte bara

det faktum att där var lägenheter utan det var området i sig, " även om
man har ... vad ska man säga ... ambitioner själv och man har bra relationer i
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sin familj med sina barn så tror jag ändå att klimatet ärganska tufftför barn att
växa upp i där, trorjag". Hon skulle "absolut inte" flytta dit nu när hon
själv väntar barn. Att Åsa inte i förstone tror att det har konsekvenser
för framtida jobb var man bott kanske inte är så konstigt. Det är en
lång kedja av konsekvenser att tänka sig det. Samtidigt är det just det
som kan vara det intressanta, att ett "tufft klimat" kan påverka barnen i
deras skolarbete och ha betydelse för framtida utbildningsval.

Året 1980 flyttade familjen åter till Kerstins (45 år, Gävle) upp-
växtby i Hälsingland där de stannade fram till 1986. En viktig orsak
till att de flyttade dit var att "ungarna skullefå ganska bra uppväxt, och gå i
en lugn skola och lite sådär" sade hon. Familjen flyttade från bostadsom-
rådet Sätra i Gävle till landsbygden för barnens skull i första hand.
När jag frågade om områdets betydelse för barnen svarade Kerstin att
"nog tror jag att det är bättre att dom får en lugnare start, det här med skolan och
det som dom fick däruppe fpå landet i Hälsingland]". Hon sade att "Det vet
jag att när vi kom ner hit [återflyttningen till Gävle] så var dom mycket bättre i
skolan än dom som gick här, när dom hoppade in här". Hon berättade att lä-
rarna ville flytta upp deras son en klass i skolan. När jag frågade om
det haft någon betydelse för barnen om de flyttat till ett annat område
i Gävle svarar hon bestämt att "det trorjag det trorjag jag tror att Anders-
berg hade inte varit bra och inte Sätra heller, inte som det har blivit".

Det var tiden i Tenhult som Anders (45 år, Jönköping) tänkte på
när han beskrev hur han ville att hans barn skulle få växa upp och han
sade att hans döttrar lekte precis som han och hans syster gjorde när
de var små. De kan vara ute mycket och största delen av deras lek
äger rum utomhus tack vare den egna tomten sade han. I huset och
området har de hela tiden trivts bra, såväl vad gäller fysisk omgivning
som grannar. Det är en bra omgivning för barnen med mycket andra
barn och med en trygg väg till skolan, över en äng där de bara behö-
ver passera en väg, en återvändsgränd.

Det var fint, en idyll i Fridhem och Birgitta (58 år, Jönköping)
upplevde en mycket lycklig barndom som hon undrar om någon får
uppleva idag. Hon sade "Det var en underbart lycklig barndom med många
barnfamiljer, barn i olika åldrar ... jag brukar säga det att en sådan lycklig
barndom, jag vet inte om ungar har det idag — vi hade jätteroligt.", "en fin barn-
dom där ute". Birgitta berättade vidare om sina barn och att huset där
de bodde större delen av deras barndom låg väldigt fint, högt och
nära skogen, det var trivsamt. Barnen sade att det var mysigt att växa
upp där, med en härlig gammal trädgård. Det var ett roligt område
med blandad befolkning i olika åldrar "på ett sätt är det roligaresade



164 Uppfattningar om omgivningens betydelse.

Birgitta. Här hade de en del kontakt med grannarna men det var mest
genom barnen.

Birgitta trodde att det har stor betydelse för barn och ungdomar var
de växer upp, och att detta, vilken skola de går i (om den har bra eller
dåligt rykte) faktiskt har betydelse för vad de kommer att göra senare i
livet. Går de i en bra skola är det fler som fortsätter att studera, och
det är säkert fler föräldrar som är engagerade. Visst har de tänkt på
barnen när de har flyttat, de visste ju att skolan på Torpa var en bra
skola. Gymnasieskolan som barnen har gått i har ett upptagningsom-
råde som täcker just de mest välbeställda bostadsområdena i västra
Jönköping. Och det var ju eventuella barn de tänkte på också när de
flyttade från Råslätt, även om området då inte hade den negativa
stämpel som det har nu.

På frågan om Birgitta trodde att bostadsområdet haft betydelse för
barnen och vad de blivit svarade hon att "ja, det är klart, ja, det trorjag,
både när det gäller skolor och allting det harjättestor betydelse, det trorjag bara
vilken skola barnen går i för det ärju faktiskt sa att skolor också har olika
rykten". "Tyvärr är detju såhär då att den här skolan som våra barn hargått i
då, högstadiet i junedal, det är ju upptagningsområde om man säger så västra
Jönköping och här ... det ärju mycket duktiga elever och så". Birgitta fortsatte
"tyvärr är det ju så att bostadsområden inverkarju rätt mycket" (hon avsåg
antalet duktiga elever). Birgitta berättade vidare om de ungdomar som
gått tillsammans med hennes barn på gymnasiet med gott rykte "dom
fortsätterju dom barnen att studera och ja, det blirju så". Föräldrarna är väl
engagerade och intresserade i barnen också sade hon "sedan kan man
inte välja åt barnen det vet man ju att man inte kan göra men man kan ju på-
verka dem lite i allafall". Jämfört med några av de yngre som intervjuats
kan Birgitta berätta mer om sina barn och hur det gått för dem efter-
som hon sett hur de valt utbildning och fått arbete och vad deras
kamrater gjort upp i vuxen ålder.

Sammanfattning, barns och ungas påverkan samt könsskillnader
Kvinnorna gav kontexten betydande inverkan, medan männen inte
trodde på den, detta var ett mönster i intervjuerna. Hans menade t.ex.
att det inte var bara för dotterns skull som de flyttade till huset i
Gamla Gävle. Han trodde inte att hon skulle påverkas av var familjen
bodde. Hans har haft familj tills frun dog för några år sedan men talar
ogärna om dottern eller frun. Alla beslut ser ut att vara hans eftersom
han inte nämner något om någon annans vilja. Kanske beror det på
att han levt ensam några år.
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Några säger att omgivningen kanske påverkat dem, som t.ex. Karin
(30 år, Gävle) medan samtliga intervjuade män menar att de inte alls
påverkats av den, varken i mänsklig/social eller i fysisk form. Det har
varit deras egna ambitioner och intressen som styrt enbart. Detta kan
således vara en könsskillnad då kvinnorna inte utesluter kontextuell

påverkan på samma sätt i sina berättelser. Några av kvinnorna har
dessutom längre resonemang om detta med kontextens påverkan (ex.
Birgitta 58 år, Jönköping).

När det gäller barns mottaglighet för miljön är det en paradox att
nästan alla de intervjuade (utom två15) talar om att deras barn påver-
kas av var de bor eller har bott. Det handlar om vilka skolor de gått i,
vilka kamrater de haft och hur miljön omkring dem sett ut. De inter-
vjuade beskriver också sina uppväxtområden i detalj och talar om hur
betydelsefullt det varit med en "idyll" eller en "lycklig barndom". Men att
utifrån detta tro att omgivningen påverkat en själv som person är en
annan sak för de flesta. De talar om egna ambitioner och eget intresse
för ett yrke.

Diskussion
För att abstrahera ur materialet och söka efter mönster diskuteras här
motsatser i intervjumaterialet, d.v.s. vad som skulle kunna peka på att
kontextuella effekter inte existerar. Detta motiveras av att syftet (om-
givningens eventuella betydelse för socioekonomisk karriär), är ett nå-
got ensidigt sätt att försöka upptäcka just effekterna i personernas be-
rättelser. Här visas några resultat av intervjustudien och sedan argu-
ment som skulle tala emot kontextuella effekter. (Det är ett sätt att
pröva mina tolkningar, inte de intervjuades berättelser.) Diskussionen
kopplas till de teman som behandlats i redovisningen ovan.

Ett tema behandlar kontakter med grannar, grannarnas påverkan
samt sociala band till dem, d.v.s. frågan om den kontextuella betydel-
sen av grannar. Vad skulle kunna emotsäga påverkan i detta samman-
hang? Ett exempel skulle vara att de intervjuade inte visste vilka gran-
nar de hade. Om detta vore fallet skulle påverkan från grannarna vara
mindre sannolik (eller komma av effekter på andra nivåer, som till ex-

empel stigmatisering i kommunen). Intervjupersonerna skulle inte
veta någonting om exempelvis sina grannars utbildningsnivå, deras

15 Varken Hans och Bengt trodde på omgivningens betydelse på samma sätt som
de andra berättade.
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yrke eller deras idéer och normer för beteende eller få information
från dem. Samtliga intervjuade kunde dock berätta om sina grannars
karaktär i flera avseenden och några umgicks med dem. Steget kan
tyckas långt från att känna grannarna till att påverkas av dem. Ett sätt
att förklara detta är att ta hjälp av Jacobs beskrivning av hur värdefullt
småpratande är i ett grannskap. Samtalen kan verka triviala men är en

tillgång när man är i behov av hjälp, de inger därmed trygghet. De ger
också enligt Jacobs "the feeling for the public identity of people" (Jacobs
1993, s. 74). Samtal är således överföringsmekanismer för påverkan.

Starka band kan vara ett tecken på kontextuella effekter. Starka
band är nära och intima relationer med människor som ställer upp
och hjälper till. De flesta intervjupersonerna berättade också om

grannar de haft eller har starka band till. Kerstin talar om hur de hjäl-
per varandra i olika sammanhang och har gemensamma projekt i om-
rådet vår och höst, Aino om att de hjälps åt och att de alltid ser till
varandras hus när någon är borta. Karin berättade om för mycket social
kontroll i Sätra 2 samt att hon haft en tjejkompis sedan hon var nio
som då flyttade in som granne i byn utanför Hedesunda. Det är
exempel på starka sociala band. Ett tydligt undantag var emellertid
Ester. Hon hade bekanta men berättade att vid ett flertal av deras

flyttningar umgicks de inte alls med grannar, de var tillsammans med
församlingsmedlemmar. De vänner de fortfarande har kvar fick de
främst bland dessa samt i kursverksamhet i kyrkans regi. Med undan-
tag av Ester kunde grannars påverkan genom starka band inte uteslu-
tas.

Fanns det ett mönster bland de intervjuade angående kontextuella
effekter från kamrater under barn- och ungdomstiden samt påverkan i
yrkes- och/eller utbildningsval? Ingen av intervjupersonerna sade att
de direkt påverkats i valen av yrke eller utbildning av sina kamrater.
Det verkade dock som om de intervjuade tänkte strikt på om de
hamnat i samma utbildning eller yrke som sina kamrater, medan få re-
flekterade över nivån på utbildningen. Ett exempel är Anders (45 år,
Jönköping) som såg sig som ensam om sitt val av teknisk utbildning
och yrke. I en annan mening var det kanske inte konstigt att han inte
fortsatte till högskolan, som han sade att han funderat på. Han hade
ingen i familjen som gjort det.

Ett tema var den fysiska, byggda omgivningens betydelse. Om in-
tervjupersonerna inte alls lagt märke till den fysiska miljön i bostads-
området eller uttryckligen sagt att den inte var betydelsefull vore ef-
fekter från densamma mindre troliga. Jacobs skriver att "other things
may be more important than housing however, and it means also that there is no
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direct, simple relationship between good housing and good behavior, a fact which
the whole tale of our literature, and the whole fund of observation open to any of us
should long since have made evident. Good shelter is a useful good in itself as
shelter. When we try to justify good shelter instead on the pretentious grounds that
it will work social or family miracles we fool ourselves. Reinhold Niebuhr has
called this particular self-deception, 'the doctrine ofsalvation by bricks'" (1993, s.
147, min understrykning).

Jacobs skriver att det inte finns något direkt samband mellan boen-
det och beteende och att det finns litteratur och observationer nog för
att stödja detta påstående. Det är inte möjligt att genom boendemiljön
påverka till gott uppförande skriver hon och menar att doktrinen o??2
frälsning medels tegelstenar är bedräglig. Samtidigt reserverar hon sig för
att det inte är ett direkt, enkelt samband mellan boendet och beteendet.
Jag menar också att sambanden mellan beteende och fysisk miljö de-
finitivt inte är direkta eller enkla (deterministiska). Sambanden är hel-
ler inte uteslutande d.v.s. det finns många andra influenser. Här be-
handlas den sociodemografiska och fysiska omgivningen på bostads-
områdesnivå och dess samband med socioekonomisk karriär. Det är

en fråga om tolkning, men alla de intervjuade hade åsikter om fysiska
omgivningsegenskaper. Föräldrar uttryckte t.ex. lättnad över att barn
inte behövde vistas tillsammans med barn från höghusområden eller
för den delen befinna sig i sådana områden. Föräldrarna förmedlade
en inställning att barnen kunde påverkas indirekt av den fysiska mil-
jön. Miljön har betydelse även om den stigmatiserade bilden som ett om-
råde kan ha pga. dess fysiska form är nog så viktig. Denna stigmatise-
rade bild kan fungera som överföringsmekanism och förmedla ett
förväntat beteende.

I litteraturen finns idéer om negativa effekter av att bo i höghus.
Särskilt barns beteende påverkas negativt t.ex. av att de inte får vara
utomhus i motsvarande utsträckning som de som bor i fristående hus
(Arnell-Gustafsson 1979). För vuxna kan det ge negativa effekter
främst på hälsan (Evans 2000). Stämmer den bilden med den jag fått
genom de intervjuades berättelser om höghusboende som negativt för
barn eller negativt för deras egen uppväxt? Den enda som vuxit upp i
höghus hela sm barndom berättade om en lycklig och positiv barn-
dom (Anita 45 år, Västerås). (Intervjun visade att hon inte någon gång
bott i småhus vilket gör att hon inte hade det att jämföra med.) Andra
intervjuade berättade att de flyttat från områden kända för höghus
och storskalighet när de skulle ha barn eller när barnen varit små. An-
ders (45 år, Jönköping) och hans fru var av uppfattningen att barn i



168 Uppfattningar om omgivningens betydelse.

t.ex. stenstaden lekte annorlunda. Vad som är (myt)bild och verklighet
vad gäller påverkan i höghusmiljö är omtvistat.

Ett tema i redovisningen av intervjuerna är barns mottaglighet för
bostadsområdets inverkan. Tanken är att barnen är särskilt känsliga
för omgivningens effekter vilket också framgår av de många studierna
av barns uppväxtområde och omgivning (Jonsson 1971). Intressant
vore då om barns mottaglighet inte omtalades av någon, att ingen
flyttat med barnens miljö i tankarna eller att de uttryckligen sagt att
barnen inte var mottagliga för påverkan av miljön. Nästan alla inter-
vjuade nämnde emellertid att det var viktigt i vilken omgivning barn
växer upp. De flesta talade också om sin egen uppväxtmiljö som vik-
tig. Två undantag fanns, och det var Bengt som inte trodde att det
påverkat hans dotter var hon vuxit upp och Hans som uttryckligen
sade att de inte flyttade till huset för dotterns skull. Birgitta (58 år,
Jönköping) var den som berättade mest om bostadsområdets be ty-
delse för utbildning för barn och ungdomar. Hon har följt sina egna
och andras barn och tyckt sig förstå betydelsen av vilket upptagnings-
område och rykte skolan har för hur de utbildar sig. Hon sade att de
verkligen tänkt på vilka skolor och områden de flyttat till för barnens
skull. För barnens uppväxts skull sökte man "places ofgood fortune" en-
ligt Smiths idé (Smith 2000a). Det var ett sökande efter platser där in-
verkan på barnen var god, t.ex. genom att man visste att skolan var
bra.

Ansatserna ovan att möta de mönster som jag behandlat i texten vi-
sar att de flesta åtminstone inte kunde tillbakavisas. Längre än att inte
kunna invända är svårt att komma, det finns inga säkra resultat. Det
går bara att resonera för eller emot olika mönster, vilket gjorts ovan.
Några resultat från intervjuerna kan betraktas som "upptäckter" som
gjorts vid sidan av utgångspunkterna i befintliga begrepp och teorier.
Den kvalitativa studien gav på detta vis ett mervärde i sig.

Ett mindre förväntat resultat var paradoxen att intervjupersonerna
trodde att barn påverkades av kontexten i bostadsområdet, men inte
de själva.16 De talade heller inte om sig själva som påverkade under
uppväxttiden som de nu tror om sina egna barn och barn i största
allmänhet. Det man kan sluta sig till är att frågan om att vara påver-
kad av omgivningen tolkas som att man inte har herraväldet över sitt
liv eller att man är lättpåverkad vilket skulle ses som negativt. Sam-
hållets normer har kommit att betona det individuella och den per-

16 Med undantag av intervjupersonerna Hans, Bengt och Margareta (för Margareta
var frågan inte lika aktuell eftersom hon inte hade barn).
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sonliga karriären. Därför kan intervjupersonerna inte tänka sig påver-
kan vad gäller deras egna socioekonomiska karriär. De har starkare
självuppfattning än så. Jag tror emellertid inte att kontexten upphör
att påverka individer vid en särskild ålder utan att påverkan pågår i
större eller mindre omfattning under hela livet (jfr Andersson 2000).
Sammantaget menar jag att det var ett oväntat resultat hur mycket intervju-
personerna faktiskt trodde att barn påverkas av miljön.

Det fanns en könsskillnad i hur mycket de intervjuade kvinnorna
och männen sade att de trodde att omgivningen kunde påverka män-
niskor. Ingen av de fyra männen beskrev omgivningen som betydelse-
full för dem i deras socioekonomiska karriär. På frågan om utbildning
och yrke och om de trodde att de påverkats av omgivningen svarade
de att det varit egna beslut, utan att ge exempel på andra samverkande
orsaker. Flera av kvinnorna gav en mer sammansatt bild av hur de
valt eller inte valt yrke och hur de utbildat sig. (Birgitta om sjukskö-
terskeyrket, Margareta om samma drömmar, Ester om att vilja fort-
sätta studera men att inte ha möjlighet o.s.v.)

I specifika termer av utbildning och yrke var det svårt att tala om
omgivningens betydelse. Det var inte många som berättade om så-
dana direkta effekter. Den typen av resultat var inte heller att vänta
eftersom frågan för de flesta är abstrakt och svår. Dessutom verkar
det inte vara så att man vill tillstå att grannar eller fysisk omgivning
påverkat utan att det är de själva som bestämt över sin socioekono-
miska karriär. Trots detta var ett viktigt resultat att det i berättelserna
från var och en av de intervjuade låg latent att man trodde att grannar,
sociala kontakter, fysisk omgivning och/eller skola påverkade indivi-
der. Här kommer emellertid frågan om olika tolkningar in i bilden. Jag
har t.ex. tolkat det negativa som intervjupersonerna berättade om
människor i andra områden (befolkningssammansättningen) som att
de var rädda att de skulle bli som dem, om de bodde med dem, de
ville ta avstånd. Det som intervjupersonerna anförde värderande om
den fysiska miljön tolkar jag i vissa fall som att de uppfattade att man
kan påverkas positivt av en god omgivning eller negativt av en dålig.
Detta visar ytligt sett individernas relation till bostadsområdet men
indirekt, på ett djupare plan, även deras idé om påverkan. Samman-
fattningsvis omnämner respondenterna förekomsten av kontextuella ef-
fekter i större utsträckning än förväntat.

Ytterligare upptäckter med analysen var att inkomst inte var en re-
levant fråga i sammanhanget om kontextuella effekter. Frågan kändes
inte relevant varken för intervjupersonerna eller för mig. Detta hade
inte blivit klart för mig utan den kvalitativa studien och det hjälpte
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mig vidare att tolka de kvantitativa resultaten för variabeln inkomst
(även de andra kvantitativa resultaten förvisso). Den kvantitativa stu-
dien fick en djupare innebörd. Ännu en upptäckt var sättet att se på
flyttningar som ett sätt att hantera kontexten, främst för barnens skull.
Ofta var det ett sökande efter en god omgivning. En medvetenhet om
kontextens betydelse visade sig ciå vi samtalade om flyttningar.

Sammanfattningsvis bestod mervärdet i studien av upptäckter av
mönster i intervjuerna som: betoningen på barn i diskussioner om
kontext, könsskillnader i tron på påverkan, att kontextuella effekter
uppfattades av flera intervjuade, att inkomst inte sattes i samband
med kontext (d.v.s. var en irrelevant idé i sammanhanget) samt att
flytta var ett sätt att hantera och visa medvetenhet om kontexten.
Förutom detta tjänar redovisningen av intervjuerna en viktig roll för
läsarens kännedom om problemområdet.



Kapitel

Politiska implikationer

Huvudfrågan i detta kapitel är hur kontextuella effekter har behand-
lats i den politiska diskussionen om åtgärder mot boendesegregation.
Finns denna aspekt med i diskussioner om nedåtgående spiraler/proces-
ser i bostadsområden eller i de program som tecknas för- åtgärder i bo-
stadsområden?1

Frågan om kontextens betydelse har inte behandlats i någon större
omfattning eller varit tydligt formulerad i forskningsdebatten eller i
den politiska debatten om segregationens tillstånd eller åtgärder emot
den. Avhandlingens idé är just att kontextuella effekter bör vara ett
viktigt inslag i dessa diskussioner. Boende i områden och bostadsfö-
retag, har troligen sett sambanden mellan kontexten och boende i ut-
satta områden. Statliga insatser har inte alltid gett uttryck för den sy-
nen, vilket då även i hög grad gäller för tankarna bakom åtgärder.

Det var i slutet av 1990-talet som frågor om kontextens betydelse
slog igenom i forskningsdebatten. Det är inte desto mindre underligt att
forskningen om kontextuella effekter inte haft något inflytande när
frågor om boendesegregation och i synnerhet åtgärder mot den dis-
kuterats eftersom det handlar om geografiska områden. I bostadspolitiska
utredningens slutbetänkande betonas t.ex. fördelarna med ett områ-
desperspektiv (SOU 1996). Det är också en prioriterad fråga i rege-
ringens politik där ett av målen för hela storstadspolitiken är att "Bryta
den sociala, etniska och diskriminerande segregationen och därmed verka förjärn-
lika och jämställda levnadsvillkorför storstädernas invånare. " (Näringsdepar-
tementets hemsida 2001-04-17). Åtgärder mot boendesegregation
handlar om olika typer av påverkan som förväntas ge önskade effekter,
vilket också är en kärnfråga inom forskningen om kontextuella effek-
ter.

Boendesegregation är en politiskt laddad fråga och uppfattningen
om hur den uppkommer och i så fall hur den ska åtgärdas, varierar

1 Kapitlet har som frågorna antyder en annan karaktär än de föregående och kan
betraktas som en mer fristående diskurs kring politikfrågor, som dock tar sin ut-
gångspunkt i avhandlingens teoretiska och empiriska avsnitt.
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mellan olika politiska läger. Utvecklingen i den inomvetenskapliga
kulturgeografiska debatten, har gått ifrån den radikala, socialistiska
geografins intresse för maktstrukturer och kamp emot ojämlikhet, i
riktning mot den s.k. nya högern (Smith 1996). Smith argumenterar
för att det nu finns en utveckling av värden i den radikala geografin
som motpol till den apolitiska och analytiska i new times (på den poli-
tiska högerkanten). Hon skriver att man på högerkanten är emot in-
terventioner och förespråkar att marknaden skall styra val av bostad,
vilket kan få allvarliga konsekvenser i form av t.ex. boendesegrega-
tion. Smith menar att postmodernismen är en del av denna politiska
vridning, till fördel för mer individualism. Hon anser dock att geogra-
fiämnet varken haft företrädare för den s.k. nya högern eller dess
motståndare i någon större utsträckning (Smith 1996, s. 289). Politiskt
engagemang för praktiska frågor förekommer överhuvudtaget i liten
omfattning, vilket gör det viktigt att se till de politiska implikationerna
av geografisk forskning och använda tolkningsföreträdet (Smith,
1996). I detta kapitel beskrivs den process som kan leda till framväxten
av utsatta bostadsområden, samt hur de åtgärder sett ut som vidtagits
för att motverka denna process. I korta drag beskrivs några implika-
tioner denna studie kan ge i frågan. Kapitlet visar också hur forskare
och politiker definierat vad som är s.k. problemområden2.

Problemområden och processen bakom deras
framväxt
Den historiska utvecklingen av boendesegregation tenderar att be-
skrivas efter vissa huvudlinjer. Från det att en företrädesvis demogra-
fisk segregation betonades, underströks sedan den socioekonomiska/
klassmässiga, för att under 1980- och början av 1990-talet främst av-
lösas av beskrivningar av etnisk segregation. Slutet av 1990-talet såg
en återgång till betoningen av en socioekonomisk/klassmässig segre-
gation. Hur preciseras då problem som diskuteras i samband med bo-
endesegregation?3

En jämfört med andra områden, hög arbetslöshet, högt socialbi-
dragsberoende, dåligt hälsotillstånd, låg utbildningsnivå, fattigdom

2 Begreppet problemområde används i debatten och politiken (tidigare) men jag tar
avstånd ifrån det, eftersom det är stigmatiserande.

3 Frågan är anpassad till den offentliga debatten eftersom segregation i sig, enligt
tidigare definition, inte implicerar någonting negativt.



Politiska implikationer 173

och koncentration av etniska minoriteter har bl.a. använts som indi-
katorer när man identifierat problem kopplade till boendesegregation.
Definitioner av liknande problem som boendesegregation återfinns i
en studie av social exclusion. Där används kriteriet "två eller tre samtidiga
välfärdsproblem" (Socialstyrelsen 1997, s. 172). Andelen personer, vars
situation enligt detta kriterium kallas socially excluded, ökar i Sverige.
Detta beror på att allt fler upplever olika välfärdsproblem samt att
sambanden mellan dem är starkare på 1990-talet än på 1980-talet,
d.v.s. att det blivit allt vanligare att ett problem leder till ytterligare ett.
Klasstillhörigheten har en minskad direkt betydelse för mängden väl-
färdsproblem; det är istället utbildningens betydelse som ökat. Denna
ensidiga inriktning mot att beskriva problem gömmer den andra sidan
av segregationen där förhållandena kan vara de motsatta, d.v.s. posi-
tiva. Det är dock problemen som kommit att diskuteras mest i den
politiska debatten.

Retoriken kring problem och nedgångna områden är likartad i
många västländer. Det kan därför vara av intresse att redovisa på vil-
ket sätt bostadsområden med problem diskuterats. En utvärderings-
studie har gjorts av Power och Tunstall (1995), i vilken de analyserar
hur man skall komma till rätta med segregationsproblem i bostadsom-
råden. Studien beskriver utvecklingen i Storbritannien under de se-
naste decennierna. Titeln Swimming against the tide är talande i sig. För-
fattarna vill peka på fenomenet att vissa grupper, t.ex. arbetslösa, en-
samstående föräldrar utan arbete, fattiga, äldre, unga och medlemmar
av olika etniska minoriteter, bildligt talat simmar mot tidvattnet. Re-
sultatet är oftast att de med en obönhörlig kraft pressas ut mot de
områden som Power och Tunstall studerade, d.v.s. social housing-omså-
den med låg status och dålig boendestandard. Förfallet av bostadsom-
råden har enligt författarna ett flertal olika orsaker, vilka åskådliggörs i
Figur 23.
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Figur 23. Ett områdesförfall. Källa: Power 1996, s. 1541.

Områdets förfall börjar på grund av en undermålig fysisk och social
omgivning, enligt Figur 23. Sedan är det ett antal orsaksfaktorer som
alla mer eller mindre påverkar varandra. En ökande utflyttning av re-
sursstarka familjer ger ett mindre attraktivt bostadsområde, vilket i sin
tur medför en ökande andel tomma bostäder. Tomma lägenheter be-
tyder mindre hyresintäkter för bostadsföretaget som därigenom inte
har råd med ordentliga reparationer, och området vansköts. Detta i
sin tur leder till en ökande stigmatisering och ett allt sämre rykte. De
tomma lägenheterna gör att familjer som inte har så stora valmöjlig-
heter flyttar in. Området blir än fattigare som helhet och problemen
späds på. Problem med bristande resurser gör att området blir mindre
stabilt, de boende har färre band till det och samtidigt mindre kontakt
med samhället i övrigt. I sin tur ger detta mindre social kontroll, mer
störningar och vandalism. Den minskade sociala kontakten och in-
formella övervakningen kan leda till en ökande brottslighet, och för-
fallsspiralen fortsätter i området (Power 1996).

Lindén (1989) behandlar även hon bostadsområden som helheter
som kan komma att genomgå en negativ eller positiv förändring. I
boken ]/em bor i bostadsområdet? (1989) behandlas demografisk föränd-
ring i bostadsområden genom analys av sambandet mellan bostadsut-
bud, befolkningsstruktur och förändringsprocesser. Tillsammans med
Lindberg har Lindén utvecklat begreppet boendesegmentation, cl.v.s. att
boendemönster bestäms av behovet av boendeyta samt av hushållens
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ekonomiska resurser, vilket leder till boendesegregation efter upplåtel-
seform (Lindberg och Linden 1989).

Två teoredska begrepp som Linden diskuterar är typiska och aty-
piska forändringsprocesser. Den typiska förändringsprocessen gäller för
alla områden och följer hushållens livscykel. Inflyttade unga familjer
förväntas skaffa barn och åldras i området. Flyttningar till och från
området påverkar denna utveckling men är ofta nödvändiga för att
hushållen skall kunna anpassa sitt boende efter förändrade behov.
Den atypiska förändringsprocessen bryter av någon anledning detta
mönster. Lindén menar att ökad segregation har sin grund i den ty-
piska förändringsprocessen, men att om omflyttningen sedan blir allt
för hög är detta första tecknet på en negativ nedåtgående spiral — den
atypiska förändringsprocessen. Lindén beskriver (se Figur 24) olika på
varandra följande stadier som tillsammans ger växande sociala pro-
blem i en nedåtgående negativ spiral (Lindén, 1989).

Hög omflyttning av boende

Förändringar i åldersstruktur

Förändringar i hushållsstruktur

Ökande andel hushåll med
ekonomiska problem

Ökande andel hushåll med
sociala problem

Bostadsområdet får låg
attraktivitet och dåligt rykte

Förslumning av mänskliga
relationer

Ordningen i bostadsområdet blir
dålig med förslitning av kollektiv
miljö

Tilltagande utflyttning

Figur 24. Den atypiska förändringsprocessens olika steg. Källa: Lindén, 1989,
s. 17, egen bearbetning.

Vid en jämförelse mellan Lindéns och Powers analyser ter sig Lindéns
beskrivning något summarisk, och utvecklingen är mer linjär än
Powers. Powers modell över utvecklingen är av senare datum och ba-
seras på ett större material. Power beskriver och betonar den fysiska
omgivningen i högre grad än Lindén som betonar den befolknings-
mässiga strukturen, d.v.s. befolkningens sammansättning och hus-
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hållsstorlek, som avgörande för segregationens utveckling. Det finns
alltså punkter på vilka modellerna över utvecklingsprocesserna skiljer
sig åt, men samtidigt är de slående lika. Båcia författarna betonar att
problemen finns i social housing och i council estates d.v.s. enligt svensk
terminologi i allmännyttiga bostadsområden. Resonemangen styrker
Lindens teoredska diskussion kring segmentation. Upplåtelseformer-
nas fördelning och därmed bostadsutbudet har stor betydelse för
uppkomsten av segregation. Det finns naturligtvis flera som beskrivit
dessa utvecklingsprocesser i liknande modeller men Lindén och
Power har det gemensamt att de beskriver hela områdens utveckling.

Arbetslöshet, låg utbildning, låg inkomst och andra problem, som
är centrala faktorer i de ovan beskrivna processerna, påverkas av
kontexten. Kontext kan vara lättare att förändra än t.ex. familjeför-
hållanden eller andra individanknutna förhållanden. Det är en anled-

ning till varför kontexten bör betraktas som viktig även om den svarar
för en mindre del av all den påverkan en individ utsätts för. Särskilt
viktigt blir det att ta reda på effekterna om de problem man vill åt-
gärda har att göra med människors olika villkor i fråga om t.ex. socio-
ekonomisk karriär. Det är också "jämlika och jämställda levnadsvillkor"
som regeringen enligt ett av de storstadspolitiska målen vill verka för
(Näringsdepartementets hemsida 2001-04-17). Ytterligare en vinst
med kontextuella effekter som betraktelsesätt är att man inte hamnar i

beskrivningar av områden där problem diskuteras utifrån t.ex. för
mycket unga, gamla, utlands födda eller ensamstående mödrar. Det är
inte egenskaperna i sig som är problemet, utan man bör inrikta sig på
att förändra villkor.

Ovan har problem definierats samt processer som leder till upp-
komsten av s.k. problemområden beskrivits. I nästa avsnitt diskuteras
åtgärder som föreslagits för att komma till rätta med problemen.

Åtgärder mot boendesegregation
En mängd åtgärder har föreslagits när det gäller att motverka boende-
segregationens negativa konsekvenser i s.k. problemområden. Vilka
problem och vilka konsekvenser som ska motverkas är däremot ofta
diffust definierat, och inte heller är kopplingen problem och åtgärder
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tydlig.4 Konsekvenser diskuteras dessutom ofta som om de härrör
från boendesegregationen utan att detta faktiskt har dokumenterats.
Nedan ges en översikt av utvecklingen av olika typer av åtgärder; dels
exempel på åtgärder som beskrivits i litteratur, dels åtgärder som vid-
tagits i bostadsområden som ingår i avhandlingens empiriska del.

Under 1970- och 80-talen var det främst fysiska åtgärder som ge-
nomfördes i områden som sågs som utsatta och mindre attraktiva. Fa-
sader målades om och fräschades upp och utemiljön snyggades till.
Under denna period fanns statligt subventionerade ombyggnadslån
som i stor utsträckning användes till dessa s.k. turn-aronnd-ombyggna-
der (Öresjö 1997, s. 35). Öresjö beskriver 1980-talets verksamhet som
motiverade av en vilja att lösa problem, men att de var ovanifrån
styrda lösningar, initierade långt ifrån de människor som berördes.
Det gav en dålig förankring och en bristande kontinuitet (Öresjö
1996). Tanken var att dessa fysiska upprustningar snabbt skulle öka
områdenas attraktivitet, minska antalet outhyrda lägenheter och dra
till sig resursstarka hushåll. 1 verkligheten kan det ha varit så att pro-
blemen snarare var av social än fysisk karaktär. 1 många fall har det
inte heller varit varken ekonomiskt, socialt eller etiskt försvarbart att

genomföra dessa ombyggnationer (Öresjö 1996).
Ekonomiskt blev ombyggnationerna ofta allt för kostsamma i pro-

portion till resultaten. Den attraktivitet som områdena uppnådde
räckte inte till för att de skulle anses som attraktiva på den lokala bo-
stadsmarknaden. Socialt sett har visserligen flera områden upplevts ha
blivit mindre problemtyngda efter ombyggnationer, men det berodde
ofta på att de oönskade hushållen flyttat till andra näraliggande områ-
den. Etiskt är det, som Salonen (1997) skriver, oerhört kränkande att
tvingas flytta från sitt hem. Det är också en fråga om makt och vilka
grupper som faktiskt kan utsättas för denna behandling (Salonen
1997, s. 158). Utvecklingen ledde sedan till att man i större utsträck-
ning startade sociala aktiviteter, som t.ex. kaféer och kvällskurser.
Fortfarande nåddes ofta inte de mål som ställts upp. Senare idéer var
att öka självförvaltningen, att stimulera till större delaktighet i områ-
dets verksamheter, att åtgärderna alltid skulle initieras av de boende
samt att de boende skulle göra arbetet.

4 Här berörs inte diskussionen om s.k. kolonialism i samband med begreppet åtgär-
der. Ristilammi menade att åtgärder inte fungerar. Många åtgärder går ut på att
lära ut ett liknande beteende. De andra får komma upp i nästan, men bara nästan,
samma nivå av socialt erkännande, d.v.s. normen, detta är ett kolonialt tanke-
mönster. (Ristilammi 1999).
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Att arbeta med förvaltning och förändring i utsatta stadsmiljöer är
alltså enligt Power och Tunstall, som att simma mot tidvatten eller emot
de starka sorterande socioekonomiska krafter som finns i samhället.

Studien av Power och Tunstall visar att om stadsmiljöer av detta slag
lämnas åt sitt öde kan negativa processer accelerera. De boende i om-
rådet får inte känna att de blivit övergivna av samhället, kommunen
eller staten. Situationen är något annorlunda i de undersökta områ-
dena i Storbritannien jämfört med områden i Sverige, men just brist
på skötsel och områdesförvaltning har skapat problem och negativa
boendereaktioner också i svenska miljonprogramsområden.

En rad åtgärder mot boendesegregation, förslitning och förslum-
ning diskuteras i Powers och Tunstalls sammanställning (1995). Det
behövs ett lokalt styre och lokala organisationer för att man skall kunna ta
itu med problemen på en grundläggande nivå. De förordar också en

uppdelning av stora områden i mindre enheter för att det skall bli lät-
tare att skapa kontakter mellan de boende och de styrande. 1 arbetet
med problemområden inriktade man sig på fyra huvudfaktorer, se Fi-
gur 25. Den första åtgärden, och sannolikt en av de viktigaste, var att
lokalt baserade ledningskontor öppnades i områdena samt att annan ser-
vice lades på områdesnivå. Den andra viktiga punkten var att de bo-
ende in i detalj fick inflytande över utvecklingen. För det tredje stärktes
samarbetet mellan lokala och centrala styrorgan genom ett stort engagemang
från hög politisk nivå som uppmuntrade förändring och experiment.
En fjärde ingrediens i projektet var att en neutral s.k. katalysator arbe-
tade parallellt med kommungruppens, boende och lokala personal. I
Figur 25 visas också de effekter som dessa fyra huvudfaktorer hade på
områdets förhållanden. Förbättringar var att; den grundläggande sam-
hällsservicen ökades, att de boende fanns med i beslutsprocessen, att
politiken blev mindre splittrad mellan olika geografiska nivåer, samt
att man fann nya sätt att tackla problem (Power 1996).
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Figur 25. Modell enligt Power som användesför att rädda bostadsområden.
PEP-modellen (Priority Estates Projects). Källa: Power 1996, s. 1547.

Extraordinära åtgärder behövs för att komma till rätta med de allvar-
liga konsekvenser som boendesegregation har åstadkommit, menar
Power (1996). Utstötta och förfördelade boende kan inte själva lösa
situationen utan behöver stöd från samhället i stort för att mer ge-
nomgripande förändringar i människors liv ska kunna åstadkommas.
Power (1996, s. 1558) föreslår ett åtgärdsprogram i tio punkter för att
förbättra förhållandena i bostadsområden;
1. Rusta upp den fysiska miljön och införa mer flexibel användning

av lokaler för flera ändamål.

2. Återskapa en blandad befolkning med minskat antal s.k. extrem-
hushåll.

3. Öka den kommunala stabiliteten och reducera utflyttningen av
välbeställda familjer genom att höja attraktiviteten i området.

4. Involvera polisen och kommunen i lokala säkerhetsprogram.
5. Ge minoritetsgrupper extra stöd för att kunna integreras i området.
6. Skapa en speciell budgetpost som säkerställer upprätthållandet av

servicestrukturen under lång tid framöver.
7. Skapa broar mellan området och resten av samhället, både fysiskt

(transporter), organisatoriskt samt socialt (med besök vid andra
bostadsområdesprojekt o.s.v.).
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8. Uppmuntra aktiviteter från affärer, kyrkor, frivilligorganisationer
o.s.v.; som ett stöd och en social buffert mot omvärlden samt ett
stöd vid utvecklandet av egna förmågor.

9. Engagera skolor, vuxenutbildningar m.fk, som når alla hushåll
med barn och unga, för att förbättra självbilden av området.

10. Skapa så många olika kanaler för förändring och stöd som möjligt.

Power (1996) beskriver vidare angreppssättet som bestående av

många lösningar som tillsammans bildar ett lapptäcke när de sys
samman. Lösningarna måste utvecklas i ett "bottom-up"-perspektiv,
och inte som tidigare få formen av "top-down"-lösningar med hög-
husbyggande, slumrensning och massproduktion av bostäder. Punkt
två, att återigen åstadkomma en blandad befolkning, ligger i linje med
föreliggande studies resultat, som visade att befolkningsmässigt blan-
dade områden gav positiva effekter när det gällde socioekonomisk
karriär. I övrigt är det lätt att kritisera sådana här åtgärdsprogram som
stelbenta och svåra att genomdriva. Lösningar med samverkan, som
Hertting kritiskt kallar Samverkan i frustration", återfinns under punk-
terna 8 och 9 ovan, samt i tanken att lösningar skall sys samman

(Hertting 2001). Hertting kritiserar idén om "bred samverkan" mellan
offentliga myndigheter och förvaltningar, bostadsföretag och frivilli-
gorganisationer som svår att implementera eftersom de skilda aktö-
rerna ofta har olika mål (Hertting 2001).

Efter denna översikt av studier av utvärdering av projekt i Storbri-
tannien, övergår jag till en diskussion av de områden i kommunerna
som återfinns i avhandlingens empiriska avsnitt. Sätra i Gävle, Råslätt
i Jönköping, och Södra Vallby i Västerås har redan figurerat i redovis-
ningen av intervjumaterialet och i den statistiska analysen. Intervju-
personerna skildrade dem som områden med negativa egenskaper,
både befolknings- och bebyggelsemässigt. Den statistiska analysen vi-
sade att det var här som undersökningspopulationen hade sämst ut-
sikter för att nå hög utbildning och löpte störst risk för att hamna i
arbetslöshet. Nedan följer en presentation av bostadsområdena i fråga
om bostadsbestånd samt om några åtgärder som vidtagits i respektive
område.

Gävle, Sätra
Sätra började byggas 1964 och är Gävles största bostadssatsning. Sätra
ligger ungefär 2 km från Gävle centrum och hade år 1992, 9 700 in-
vånare. När Sätra var färdigbyggt (1975) bodde 12 000 invånare i om-



Politiska implikationer 181

rådet (Rhodes 1985, s. 13). I Sätra finns flerfamiljshus i punkthus med
fyra våningar och radhus i både ett och två plan. Gavlegårdarna ägde,
våren 1995, 1 900 lägenheter av vilka cirka 200 var tomma. Tillsam-
mans med det andra kommunala bostadsföretaget i Gävle, Hyres-
bostäder, äger Gavlegårdarna 55 procent av bostadsbeståndet i stads-
delen. Andelen småhus i området var 45 procent. Stadsdelen komp-
letterades under slutet av 1980-talet och början av 1990-talet med be-
byggelse utanför den trafikled som omgärdar området. I de östra de-
larna utanför trafikleden finns arbetsplatser i begränsad skala. Innan-
för leden finns tre ursprungliga bostadsområden, eller grannskapsen-
heter, vilka har trafikmatning utifrån och grönområden i mitten
(Grönkvist och Westlin 1995). De skiljer sig åt genom att de är domi-
nerade av bostadsrätter, hyresrätter respektive äganderätter.

Mebius och Vennberg-Grip skriver 1992 att det fanns en oro för
att Sätra skulle slitas ned och bli ett problemområde, både fysiskt och
socialt. Det fanns tecken som tydde på en negativ spiral, av det slag
som t.ex. Lindén beskriver. Av denna orsak beslutades att man skulle

upprätta ett förnyelseprogram för stadsdelen. I samarbetet agerade
kommunen tillsammans med hyresgästföreningen, bostadsföretagen
(Gavlegårdarna och Hyresbostäder) och det lokala samarbetsorganet
Sätra gemensamt. Trots detta program menar författarna att "till skill-
nad från liknande bostadsområden är Sätra ingetproblemområde" (Mebius och
Vennberg-Grip 1992, s. 3). Orsaken till detta påstående kan vara att
Sätra inte kan ses som ett enda område utan flera. Bilden av att Sätra
som helhet skulle ha problem är inte rimlig.5

1995 startade Gävle kommun ett projekt som skulle utveckla den
lokala demokratin i området. Avsikten med projektet var att ge de bo-
ende möjlighet att påverka samhällsutvecklingen. Det skulle också på
sikt öka engagemang och ansvarstagande hos medborgarna. Projektet
var således inte direkt inriktat mot att motverka negativa konsekven-
ser av segregation utan mot att stimulera ökat samhällsdeltagande. Vid
ett stormöte 1995 bildades Öppet Forum Sätra som bas för demokra-
tiprojektet. Det fanns cirka åtta grupper som arbetade med konkreta
och vardagsnära frågor som förbättringar av miljön, trafikfrågor, in-
rättande av utomhusbad i Sätra samt olika typer av träffar för ungdo-
mar (Nyhetsbrev från nätverket Lokal utveckling för demokrati 1998).
Angreppssättet, karaktäriserat av bred samverkan, speglar 1990-talets,
idéer när det gäller åtgärder i bostadsområden.

5 Detta visade sig också i en intervju med en person som bodde i Sätra, hon talade
om skilda delar av området.
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Jönköping, Råslätt
Ett bostadsområde som fått mycket uppmärksamhet i samband med
debatten om boendesegregation är Råslätt i Jönköping. Området var
färdigbyggt i början av 1970-talet och där fanns år 2000, 2 400 lägen-
heter, 500 studentrum och 3 servicehus. Antalet invånare var då
4 200,6 av vilka drygt 2 900 (70 procent) var svenska medborgare
(Fredlund 1998). Området ligger 6 km söder om Jönköpings centrum.
VätterHem är ensam ägare till husen i Råslätt och samtliga upplåtes
med hyresrätt (VätterHems hemsida 1 feb. 2001).

Situationen beskrevs som svår när bostadsområdet var nytt; det
fanns många tomma lägenheter, hög omflyttning, social oro, öppna
missbruksproblem, hotfulla ungdomsgäng o.s.v. Det var ett tillstånd
som motsvarar innehållet i de negativa processer som beskrivs av
både Lindén och Power. Genom samarbete över gränserna mellan
olika förvaltningar lärde man sig dock att bemästra situationen. De
anställda i det allmännyttiga bostadsföretaget Vätterhem, personal i
skolan, barnomsorg, fritid och kultur arbetade för att åstadkomma ett
välorganiserat och välskött förortsområde (Oresjö 1996). Området är
således ett exempel på ett fall där samverkan på bred front praktisera-
des och verkade fungera.

Det var utifrån erfarenheter från 1980-talets förnyelseverksamhet
som ett forskningsprojekt startades på 1990-talet i Råslätt. Den verk-
samheten hade visat på betydelsen av "kontinuerligförnyelse, varsamhet och
resurshushållning, stärkt boendeinflytande, ökat kommunalt ansvar samt sam-
verkan mellan olika parter i processen" (Oresjö 1997, s. 163). Kommunen
och det kommunala bostadsföretaget hade i flera år bearbetat pro-
blem som karaktäriserar storskaliga områden. Den positiva anda som
fanns i slutet av 1980-talet hade byggts upp sedan 1975 då området
var nedkört i botten.

Arbetet i Råslätt initierades p-g.a. att ungdomar for illa, mer precist
var det ett ungdomsgäng i en specialklass som av läraren uppfattades
som en problemgrupp. Nästan alla ungdomarna var kriminellt belas-
tade och kom i många fall från familjer med ekonomiska, sociala eller
psykiska problem (Oresjö 1997). Utifrån idén att man måste lära
känna dessa ungdomars miljö och se helheten, formades arbetet enligt
initiativ från socialtjänsten. Nya idéer kom också från Praktikcentrum
där blivande socialarbetare fick övning i praktiskt socialt metodikar-
bete. Det första projektet i Råslätt var, något då så ovanligt som, ett

^ Antalet invånare inkluderar några enstaka enbostadshus som ligger inom samma
statistikområde (Fredlund 1998).
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samarbete över organisationsgränserna mellan skola, socialförvaltning
och fritidsförvaltning. Vidareutvecklingen av detta var ett Kon-
taktcentrum som placerades i området och fungerade som bas för
projektledningen. Projektet som därefter sjösattes kallades Råslätts-
projektet och startades 1974 för att bara ett par år senare läggas ned
(Öresjö 1997). Fritidsförvaltningen tog då över det påbörjade sociala
områdesarbetet.

En områdesgrupp startades för mer än 20 år sedan och består av
representanter från alla verksamma förvaltningar och organisationer i
området, både från de olika kommunala förvaltningarna, bostadsfö-
retaget, Svenska kyrkan och andra idéorganisationer av typen Hyres-
gästföreningen och Råslätts föreningsråd. Områdesgruppen träffas i
regel 8-10 gånger per år. Gruppen sysslar med allt från enskilda mind-
re problem till utarbetandet av gemensamma skrivelser och uppvakt-
ningar (Öresjö 1997).

En negativ situation, efter framgången med Råslättsprojektet, upp-
stod ca 1990 och hängde samman med en komplex invandrarsitua-
tion. 1993 fanns 600 nyanlända flyktingar i området. Situationen
krävde att man återigen måste försöka mobilisera både de formella
och informella resurser som fanns för att hindra en negativ utveck-
lingsspiral. I oktober 1995 startades därför en Dagfolkhögskola för
arbetslösa svenskar och invandrare, ett samarbete mellan en folkhög-
skola, ABF och Lokala Hyresgästföreningen i Råslätt (Öresjö 1997).

Även om Råslätt idag går en något oviss framtid till mötes vill
Öresjö peka på det arbete som gjorts och på hur man framgångsrikt
lyckats stärka olika positiva krafter så att en framtidsoptimism skapats.
Gränsöverskridande arbete samt ett starkt områdesförankrat socialt
arbetssätt har varit specifikt för området sedan 1970-talet och var det
som präglade Råslättsandan. Sättet att arbeta i Råslätt, liksom den be-
skrivning Öresjö ger, speglar tydligt de idéer som genomsyrade åt-
gärdsarbete i bostadsområden under 1990-talet.

Västerås, Södra Vallby
Vallby i Västerås var inflyttningsklart 1966 och definierades tidigt som
det sociala problemområdet i Västerås. Det kommunala bostadsbola-
get Mimer förvaltade de 1 376 lägenheterna (1981) fram tills dess att
Formator tog över, skötte förvaltning och rustade upp området under
en tid (omkring 1995). Idag förvaltar Mimer återigen området. Södra
Vallby består nästan enbart av hyresrätter medan den norra delen
domineras av äganderätter (Thuresson 1995).
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Enligt Thelander (1984) räcker det inte med att bara studera bo-
stadsområdet och dess miljö eller egenskaper hos befolkningen. Hon
menar istället att det är flyttningarna till och från området som kan
indikera början till sociala problem, och också att detta är en ofta för-
bisedd faktor. Thelander gjorde med detta angreppssätt en analys av
Södra Vallby mellan åren 1970 och 1981 (Thelander 1984)1.

Thelander konstaterar i sin undersökning 1981 att Södra Vallby då
närmade sig de sista stadierna i hennes teoretiska förändringsprocess:
"förslumning av mänskliga relationer, ordningen i bostadsområdet blir dålig med
hög förslitning av kollektiv miljö", samt, det sista stadiet, "tilltagande utflytt-
ning" (1984, s. 2). Södra Vallby blev klart samtidigt som stora delar av
Västerås centrum sanerades och under en period med betydande in-
vandring. Redan under de första åren skapades den befolknings-
struktur som senare allt mer förstärktes i området. 1972 inleddes en

period av folkminskning i Västerås och detta kunde snart avläsas i ut-
hyrningssvårigheter i Södra Vallby. Området blev mindre attraktivt
kanske både p.g.a. bostädernas kvalitet och/eller det geografiska läget.
Mimer hade dock även mindre centralt belägna bostadsområden som
inte tappade hyresgäster i samma utsträckning. Thelander presenterar
här en jämförelse av andelen outhyrda lägenheter i Södra Vallby med
hela Mimers bestånd, som visar att andelen i Södra Vallby vida över-
stiger den i Mimers övriga bostadsområden för perioden 1974 till
1982. I absoluta tal sjönk antalet invånare i Södra Vallby från 4 269 år
1970 till 3 025 tio år senare (Thelander, 1984).

Mot bakgrund av hur situationen i Södra Vallby utvecklades beslöts
att området skulle genomgå en totalrenovering under perioden 1980-
90, och många blev då tvungna att flytta. Södra Vallby var det område
i Västerås som visade störst förändring under 1980-talet; andelen in-
vandrare sjönk t.ex. med hela 62 procent, även om detta delvis kan ha
berott på att utländska medborgare blivit svenska medborgare (Thu-
resson 1995). Processen har gjort att Södra Vallby fått bättre rykte
och svenskar har flyttat in, och Thuresson menar att boendesegrega-
tionen i Västerås generellt har minskat under perioden 1980-90 (Thu-
resson 1995). Förnyelsearbetet i Vallby kan inordnas bland de turn-
around-projekt som förekommit i Sverige under 1980-talet och tidi-
gare. Sett ur ett senare perspektiv, när satsningar på den sociala miljön
blev viktiga, skulle Vallby inte vara ett gott exempel på åtgärder mot
segregation. I jämförelse med Power och Tunstalls åtgärdsprogram ter
det sig relativt verkningslöst att tvinga människor att flytta om de inte

1 Anna-Lisa Linden hette tidigare Thelander.
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kan komma tillbaka efter renoveringarna. Utflyttning ger heller inte
förutsättningar för utvecklandet av de svaga band som Olsson, Cruse
Sondén, Ohlander (1997) menar är nödvändiga för grannskapets soci-
ala idé.

Vallby kan sägas vara ett medborgarprojekt där ungdomsverksam-
het, skolträdgård, hemtjänst och bibliotek varit drivande faktorer när
det gäller att skapa trivsel och gemenskap (Thorsén 1998). I detta
projekt kan man spåra de idéer om samverkan som fick genomslags-
kraft vid mitten av 1990-talet. Nu är dock grannskapscentret i Vallby
hotat då funktioner läggs ned och flyttas. Kommunen har utarbetat
ett förslag för dragning av en ny genomfartsväg för att gynna servicen
i området. Detta har dock mött motstånd. Vallby-institutet i Västerås
är ett försök att skapa ett s.k. hjärnkontor i förorten men det är kost-
samt och går inte längre ihop ekonomiskt (Thorsén 1998). Framtiden
för bostadsområdet ter sig därför något osäker.

En i detta sammanhang användbar definition av begreppet "åtgärder"
är stora, ofta sammansatta, projekt som pågått under en längre tid,
ofta flera år, i ett område. Åtgärderna kan röra kraftiga ombyggnatio-
ner och fysiska förbättringar, förändrade upplåtelseformer (från hy-
resrätt till bostadsrätt), eller rivningar för att minska stocken av de
sämsta bostäderna. Åtgärderna kan också handla om större sociala in-
satser så som ökat inflytande och självförvaltning. Åtgärderna är rik-
tade mot bostadsområdet och/eller människorna. Oavsett vad det är

fråga om är förhoppningen att det ena ska hjälpa det andra; att sats-
ningar på människor i ett bostadsområde stabiliserar hela området,
och tvärt om. (se t.ex. Power och Tunstall 1995; Öresjö 1996). Detta
ger en bild av två system som påverkar varandra, bostadsområdes-
och hushållssystemet, Figur 26. Interaktionen mellan bostadsområ-
des- och hushållssystemet förväntas generera positiv utveckling när
åtgärder sätts in i bostadsområdet. Men omvänt kan det vara denna
interaktion som ger negativa effekter i respektive system (jfr Figur 23
och Figur 24). De två systemen motsvarar avhandlingens indelning i
fysisk respektive sociodemografisk kontext.



186 Politiska implikationer

\
Interaktion
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system

Förändringar vad
gäller:
-upplåtelseform
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-utbud/efterfrågan
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eller demografisk
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Åtgärder riktade till bostadsområdet ocIVeller
befolkningen förväntas få följdverkningar i

båda systemen.

Figur 26. Bostadsområdet och hushållen som två interagerande system.

Sammanfattningsvis är de åtgärder som beskrivits i avsnittet riktade
till hela geografiska bostadsområden, för att skapa både fysisk och so-
cial förändring. Här finns en direkt koppling mellan å den ena sidan
upplevda problem med boendesegregation, och, å den andra, plats-
bundna orsaker.

Christoferson och Öhman (1998) har undersökt i vilken utsträck-
ning det i Sveriges kommuner finns planer för att motverka segrega-
tion. Många kommuner har vidtagit åtgärder av varierande omfattning
i både små och stora bostadsområden. De åtgärder som presenteras i
medier, eller på andra sätt dokumenteras och sprids i vidare kretsar, är
bara några få av en hel mängd exempel. Anmärkningsvärt är att en-
dast fyra kommuner, Södertälje, Gislaved, Klippan och Tidaholm, har
detaljerade planer-/handlingsprogram mot segregation.8 Ytterligare 20
kommuner har lagt fast generella mål och riktlinjer för hanteringen av
segregations frågor. Av dessa återfinns fyra i stockholmsregionen och
bara en norr om Dalälven, Rättviks kommun (Christoferson och
Öhman 1998).

Segregationsplaneringen får alltså sägas ha varit relativt blygsam till
sin omfattning och, i de fall den funnits, har den varit motiverad av en
hög andel utländska medborgare (Christoferson och Öhman 1998).

8 Detta avser en plan antagen av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige under
1990-talet.
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Kommunerna uppger vidare att hur man arbetar misstämmer med
hur man borde arbeta för att det skall ge resultat. Allra mest gäller
detta dialogen med allmänheten. Arbetet tycks också ofta vara splitt-
rat. Drygt hälften av kommunerna uppger att arbetet går ut på att ge
stöd till vissa utvalda områden i form av insatser från kommunens

egna verksamheter, till exempel skola och barnomsorg. Näst vikti-
gaste insatsen enligt kommunerna är att man försöker öka de boendes
delaktighet i arbetet med att förändra det egna bostadsområdet. Att
genomföra fysiska förändringar eller att förändra den sociala samman-
sättningen i bostadsområdet verkar inte vara några större frågor i
kommunernas segregationsarbete (Christoferson och Öhman 1998).
Problemen kan till stor del kopplas samman med miljonprogramsom-
rådena; de problem som finns är därför av samma art i många kom-
muner men lösningarna varierar.

Det är lätt att ställa sig kritisk mot de många projekt som bedrivits
mindre effektivt. I modernare litteratur inom ämnesområdet uppma-
nas man att tänka i s.k. processtermer. Detta ses som det mest salig-
görande och projekt som avslutas och påbörjas efter varandra ses som
svek mot de boende. Det kan trots detta, när man studerat hur olika
bostadsområden hanterats, dock förefalla som om projekten tillsam-
mans faktiskt varit verkningsfulla. De boende känner sig inte åsido-
satta och bortglömda vilket de lätt kunnat göra om inte någon inter-
vention utifrån skett. Kanske är det i alla fall så att projekten till sam-
mans gör en skillnad, och särskilt i områden där flera intressenter
lyckats samordna sina mål, som i Råslätt, där har kommunens förvalt-
ningar, föreningar, bostadsföretaget, boendeföreningar m.fl. strävat
tillsammans mot liknande mål.

Åtgärder i ljuset av studiens resultat
Att utvärdera åtgärder har inte varit avsikten med denna studie, men
väl att försvara försöken till positiv särbehandling av bostadsområden.
Det gäller positiv särbehandling i bostadsområden -där invånarna har
sämre förutsättningar än i andra. Särskilt viktiga blir, enligt avhand-
lingens resultat, satsningar på utbildning. Det är på det området som ef-
fekterna från omgivningen är störst, samtidigt som utbildning är en
förutsättning för andra karriärer i livet.

Jag tror dock att man ska förhålla sig skeptisk till föreställningen att
tankar om kontextuella effekter ligger bakom åtgärderna. I de flesta
fall är det troligen inte kunskapen om områdeseffekter som varit
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grunden till geografiskt inriktade åtgärder. När jag analyserat åtgärder
som utförts i Sätra, Råslätt och Södra Vallby har jag inte kunnat finna
att t.ex. satsningar på utbildning särskilt nämnts. Ofta får utsatta om-
råden mer resurser, men en mera tydlig satsning skulle vara önskvärd.

Trots handlingsplaner som syftar till att minska segregationen finns
tecken på att den ökat under de senaste decennierna. Frågan är därför
varför politiska mål och faktiska resultat inte överensstämmer? Är det
målen som är orealistiska, eller är medlen otillräckliga, eller är det kan-
ske samspelet mellan medel (åtgärder) och målen som inte fungerar?
Kanske är det så att frågan om effekterna av boendesegregation är fel
ställd, grundad på felaktiga antaganden om orsaker. Problemet anses
ofta ligga i själva överrepresentationen av vissa befolkningskategorier.
Argument som talar för och emot överrepresentation respektive
blandning, är dock mycket beroende av vilket perspektiv man har,
och vilken aktör man utgår från: samhället i vid mening, enskilda
myndigheter, enskilda grupper eller individer.

Många av de s.k. problemområdena ägs av kommunala bostadsfö-
retag, den allmännyttiga sektorn på bostadsmarknaden. De åtgärder
som genomförs är dessutom i huvudsak finansierade med allmänna
medel. Lind (1997) menar att utvecklingen av boendesegregationen
kommer att bero på den lokala politikens inriktning och att lösning-
arna därför kommer att ha lokalpolitiska förtecken. Huruvida insat-
serna mot boendesegregation korresponderar med den förda politiken
är inte lätt att avgöra. Troligtvis är den politiska retoriken mer kraft-
full än de åtgärder som till slut sätts in, något som också med nöd-
vändighet kommer att variera beroende på vilken politisk majoritet
man har i en kommun.

Kontextuella effekter har vanligtvis inte beaktats särskilt mycket i
dessa diskussioner om problem, åtgärder eller negativa processer i bo-
stadsområden. Detta trots att områdesinriktade åtgärder varit en hu-
vudidé under 1990-talet. Kontextuella effekter borde vara en av förut-

sättningarna i ett sådant arbete, men den kunskap om integrationen av
sociala och fysiska system som skulle kunna tas fram med detta syn-
sätt saknas i stor utsträckning. Fysisk och social integration har pekats
ut som en viktig målsättning, vilket bl.a. framgår av formuleringen i
Bostadspolitik 2000: "Genom att utvecklingsarbetet i utsatta bostadsområden
måste inrymma både fysiska och sociala aspekter" (SOU 1996, s. 147). Om
inte kontextuella effekter beaktas blir problemformuleringarna, d.v.s.
frågorna beträffande vilka de viktigaste konsekvenserna av segrega-
tionen är, vaga. En effektiv forskningsstrategi, med inriktning mot att
ta fram resultat som kan ligga till grund för utformningen av åt-



Politiska implikationer 189

gärdsprogram som kan motverka boendesegregationens negativa kon-
sekvenser för invånare i utsatta bostadsområden, måste grundas på
klart specificerade frågeställningar om den fysiska och sociodemogra-
fiska kontextens betydelse.



 



Kapitel 8

Sorgedalar och Glädjehöjder
— sammanfattande diskussion

1 föreliggande avhandling analyseras omgivningens effekter på männi-
skors socioekonomiska karriär. 1 vardagligare termer - vad det be ty-
der för människors utbildning, sysselsättning och inkomst att bo i
"Sorgedalar" eller på "Glädjehöjder", för att återknyta till några fraser
i inledningskapitlet. Dessa två begrepp innefattar värden som går som
en röd tråd genom hela undersökningen. Ett normativt, teoretiskt
perspektiv grundat på social rättvisa är utgångspunkten för denna stu-
die av boendesegregationens konsekvenser, för utbildning, sysselsätt-
ningsstatus och inkomst. Ett mål har varit att undersöka fenomenet
boendesegregation och dess konsekvenser i reell mening. Flera andra
studier beskriver enbart segregationen, och mot bakgrund av sådana
beskrivningar dras ofta förhastade slutsatser om vad den kan betyda
(se även Hertting och Strömblad 1997, s. 147). Den offentliga debat-
ten om boendesegregation har i stor utsträckning förts innan grund-
läggande studier av segregationens betydelse har genomförts. Jag
skulle gärna se att debatten och studierna tog en annan riktning, och
inte handlade om att teckna beskrivande bilder, där jämmer och elände
ligger implicit begravt, ofta på osäkra grunder, utan just om att analy-
sera segregationens konsekvenser i så konkreta termer som möjligt.
Denna avhandling är ett bidrag till en sådan nyorientering, för att an-
knyta till inledningen, och det finns fler arbeten i samma anda, både
publicerade och under arbete (Strömblad 2001; Andersson 2000).

I avhandlingen har kontextuell analys använts som ett redskap för att
undersöka frågan om boendesegregationens eventuella konsekvenser.
Kunskap om vad det betyder för människor att bo i områden av i
vissa avseenden väsentligt olika karaktär förutsätter att man vet om
kontexten överhuvudtaget har någon effekt. Den ömsesidiga påver-
kan som sker mellan människa och omgivning har därmed stått i fo-
kus (Figur 27). En grundläggande, i och för sig självklar utgångspunkt
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är att omgivningen består av både fysiska och sociala komponenter
de förra t.ex. bostadshus, de senare t.ex. grannar.

Socio-rumslig dialektik

individens

egenskaper

överförings-
mekanismer

\Z

omgivningens
egenskaper(dess
fysiska och socio-

demo grafiska
karaktär)

individens karriär vad gäller
utbildning, arbete och inkomst

Figur 27. KonceptueII modell. Socio-rumslig dialektik, ömsesidig påverkan
mellan individen och den sociodemografiska och jysiska omgivningen
som tillsammans med andra faktorer skapar utfallet iform av indi-
videns socioekonomiska karriär.

Hur överföringsmekanismerna inverkar symboliseras av den svarta
dubbelriktade pilen i Figur 27. Pilen kan här liknas vid en black box
eftersom processen inte studeras direkt. Den svarta lådan med över-
föringsmekanismer lämnas till fortsatt forskning, medan denna av-

handling inriktas mot att analysera utfallet av samspelet mellan männi-
ska och miljö. Utfallet i form av socioekonomisk karriär symboliseras
av den lodräta pilen i Figur 27. Figuren beskriver avhandlingens kon-
ceptuella modell som utgör utgångspunkten för forskningsprocessen.

Modellen i Figur 27 kan sättas in i den större tankekedja, eller forsk-
ningsprocess, som hela avhandlingen utgör, se Figur 3. Det teoretiska
perspektivet berör social rättvisa och de strukturer på bostadsområdes-
nivå som skapar ojämlikhet beträffande socioekonomiska karriärmöj-
ligheter. Samhällsproblemet boendesegregation utgör forskningsom-
rådet i avhandlingen och berörs av detta perspektiv. I kärnan av

forskningsområdet återfinns den empiriska frågan om kontextuella ef-
fekter på socioekonomisk karriär för människor i bostadsområden.
Den socio-spatiala dialektikens påverkan på människors karriär be-
skrivs i den modell som presenterats ovan. Nästa länk i kedjan är de be-
grepp och andra teorifragment som definieras och diskuteras utifrån
litteratur i ämnet. Begreppen länkas sedan direkt till de empiriska stu-
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dierna som genomförs dels som en intervjustudie där kvalitativa me-
toder utnyttjas, dels som en kvantitativ analys av registerdata. En idé
om tillämpning förenar metoderna, empirin och perspektivet om so-
cial rättvisa. Till sist följer analysen där avhandlingens olika delar
sammanfogas i en syntes. Det är således denna tankekedja som leder
fram till resultaten.

De mest centrala resultaten

Syftet med avhandlingen är att, med inriktning mot bostadsområden i
tre mellanstora svenska städer, analysera omgivningens betydelse för
individens socioekonomiska karriär med avseende på utbildning, sys-
selsättningsstatus och inkomst. Det viktigaste resultatet är att omgiv-
ningen har effekt på människors socioekonomiska karriär. Det är ef-
fekt både från omgivningen i form av fysisk och sociodemografisk
kontext. Detta är det övergripande resultatet av studien, men det finns
ett antal preciseringar att göra, beträffande de olika frågeställningarna
i inledningen. Frågeställning 3, huruvida kontextuella effekter kvarstår
om hushållsbakgrund och individegenskaper inkluderas i analysen,
kan besvaras jakande beträffande utbildning och sysselsättningsstatus
men inte i fråga om inkomst. Resultatet kan utläsas nedan samt åter-
finns bland punkterna som sammanfattar resultaten sist i avsnittet.

Vad i den socioekonomiska karriären påverkades mest? (frågeställning 4).
Det visade sig att omgivningseffekterna är olika starka för de olika in-
dikatorerna. Effekterna på utbildning var mest betydande och därnäst
kom sysselsättningsstatus och minst effekter hade omgivningen för
inkomstnivån. Intervjupersonerna talade också mest om påverkan
från omgivningen på utbildningen. Inkomst togs i intervjuerna inte
upp av respondenterna i samband med omgivningseffekter, vilket
stöder resultaten från den kvantitativa studien, som pekade på att in-
komst inte var en relevant fråga i sammanhanget.

Hade den sociodemografiska eller fysiska karaktären på området störst bety-
delse? (frågeställning 2). I den kvantitativa studien visade sig effekterna
från den sociodemografiska omgivningen vara starkast, men det fanns
även effekter från den fysiska. Det intressanta i intervjustudien var att
beskrivningar av den fysiska miljön kunde tolkas som ett slags om-
skrivning av dess befolkning (sociodemografiska omgivning). Det
kunde ibland bli problem att avgöra om intervjupersonerna ansåg att
den fysiska eller den sociodemografiska kontexten gav störst påver-
kan. Ett exempel var när en person talade om den tråkiga, asfalterade,
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betongdelen av sitt område, samtidigt som hon sedan sade att hon
inte ville att hennes barn skulle leka med barnen i den delen av områ-
det. En möjlig tolkning är att hon menade att den fysiska miljön är så
dålig att de som bor där eller vistas där blir negativt påverkade. En
annan tänkbar tolkning är att den fysiska miljön får representera nå-
gonting annat. Det kan vara en omskrivning för att inte tala direkt illa
om människorna i den miljön eller ge uttryck för vad som kunde upp-
fattas som fördomar om vilka som bor i en sådan miljö. Trots de
många beskrivningarna av den fysiska miljön är min tolkning dock att
den sociala miljön uppfattades som mest betydelsefull även om den
fysiska ibland fick bli den ställföreträdande, i viss mening enklare för-
klaringen.

Jag analyserade således bostadsområdeseffekter, med utgångspunkt
i omgivningens (bostadsområdets), sociodemografiska och fysiska ka-
rakteristika. Det skulle ha varit önskvärt i den kvantitativa analysen att
även kunna kontrollera för all annan påverkan än bostadsområdets på
inkomst, utbildning och sysselsättning. Sådana påverkande faktorer
kan vara t.ex. från religion, livsstil, socialt ärvda mönster eller ekono-
miska konjunkturer. Valet står ofta mellan att arbeta utifrån en relativt
enkel modell eller ingen alls. Den i avhandlingen använda modellen
innehåller dock även hushålls- och individvariabler, och omgivningen
karaktäriseras vidare med hjälp av flera variabler, också sådana fakto-
rer i omgivningen som intervjupersonerna talade om.

Ger kontexten olika möjligheter till socioekonomisk karriär jor människor
som bor i olika områden? (frågeställning 1). Det finns bostadsområden
som ger goda respektive mindre goda förutsättningar för socioeko-
nomisk karriär. 1 intervjuundersökningen betonades att det är vikti-
gast var man bor med tanke på barnens utbildning. En paradoxal
upptäckt var att de intervjuade inte själva ansåg sig ha blivit påverkade
av omgivningen, inte ens som barn. För deras egna barn handlar det
emellertid om en "bra" skola, och upptagningsområdet för elever har
därmed stor betydelse. Det betydde indirekt att de trodde att barnens
utbildning kunde påverkas av vilka grannar man hade. En av intervju-
personerna har sett sina barn och deras kompisar utbilda sig vidare
och betonar att de har bott i ett område med "mycket duktiga elever" i
västra Jönköping. Det område intervjupersonen talade om består till
övervägande delen av småhus och medelklassfamiljer. Enligt den
kvantitativa studiens resultat är det i sådana områden som sambandet
mellan sociodemografisk karaktär och hög utbildningsnivå är starkast.
I en modell där jag kontrollerande om hushållsbakgrund skulle elimi-
nera effekten av omgivningen, visade sig områdets sociodemografiska
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karaktär alltjämt ha betydelse, t.o.m. större betydelse än kön. Den sta-
tistiska analysen ger vid handen att sådana småhus- och medelklass-
familjsområden är den bästa uppväxtmiljön med tanke på utbildning,
tillsammans med områden med mer blandad karaktär i fråga om både
befolkning och bebyggelse, där ett liknande samband fanns. I dessa
typområden bodde ungefär hälften av undersökningspopulationens
individer.

Individer som bott i andra typområden skiljer sig antingen inte sig-
nifikant från genomsnittet i fråga om att nå en hög utbildningsnivå,
eller har bott i områden där omgivningseffekten är negativ. Bebyggel-
semässigt karaktäriseras de senare områdena av flerfamiljshus byggda
under miljonprogrammet eller före 1965, samt befolkningsmässigt av
ett stort inslag av äldre och arbetare. Det är dock få personer ur un-
dersökningspopulationen som återfinns här, 318 stycken, dvs ungefär
en av åtta. Bland uttalanden från intervjupersonerna, om deras upp-
fattning i frågan, finns ett flertal som pekar i samma riktning som från
den statistiska analysen. De som bott som barn i numera för sina pro-
blem bekanta miljonprogramsområden med flerfamiljshus säger att de
inte skulle ha velat bo kvar där. En av dem sade att "även om man har
... ambitioner själv och man har bra relationer i sin familj med sina barn så tror

jag ändå att klimatet är ganska tufftför barn att växa upp i där [ett miljonpro-
gramsområde med flerfamiljshus och hyreslägenheter där hon bott som liten]".
Flera av intervjupersonerna som är föräldrar menar att de inte vill
flytta till, alternativt redan har flyttat ifrån, stigmatiserade miljonpro-
gramsområden. De har gjort det i syftet att barnen ska få gå i en
bättre skola och få bra utbildning och därmed bättre möjligheter till
arbete och inkomst i det fortsatta livet.

Omgivningseffekterna på utbildning innebär att "places of good for-
tune" inte bara finns i teorin, utan att de kan påvisas empiriskt med
kvantitativa data, samt i människors verkliga uppfattning. Det är
framförallt fråga om områden med småhus och medelklassfamiljer.
Det finns emellertid andra områden som ger sämre möjligheter, jag
kallar dem för places of few opportunities , där ett mindre antal ur under-
sökningspopulationen har vuxit upp.

Frågan om omgivningens betydelse för sysselsättningsstatus ger
resultat som var något mer svårtolkade än den om betydelsen för ut-
bildning. I intervjuerna kom diskussionerna att handla om yrke och
yrkesval istället. Vid tillfället för intervjuerna var endast en av de in-

1 På engelska för att det skall vara jämförbart med Smits begrepp "places ofgood
fortune ".
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tervjuade personerna arbetslös. I fråga om yrkesval fanns en köns-
skillnad. Männen i intervjustudien svarade att det var deras egna am-
bitioner och intressen som styrt dem. De förmedlade inte heller i
samma utsträckning som kvinnorna uppfattningen att omgivningen
har någon större betydelse. Skillnaden mellan män och kvinnor bland
de intervjuade var en upptäckt som kom med den kvalitativa under-
sökningen. Några av de äldre kvinnorna talade om olika hinder för
dem att följa en utbildning som skulle givit dem ett yrke de önskade.

Utbildning ger förutsättningar för en persons möjligheter att välja
sysselsättning och kronologiskt kommer ofta utbildning före inträde i
arbetslivet. Detta visar sig också i samvariationen mellan resultaten
från analysen av sysselsättningsstatus respektive utbildning. I områden
som dominerats av tätortsnära landsbygdsbefolkning var det vanligare
att man arbetade än i de områden där utbildningen förväntades bli
som högst, alltså småhusområden med medelklassfamiljer. I de senare
områdena var personerna i undersökningspopulationen fortfarande
under utbildning. Man kan också tänka sig att sysselsättningsstatus be-
ror relativt mycket på hur den ekonomiska konjunkturen ser ut i sam-
band med yrkesval och utbildningsval.

Omgivningseffekter kunde skönjas i både den kvantitativa och den
kvalitativa studien. En person menade att ett visst sätt att arbeta på
var något som hon när hon växte upp hade sett i sin omgivning, näm-
ligen att ta arbete allt eftersom möjligheten dyker upp, ta det mer som
det kommer. Att vara arbetslös periodvis eller att vara starkt inriktad
på en yrkeskarriär varierar i ett segregerat samhälle. Några av de inter-
vjuade gjorde klart att arbete var mycket viktigt för dem. De sade sig
värdera arbetet så högt att de skulle se sig tvingade att flytta om de
inte haft det och detta trots att de trivdes bra i sin sociala miljö.

Variationer i synen på arbete, som de ovan nämnda, bör ses i sam-
band med resurser, möjligheter och restriktioner. Detta gav också ut-
slag i den stadstiska analysen av sysselsättningsstatus. Att ha vuxit upp
i ett område med tätortsnära landsbygdsbefolkning hade en positiv ef-
fekt för sysselsättning, medan det var vanligare att personer som vuxit
upp i miljonprogramsområdenas flerfamiljshus inte hade arbete. Här
finns dock inte den enkla förklaringen att dessa personer fortfarande
är under utbildning, som anförts i fråga om småhusområden med
medelklassbefolkning ovan. Miljonprogramsområdena är exempel på
platser som inte är gynnsamma att växa upp på, de är "places offew op-
portunities" i sysselsättningssammanhang.

Några omgivningseffekter på inkomst kunde inte beläggas statis-
tiskt. Mellanliggande faktorer som utbildning och sysselsättning är
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sannolikt en viktig förklaring. I enstaka fall fanns dock ett samband
mellan vissa fysiska typområden och inkomstnivå. Småhusområden
och områden med blandade hus från före år 1950 hade en positiv ef-
fekt, vilket kan vara en konsekvens av den relativt större andel indivi-
der med hög utbildning i dessa områden. Skillnaden skulle kunnat bli
tydligare om undersökningspopulationen varit äldre vid tillfället för
analysen. Avsaknaden av omgivningseffekter på inkomst blev än tyd-
ligare i intervjuundersökningen. De flesta kunde inte ens kommentera
ett eventuellt samband, utan frågan föreföll vara irrelevant för de in-
tervjuade. Av de tre undersökta indikatorerna är utbildning således
den viktigaste när det gäller socioekonomisk karriär och välfärd, efter-
som sysselsättning och inkomst delvis är en följd av utbildningsnivå.
Det är också därför särskilt viktigt att påvisa det samband som finns
just mellan utbildning och uppväxtmiljö.

Nedan sammanfattas resultaten av den kvantitativa analysen i
punktform.
• Omgivningen, både fysisk (hus) och sociodemografisk (grannar),

har effekt på människors socioekonomiska karriär.
• Effekterna var starkast beträffande utbildning, mindre i fråga om

sysselsättningsstatus och svagast på inkomst.
• Effekter från den sociodemografiska omgivningen var starkast och

oftast signifikanta.
• Den sociodemografiska omgivningen (grannarnas karaktär) har betydelse

för utbildningsnivå, även i modeller som inkluderar personernas
hushållsbakgrund.

• Småhusområden med medelklassfamiljer är bäst att växa upp i om
man vill uppnå en hög utbildningsnivå.

• Den fysiska omgivningen har betydelse för utbildningsnivå, även till-
sammans med hushållsbakgrund, och den tydligaste skillnaden
finns när miljonprogramsområden jämförs med alla andra typom-
råden.

• Ett negativt samband med hög utbildning finns i områden som
bebyggelsemässigt karaktäriseras av flerfamiljshus byggda under
miljonprogrammet samt befolkningsmässigt av äldre och arbetare.

• Den sociodemografiska omgivningen har betydelse för sysselsättnings-
status, även om man samtidigt kontrollerar för hushållsbakgrund.

• Uppväxt i ett område med tätortsnära landsbygdsbefolkning på-
verkade sysselsättningsnivån positivt.
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• Uppväxt i miljonprogramsområden med flerfamiljshus påverkade
sysselsättningsnivån negativt.

• Kontexteffekter på inkomst kunde inte beläggas.

Några punkter i intervjustudien kan lyftas fram som resultat som inte
skulle ha framkommit den förutan.
• Att de vuxna intervjupersonerna paradoxalt nog inte trodde att de

var påverkade av kontexten, ofta inte ens som barn, medan de tror
att deras egna barn påverkas.

• Att de intervjuade kvinnorna i större utsträckning än männen sade
att de trodde att omgivningen kunde påverka människor.

• Att intervjuerna antydde att man trodde att grannar, sociala kon-
takter, fysisk omgivning och/eller skola påverkade individer.

• Att de intervjuade inte egentligen reflekterat över om inkomst är
en faktor som kan påverkas av kontexten i form av bostadsområ-
det.

• Att flyttningar uppfattades som ett sätt att hantera och förändra sin
kontext.

• Att intervjustudien fyllde en viktig funktion vid tolkningen av re-
sultat i den kvantitativa delen av undersökningen genom att ge en
fördjupad förståelse av kontextens betydelse.

Två metoder och två material

Skiljer sig resultaten från analyserna med olika metoder och material
från varandra i fråga om att kunna beskriva, förklara och ge förstå-
else? Hittills har de två empiriska- och metodiska ansatserna använts
sida vid sida, (förutom att t.ex. klusteranalysens typområden används i
båda fallen). Jag skall nedan utgå från begreppen beskriva, förklara och
förstå för att förtydliga hur undersökningarna kompletterar varandra.

En beskrivning av segregationsmönstren, med hjälp av klusteranalys,
gavs i den första kvantitativt orienterade delen av analysen. Det är en
generell beskrivning av alla områden i studien som dock inte säger
någonting om undersökningspopulationens sociala liv (Brewer och
Hunter 1989, s. 46). De typområden som beskrivits i detta avsnitt an-
vänds även i den kvalitativa analysen, både som utgångspunkt för va-
let av intervjupersoner och vid beskrivningen av uppväxtmiljöer. Här
finns således en koppling mellan de två ansatserna och datamateria-
len. Det kvalitativa materialet ger en komplex och allsidig bild av om-
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givningens betydelse. Det utgörs av människors vardagliga beskriv-
ningar av boendemiljöer och verksamheter, både speciella och indivi-
duella, till skillnad från den kvantitativa studiens generella beskriv-
ningar. Metoderna ger likvärdiga beskrivningar även om sättet på vilka
områdeseffekter beskrivs är olika. De skilde sig åt t.ex. vad gäller ge-
neraliserbarhet, komplexitet och representativitet. Arbetet har dock
bedrivits med utgångspunkt i tanken att metoderna kompletterar var-
andra (jfr diskussionen om utgångspunkter i teori vid kvalitativa un-
dersökningar i t.ex. Bryman 1997, s. 147, 202).

Förklaringarna till områdeseffekter förutsatte båda metoderna. Den
statistiska analysen krävde stöd från både intervjuundersökningen och
teorin. Den var också ett annat sätt att undersöka de påståenden om
omgivningseffekter som de intervjuade gav uttryck för. Intervjuper-
sönerna talade om, och gav exempel på, omgivningseffekter i reella
termer, t.ex. för deras barn. Detta utgjorde grunden för den statistiska
studiens antaganden om samband mellan socioekonomisk karriär och
bostadsområdet som kontext, och behövdes inte minst för att särskilja
reella orsakssamband mellan variabler från enbart samvariation

(Brewer och Hunter 1989, s. 46). Omvänt blir intervjuresultaten in-
tressantare genom att de kopplas till, och kan jämföras med, resultat
som emanerar från en analys med generaliserbarhet. Omgivningens
effekter förklaras därför på ett sammansatt sätt med analyserna av
olika material och med olika metoder.

Förståelsen för problemet blev djupast genom intervjustudien, i vil-
ken människor talade om omgivningseffekter som en naturligt ingå-
ende del av livet. Förståelsen i egentlig mening ökade inte efter den
kvantitativa analysen, men de effekter som intervjupersonerna berät-
tade om fick en generell karaktär. Det intressanta var också att de två
olika metoderna gav resultat som pekade i samma riktning. Motstri-
diga resultat hade varit svårare att hantera. Förståelsen ökade också
genom att perspektivet innehöll en integrerad socio-rumslig dimen-
sion (Kemeny 1992, s. 156). Det är enligt Kemeny ett efterfrågat bi-
drag till bostads- och urbanforskningen.

Slutsatser och fortsatt forskning
Kontext är ett begrepp som används genom hela avhandlingen. Det
är i denna form också användbart för fortsatta studier om omgivning-
ens betydelse, eller kontextuella effekter. Eftersom områden ofta dis-
kuteras som enheter, som ges resurser och blir föremål för åtgärder,
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är det geografiska perspektivet viktigt. Det centrala är att kontexten
här ges en socio-rumslig dimension. Kopplingen mellan befolknings-
struktur och byggd miljö, är nödvändig när man t.ex. diskuterar om-
rådesinriktade åtgärder. Det går inte att rusta upp ett område fysiskt,
men samtidigt inte göra någonting åt den sociala miljön. Lika lite går
det att enbart se till människorna och inte investera i deras fysiska
omgivning. Båda sidorna av omgivningen påverkar människor. Soci-
ala och rumsliga förhållanden är integrerade och måste behandlas i ett
sammanhang, vilket denna avhandling visar.

Det registerdatamaterial som utnyttjats har visat sig vara använd-
bart för att analysera kontextuella effekter. Det finns fördelar med
detta material jämfört med material som använts i andra studier.
Kontextanalysen förutsätter ett longitudinellt material för att man
skall kunna jämföra egenskaper/andra faktorer efter en viss tid av inver-
kan från omgivningen. Att materialet är på individnivå var fördelaktigt då
individernas respektive omgivning kunde karaktäriseras.

Studien rör tre mellanstora städer, vilket inte är helt vanligt när det
gäller segregationsstudier som ofta brukar handla om storstäderna
Stockholm, Göteborg och/eller Malmö. Dessutom har det varit nöd-
vändigt att undersöka hela kommuner och inte enbart s.k. utsatta bo-
stadsområden. Uppläggningen är i linje med den definition av boen-
desegregation som innebär att ett område i sig inte kan vara segrege-
rat, utan att det är i jämförelse mellan olika områden som förekoms-
ten av boendesegregation bör diskuteras.

Resultaten ovan, vid sidan av de rent empiriska, kan sammanfattas i
ett antal punkter.
• Behandlingen av kontext, i ett geografiskt perspektiv, är en nöd-

vändighet i boendesegregationsdebatten.
• Vikten av det socio-rumsliga, integrerade angreppssättet för studier

av boendesegregationens kontextuella effekter är stor.
• Datamaterialet har fördelar jämfört med tidigare studier, det är

longitudinellt, på individnivå och möjligheten finns att formera
hushåll och typområden.

• Kombinationen av metoder är en förutsättning för relevanta re-
sultat.

• Studien är en utvidgning av forskningsfältet boendesegregation ge-
nom undersökningen av de mellanstora städerna Gävle, Jönköping
och Västerås, samt av hela kommunernas yta; inte enbart s.k. ut-
satta områden.
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Det behövs fortsatt forskning om kontextuella effekter. En anledning
är att boendesegregation inte ska hamna i beskrivningar som implice-
rar problem, som jag kritiserat ovan. Nyorienteringen mot studier av
kontextuella effekter behöver breddas och stödjas av mer forskning.

Till sist är det också intressant att notera, med tanke på utform-
ningen av bostadspolitiska program, att de som vuxit upp i områden
som både bebyggelse- och befolkningsmässigt varit blandade, haft
fördel av denna uppväxtmiljö i sin socioekonomiska karriär. De posi-
tiva effekterna har inte varit lika påtagliga som i de "bästa" områdena,
men bättre än i miljonprogramsområdena med flerfamiljshus som har
haft en negativ effekt. Detta är politiskt intressant eftersom dessa tan-
kar finns inom bostads- och stadsplanering men kanske inte alltid be-
kräftats och fått något riktigt genomslag.

För att återknyta till kapitel 1, behöver inte boendesegregation vara
ett problem, något negativt. Det faktum att boendesegregation be-
traktas som ett problem av politiker, forskare och debattörer, gör
emellertid saken mer komplicerad. I intervjuerna visade det sig t.ex.
att personerna väl visste vilka områden de uppfattade, eller borde upp-
fatta, som just s.k. problemområden. Det är dock inte valet, eller icke-
valet (särskilt för de unga i min studie) av bostadsområde som är pro-
blemet utan de omgivande villkor som följer med det (Molina 1997, s.
233). Ar det en omgivning som för med sig tur/framgång i den socio-
ekonomiska karriären eller en omgivning som påverkar den negativt?
Det viktiga är att utifrån vetskapen om de skillnader i villkor som bo-
sättningsmönstren ger upphov till, motverka dessa. En strategi är för-
stås att förse områden med extra resurser samt särskilt att verka för
bättre villkor för utbildning.

För att återknyta till de i inledningen till denna avhandling be-
skrivna arbetarna i hyreskasernerna Sorgedalen och Glädjehöjden,
framförde även de en önskan om just bättre villkor för utbildning. De
ville ha en ny skola istället för det kapell som kramforsbrukets konsul
Burchart lät bygga, och som stod färdigt 1895. Den berättelsen vittnar
om vilken utmaning det är att åstadkomma förändringar för att upp-
fylla människors önskemål om bättre villkor. "På senare år har nya mo-
dernare hus byggts upp på kasernernas plats och hör och häpna — skolverket ska
flytta in där, så till slut blir kanske bruksarbetarnas önskan uppfylld — efter 100
år" (Joansdotter 1996, s. 7). Låt oss bara inte vara lika senfärdiga med
vår tids Sorgedalar.



 



Summary

I

From Valley of Sadness to Hill of Happiness
— The Significance of Surroundings for Socio-
economic Career
The study departs from an imaginary topographical map of valleys of
sadness and hills of happiness. In the valleys people find fewer op-
portunities for a satisfying socio-economic career and on the hills we
find "places of good fortune" considering the same kind of career. Are
there such valleys and hills in the Swedish landscape of opportunities
for a socio-economic career? The normative theoretical framework of
social justice forms the basis of discussion, and is also linked to the is-
sue of residential segregation.

Studies on residential segregation are often concerned with the
spatial distribution of different categories of people and their over or
under representation in a specific geographical area. Often high or
low concentrations of particular categories of people are considered a

problem. Residential segregation dose not necessarily imply negative
phenomena, but researchers and politicians have treated it as prob-
lematic. The problems are not often very well identified, or the causes
are just assumed from the fact that an area is called distressed. There
is a need for studies that analyse the potential consequences of residential
segregation, consequences that constitute a true problem.

In this study the perspective is somewhat different from traditional
segregation studies. It concerns the interplay between individual and
household characteristics and the local surroundings. The aim of the
study is to analyse the significance of surroundings for an individual's socio-eco-
nomic career in the form ofeducation, occupational status and income.

Other important questions to discuss are,
1. Does the context provide diverse socio-economic career possi-

bilities for people living in different residential areas?
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2. What importance can be accorded to the characteristics of the
population and to the built environment, respectively, for an indi-
vidual's socio-economic career?

3. Is it possible to distinguish contextual effects from those of the
individual's household and personal traits?

4. What in an individual's socio-economic career is influenced the

most, education, income or occupational status?
The approach is multi-methodological and uses two sets of empirical
material. The first consists of register database material for individuals
in the municipalities of Gävle, Jönköping and Västerås. The first step
of investigation included a cluster analysis not only showing the spa-
tial divisions in the municipalities, but also constituting the physical
and socio-demographic context of 248 areas. The survey population,
a cohort born in 1970, consists of individuals who lived five years or
more in the same geographical area. A multi-level regression analysis
was carried out to measure the impact of the physical and the socio-
demographic environment, respectively, for the individual's educa-
tion, occupational status and income. The levels of household and in-
dividual characteristics were also included in the analyses.

The second set of empirical material is derived from an interview
study that was carried out in the same three municipalities. Twelve
semi-structured interviews were conducted. The interviewees were

asked to tell their life story with a focus on dwelling and their inter-
pretation of possible contextual effects of neighbours and the built
environment.

Definitions of the concepts context, social justice and residential
segregation are established in Chapter 1. The context is place specific
and constitutes the surroundings that influence the behaviour of indi-
viduals and help to shape their characteristic. Context per se can be
divided into two parts, the socio-demographic environment (the
neighbours) and the built environment (the dwelling and residential
area). The consideration of both the socio-demographic and physical
context has not been evident in earlier Swedish research, but is one of
the major features of this work.

The normative theoretical perspective of social justice lies behind
this study and gives a reason to explore "places of good fortune" and
"places offew opportunitiesor places that are favourable or unfavourable
to a socio-economic career in the form of high education, occu pation
and high income. Social justice theory in general concerns the
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distribution of society's benefits and burdens and how this distribu-
tion comes about.

Residential segregation is defined as a spatial division of people.
The definition implies the concentration of particular categories of
people in particular areas. There are several fields of research on resi-
dential segregation, dealing with its causes, the status of segregation,
measures (policy) to address segregation, and consequences of segre-
gation. This thesis belongs primarily to the last of these fields. The
thesis contributes to the research on consequences, by integrating dis-
cussions on residential segregation and contextual effects of residen-
tial area.

Theoretical framework
In Chapter 2 the focus of the study on the importance of surround-
ings for socio-economic careers is placed in a broader theoretical
framework. This framework is built out of concepts and discussions
concerning people — environment relations, the impact of local social
relations, social justice, and spatial divisions of welfare.

Five different socio-spatial levels of context are identified (see Fig-
ure 4 in Chapter 2) of which the third, residential area, represents the
focus of study. Further on, people — environment relations, are dis-
cussed with respect to effects from the composition of population in
an area and effects from physical design and planning. Whether ef-
fects emanate from the socio-demographic or physical context, they
are not deterministic. Research on this relationship has moved from
simple explanations to more complex ones; the environment can not
be seen as the cause, but as a set of complexly related moderating
variables. It is also notable that the impact from the spatial context is
not the only one.

The impact of local social relations is also considered in Chapter 2.
The socio-spatial dialectic, with the people and their characteristics on
the one hand and the environment (socio-demographic and physical)
on the other, constitutes the thesis' foundation (see Figure 6 in
Chapter 2). There is a reciprocal influence between the context and
the individuals. How this comes about is the focus of many debates
and lies beyond the scope of this thesis. However some points are
made in the subject. The concepts "weak" and "strong ties" are used to
characterise social relations in residential areas, and earlier studies on

the subject are presented. These and other mechanisms that transfer
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influences between individuals and surroundings are dealt with in the
chapter. To conclude, the relations that transfer influences are to a
large degree assumed in the study. Time-geography helps to describe
these different spaces of influence from a time-geographical/ structu-
ral perspective.

The overall theoretical perspective in the study is that of social jus-
tice, especially the geographical branch generated by David Smith.
People are born in "places ofgood fortun" or "places offew opportunities" by
good luck or misfortune How can the consequences for an individ-
ual's socio-economic career thus be morally defended? This is a ques-
tion behind the study, supported by the discussions of social justice.

Methods and materials

Chapter 3 is the beginning of the empirical part of the thesis. It in-
eludes a discussion of some methodological considerations, a de-
scription of methods, and a statistical presentation of the case-mu-
nicipalities of Gävle, Jönköping and Västerås.

The choices and considerations concerning methodology have re-
suited in theoretical standpoints in some aspects. I would like the
reader to understand that the work on the thesis has been done in an

environment with traits of a post-structural turn. Although the writer
has been impressed by this "turn", the work is much that of a tradi-
tional Swedish thesis. This in part is due to the theoretical perspective
of social justice. Much thinking about social justice stems from the
idea that the things that people want in life are very much the same.
This leads to views on one human nature, such as essentialism, which
are not compatible with post-structuralist ideas. Categorisations are
made in order to analyse the impact from residential areas; this is also
not in line with post-structuralist ideas. A related issue is the utility of
the results. I see greater utility in quantitative results like those more
often included in traditional studies.

As mentioned earlier, the study refers to two dimensions of the
residential context, socio-demographic and physical. These dimen-
sions are both included in the quantitative and qualitative analyses.
The quantitative methods target the individual's resources, notably
length of education, income level and occupational status. These vari-
ables are measured from a welfare perspective and are indicators of
an individual's socio-economic career. The qualitative methods target
the resident's own evaluations and perceptions of context. The inter-
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views illustrate a resident's own perception of the consequences of
living in a residential area. A combination of the two methods offers
advantages when studying the effects of a residential area on socio-
economic career.

In short, the presentation of the case-municipalities shows that
Västerås has the largest population (127 000 inhabitants), Jönköping
the next largest (117 000), and Gävle the smallest (91 000). There are
more people with high education as well as high-income in Västerås.
There is a lower employment rate in Västerås than in Gävle and
Jönköping, possibly a consequence of the on-average longer educa-
tion.

Contextual effects on socio-economic career

In Chapters 4 and 5 the study of social justice issues continues with
an empirical investigation of potential contextual effects on socio-
economic careers.

A four-fold typology of areas is derived through cluster analysis of
the physical variables. The four areas are as follows:
1. multifamily dwellings built before year 1965;
2. mixed house types from before 1950;
3. detached houses; and
4. multifamily dwellings built during the Million Programme era.

Another four-fold typology of areas is derived through cluster analysis
of the socio-demographic variables. The four areas are as follows:
1. areas with elderly and working-class population;
2. mixed population areas;
3. middle-class family areas; and
4. urbanised rural population areas.

The cluster analyses constitute the first step of mapping areas with di-
verse characteristics. They show patterns that are similar in the three
municipalities (See maps 4-9 in Chapter 4). A picture of residential
segregation is apparent.

The next step in the empirical analysis is to consider the contextual ef-
fects of the area types on socio-economic careers (Chapter 5). These effects
are examined for education, occupational situation and income sepa-
rately using data for a cohort born 1970 (2 467 individuals). The co-
hort lived in the areas between 1985-89, when they were 15-19 years,
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and their careers are analysed in 1995, when they are in their early- to
mid-20s.

All four socio-demographic area types proved significant for the
education of the examined population. Interestingly enough, although
the models also control for effects from household and individual

characteristics, a separate effect from neighbours in the residential
area was found.

The physical area types were less significant except for a model
with Million Programme areas as a dummy-variable. When examining
the specific area types, middle-class family areas and areas of detached
houses were the most advantageous surroundings for high education.
This is an example of places of good fortune for high education. An
example of places of few opportunities for high education involves a
combination of Million Programme areas and areas with elderly and
working-class population.

The surroundings, in the form of neighbours (socio-demographic
areas), during adolescence are significant for an individual's occupa-
tional status in his or her mid-twenties. Even here one could suspect
that it is in reality the household's characteristics that provide this
outcome; however, this is not the case. Physical surroundings, if Mil-
lion Programme area or not, influence the occupational status. Ado-
lescence in a Million Programme area increases the probability of be-
ing unemployed later in life. In contrast, individuals in the study who
grew up in urbanised rural population areas increased their chances of
being employed. Low chances of being employed in some areas are
probably due to an on-average longer education; that is, they were still
receiving formal education when the examination was conducted.

Income as an indicator of socio-economic career proved the least
susceptible to contextual influences of the residential area. Surround-
ings in adolescence were not important for subsequent income of in-
dividuals in the study. Individuals living in areas of mixed houses
from before 1950 and in areas of detached houses showed a tendency
for higher incomes later in life.

Peoples perception of contextual effects
The interviews (Chapter 6) are essential to the understanding of the
correlation between the environment and individuals. It is not how-
ever the effects per se that are examined but rather the interviewees'
understanding and opinion of possible contextual effects. There were
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in total 12 persons interviewed. They were born 1970, 1955, 1942 and
1925 and were living in different contexts defined with respect to the
cluster analyses.

In order to follow separate paths in the stories of the interviewees,
the material was divided into five themes. The first theme considers
social relationships with neighbours and the possible impact they
might have. The second theme takes into account the physical con-
text and its influence on people. The third theme considers state-
ments from the interviewees that discount the importance of context
for education and occupation. The fourth theme considers migration
and mobility as means to change context. Finally, there is a theme on
the sensitivity of children and adolescents to the environment, and
also on gender differences in the judgement of importance of context.

The respondents all knew characteristics of some of their neigh-
bours, such as occupation and level of education. They also ex-
changed information and ideas with them. Some of the respondents
even gathered with neighbours for different leisure activities and to
care for the residential area. Subsequently there existed forms of in-
fluence between neighbours. The interviewees emphasised the im-
portance of context for children and adolescents but paradoxically did
not think that they themselves were influenced in the same way. This
paradox was highly relevant for the discussions of choice of education
and occupation.

The interviewees all mentioned, concerning mainly their children,
the impact on individuals of the built environment. This issue is
problematic and could easily be understood as deterministic. There is,
however, no direct or simple correlation between the built environ-
ment and the behaviour and attitudes of individuals. There is no pos-
sibility of impacts such as "salvation by bricks" (Jacobs 1993). An expla-
nation is the sometimes strong stigmatisation concerning certain built
environments and mediated by the respondents through their de-
scriptions of contexts. A negative effect of the built environment is
stated in literature on high-rise buildings and also found in the de-
scriptions from the respondents.

The issue of moving in order to find a suitable context for children
was found in many interviews. The respondents believed that children
were influenced by surroundings and were more sensitive to the envi-
ronment than adults. They also spoke about the importance of their
own childhood residential areas. They wanted to find places of good
fortune for their children. Especially the interviewed women empha-
sised the contextual effects and even gave examples of the implica-



210 Summary

tions of residential context for their own lives. The men generally de-
nied contextual effects and stressed their own ambitions and choices
in life.

Political implications
The main question in Chapter 7 considers contextual effects in politi-
cal discussions about measures against residential segregation. Are
contextual effects taken into account in discussions of spiralling,
negative conditions in neighbourhoods or in area-based programs? In
addressing these questions, the chapter builds on existing literature,
on references to measures applied in the three municipalities under
study, and on empirical results.

The researchers Tunstall, Power (1995 and 1996) and Thelander
(1984, 1989 and 1990) consider the processes leading to development
of distressed or unpopular urban areas. This process can be described
as a downward spiral of conditions in a residential area in both the
British and the Swedish cases. The problematic situation for the resi-
dential areas is however typically described by the authors as area-
based. Measures taken to improve the situation in the Swedish mu-
nicipalities in the study are also directed towards a particular area
(namely Sätra in Gävle, Södra Vallby in Västerås, and Råslätt in
Jönköping). The reasoning above seems reasonable, since the empiri-
cal study shows contextual effects from residential area. The dilemma
is that contextual effects are not considered enough, neither in the
political nor in the academic debate on area-based programs. One of
the ideas of this thesis is to combine the discussions of contextual ef-
fects and residential segregation, and particularly the measures against
residential segregation.

The Swedish government stated in the Housing Policy of year 2000
that the development programmes in distressed urban areas should
include both physical and social aspects (Näringsdepartementet, 2001-
04-17). Empirical results in this thesis attest to the importance of
taking both physical and social aspects into consideration. The con-
textual effects have to be considered for the understanding of both
what measures to take against problems in residential areas, and how
to cope with them.
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Synthesis
The study's most important finding is that surroundings effect peo-
pie's socio-economic careers. Even if household characteristics are
controlled for, there is still an effect from the surroundings on socio-
economic career (question 3).

Out of three indicators of socio-economic career, an individual's
education was the one most effected by the surroundings. Occupa-
tional status (i.e. employed or unemployed) and income were also ef-
fected, though contextual effects on income were the least distinct
ones (question 4).

A result from the quantitative analysis was that the socio-demo-
graphic characteristics of the neighbourhood were of greater impor-
tance for socio-economic career than the physical (question 2). In
contrast, the reasoning from the interviewees accorded greater im-
portance to the physical environment. An interpretation indicates
however that it is more politically correct or acceptable to talk nega-
tively about a physical environment than about one's neighbours.

Further diversification of results from the study concerns different
effects from different area types. The findings show that areas of de-
tached houses with middle-class families provide the best context
during adolescence with respect to subsequent academic achievement.
Lower estimated future education for individuals is found in multi-

family dwellings built during the Million Programme. An adolescent
in the study in an area of urbanised rural population has a higher
probability to be in employment in his or her mid-twenties. Once
again, areas with dwellings built during the Million Programme are
more likely to constitute places of few opportunities.

The qualitative interview study delivered some results beyond the
quantitative results above. Interviewees' beliefs in contextual effects
from neighbours, social contacts, the physical environment and
schools was found to be substantial. The interviewees' reasoning
about their own insensitivity to context shows a paradox compared to
their belief about contextual effects on their children.

The qualitative study also helps us to understand the statistical re-
suits by showing that the correlation between context and socio-eco-
nomic career was not only statistical, but real and imagined by people.
Income, though, was found to be an indicator not thought to be in-
fluenced by surroundings. The quantitative and qualitative investiga-
tions mutually supported each other.
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To sum up, there are residential areas that can be labelled places of
good fortune and also their opposites — places of few opportunities.
The problem is not, however, an individual's choice, or limited choice
of residential area, but the conditions that come along with the resi-
dential area. Out of the knowledge of differences in opportunities it is
important to confront them. One strategy is to give extra resources
and work for better conditions for education in certain residential ar-

eas.
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Bilaga 1. Sammanställning av
variablerna efter mina

kategoriseringar samt ursprungligen
från SCB.

Variabelbilaga

De tre första variablerna är SCB:s grunddata som finns om respektive person.

De har använts på följande sätt:

FODAR= Födelseår Variabeln har använts i den soeiodemografiska klusteranalysen enligt följande uppdelning:
I grunduppgifterna stod varje persons Variabelvärde Variabelbeskrivning
födelseår. 1 Yngre, lödda 1967 eller senare.

2 Medelålders, födda mellan 1921 och 1966.
3 Äldre, födda 1920 eller tidigare.

KON = Kön Variabeln har använts i den soeiodemografiska klusteranalysen och i samtliga regressioner enligt följande uppdelning:
1 = Man Variabelvärde Variabelbeskrivning
2 = Kvinna 1 Man

0 Kvinna

Variabeln har använts i den soeiodemografiska klusteranalysen och i samtliga regressioner enligt följande uppdelning:
Variabelvärde Variabelbeskrivning

1 Sverige, 01-25
2 Norden exkl Sverige, 26-28
3 Europa, 29-34 och 36-37
4 Nordamerika, 38-39
5 Sydamerika, 40-41
6 Afrika, 42-44
7 Asien, 45-49
8 Uppgift saknas, 50

34 Sydeuropa (Grekland, Italien, Spanien, Portugal,
Vatikanstaten, Monaco, Malta och San Marino)

35 Baltiska staterna

36 Östeuropa (Baltiska staterna, Albanien,
garien, Rumänien, Tjeckoslovakien, Ungern och
Sovjetunionen

37 Övriga Europa (Ej ovan definierade länder)
38 USA och Canada
39 Nordamerika (inkl Centralamerika) utom USA

och Canada
40 Chile
41 Sydamerika utom Chile

42 Etiopien, Eritrea, Somalia, Djibouti och Sudan
43 Nordafrika, Mellanöstern
44 Övriga Afrika utom Etiopien, Eritrea, Somalia,

Djibouti, Sudan och Nordafrika
45 Iran

46 Irak

47 Turkiel

FLAND = Födelseland
01-25 Länskod tor personer födda i Sverige
26 Finland
27 Danmark och Island

28 Norge
29 Bosnien-Hercegovina
30 Jugoslavien
31 Polen
32 Slorbitannien och Irland

33 Tyskald och DDR

48 Asien utom Mellanöstern, Iran, Irak och Turkiet
49 Oceanien

50 Uppgift saknas
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De följande fem variablerna är hämtade från ÅRSYS 1995.
De har använts på följande sätt:

HSUN = Högsta utbildning I samtliga regressionsanalyser har variabeln använts med loljandc uppdelning:
1 HSUN koden som är tresiffrig har bara den Kontinuerlig skala i regressionsanalysen har använts, därlör är variahelvärdet satt efter antal utbildningsår.
andra siffran används vid regressionsanalysen. Variabel värde Variabelbeskrivning
vilken enligt SUN ska kodas på följande sätt: X Förgymnasial utbildning kortare än 9 är
1 Förgymnasial utbildning kortare än 9 år 9 Förgymnasial utbildning 9 (10) år eller motsvarande
2 Förgymnasial utbildning 9 (10) ur eller motsvarande 11 Gymnasialutbildning högst 2-årig
3 Gymnasialutbildning högst 2-ärig 12 Gymnasialutbildning längre än tvä är men max 3 år
4 Gymnasialutbildning längre än två år men max 3 år 14 Eftergymnasialutbildning kortare än 3 år (inkl 4-årigt tekniskt gymnasium)
5 Eftergymnasialutbildning kortare än 3 år 15 Eftergymnasialutbildning 3 år eller längre (exkl forskarutbildning)
(inkl 4-ärigt tekniskt gymnasium) 19 Forskarutbildning

6 Eftergymnasialutbildning 3 år eller längre Opecificerad nivå (fanns inte i populationen)
(exkl forskarutbildning)

7 Forskarutbildning
9 Opecificerad nivå

INVAR = Invandringsår I samtliga regressionsanalyser har variabeln använts med följande uppdelning
Det år som personen senast invandrade till Sverige. Variabelvärde Variabelbeskrivning
Årtalet var angett med två siffror. För personer som 0 0 tom 1968
alltid bott i Sverige eller som invandrat före 196X 1 1969 tom 1975
var fältet blankt 2 1976 tom 19X0

3 19X1 tom 1985

4 19X6 tom 1990
5 1991 tom 1995

SYSS = Sysselsättning Variabeln SYSS finns bara med i regressionsanalysen av sysselsättningsstatus enligt följande uppdelning:
1 Sysselsatt Variabelvärde Variabelbeskrivning
4 Barn 0-15 år 1 Sysselsatt (1)
5 Ej sysselsatt, men med kontrolluppgift 2 Barn 0-15 år (4)
6 Ej sysselsatt, ingen kontrolluppgift 3 Ej sysselsatt (5,6)

LON = Lön (bildar tillsammans med FORINK Variabeln LON finns bara med i regressionsanalysen av inkomst (kontinuerlig variabel)
variabeln INKOMST)
Årslön från anställning 100-tals kronor

FORINK = FÖretagarinkomst(bildar Variabeln FORINK finns bara med i regressionsanalysen av inkomst (kontinuerlig variabel),
tillsammans med LON variabeln INKOMST)
Företagarinkomst l(X)-tals kronor

De sista nio variablerna är hämtade från FoB -85.
De har använts på följande sätt:

SEI = Socioekonomisk kod Variabeln har använts i den sociodemografiska klusteranalysen enligt följande uppdelning:
11 Ej läck lärda i varuproduktion Variabelvärde Variabelheskrivning
12 Ej läcklärdn i tjänsteproduktion I Arbetare (11, 12, 21, 22)
21 Facklärda i varuproduktion 2 Tjänstemän (33, 36. 46, 56, 57)
22 Facklärda i tjänsteproduktion 3 Företagare (60, 79, 89)
33 Lägre tjänstemän 1 4 (Ivriga (91, 99, blankt)
36 Lägre tjänstemän II
46 Tjänstemän på mellannivå
56 Högre tjänstemän
57 Ledande befattningar
60 Fria yrkesutövare med akademikeryrken
79 Företagare exkl lantbrukare
89 Lantbrukare

97 Oklassificerbara anställda

99 Uppgift saknas
BLANKT, Ej förvärvsarbetande
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HHTYP1 = Hushållstyp
1 cnboendc man

2 cnboendc kvinna

3 cnboendc man med barn 0-15 år

4 cnboendc kvinna med barn 0-15 är

5 Elt eller flera sammanboende par alla utan barn 0-
15 år

6 Minst ett sammanboende par med barn 0-15 år
7 Övriga hushåll utan barn 0-1 Sär
8 Övriga hushall med barn 0-15 är
BLANKT, Ej boende i bostadsbushåll

Variabeln har använts i den sociodcmografiska kluslcranalysen enligt följande uppdeln
Variabelvärde Variabelbeskrivning

1 Ensamma (1,2)
2 Ensam föräldrar (3, 4)
3 Par/ hushåll utan barn (5, 7)
4 Par/ hushall med barn (6, 8)

ÄG = Ägarkategori
0 Staten

1 Kommun, landsting, svenska kyrkan
2 Allmännyttigt
3 Bostadsrättsförening, annan
4 Enskild person
5 Annan ägare
fi Svenskt aktiebolag
7 Bostadsrättsförening, HSB
8 Bostadsrättsförening, RIKSBYGGEN
9 Uppgift saknas
BLANKT, Ej boende i bostadshushåll

Variabeln har använts i den fysiska klustcranalyscn enligt följande uppdelning:
Variabelvärde Variabelbeskrivning

1 Allmänyltan (2)
2 Borätt (3, 7, 8)
3 Enskilda personer (4)
4 Övriga (0, 1,5, 6,9)

HUST = Hustyp
1 Enbostadshus, friliggande
2 Enbostadshus, rad/kedjehus
3 Tväbostadshus

4 Flcrbostadshus

5 Icke-bostadshus

BLANKT, Ej boende i bostadshushäll

Variabeln har använts i den fysiska klustcranalyscn enligt följande uppdelning:
VariabelvärdeVariabclbcskrivning

1 Småhus (1, 2, 3)
2 Övriga hus (4, 5)

UPPL = Upplåtelseform
01 Äger huset
02 Har bostadsrätt

03 Dclägarc/andelslägcnhct
04 Har hyresrätt
05 Hyr i andra hand
06 Har annat avtal
07 Under reperation/ombyggnad
08 Till uthyrning ledig
09 Disponeras av fastighetsägaren för annat
10 Utrymd pga föreslående rivning
12 Upplåten till enskild person, utan kyrkobokfört boende
13 Upplåten till juridisk person, utan kyrkobokfört boende
14 Obebott enfamiljshus pga att huset är till salu
99 Uppgift saknas
BLANKT, Ej boende i bostadshushåll

Variabeln har använts i den fysiska klustcranalyscn enligt följande uppdelning
Variabel värde Variabelbeskrivning

1 Äger huset (01)
2 Bostadsrätt, andclslägenhct (02, 03)
3 Hyreslägenhet l:a, 2:a, 3:c hand (04-06)
4 Övrigt (07- 99)

LÄGST = Lägenhetsstorlek
00, 1 rum

01, 1 kök

02, 1 rum och kokvrä
03, 2 eller flera rum

04, 2 eller liera rum och kokvrä
05, 1 rum och kök
06, 2 rum och kök

07, 3 rum och kök
08, 4 rum och kök

09, 5 rum och kök
10, 6 rum och kök

11,7 rum och kök
12, 8 rum och kök

13, 9 rum och kö)k
14, 10 rum och kök

15, 11 rum och kök
16, 12 rum eller Iter och kök

99, Uppgift saknas

Variabeln har använts i den fysiska klustcranalyscn enligt följande uppdelning:
V ariabelvärde Variabelbeskrivning

1 Smälägcnhetcr (00-06)
2 Treor (07)
3 Fyror(08)
4 Femmor eller större (09-99)



224

BYGGP = Byggnadsperiod Variabeln liar använts i den fysiska klustcranalysen enligt följande uppdelning:
01, Före 1901 Variabclvärdc Variabelbeskrivning
02, 1901-1920 1 Tom 1950(01-05)
03, 1921-1930 2 1951-1965 (06-08)
04, 1931-1940 3 1966-1975 (09, 10)
05, 1941-1950 4 1976-1985 (11, 12)
06, 1951-1955
07, 1956-1960
08, 1961-1965
09, 1966-1970
10, 1971-1975
I 1, 1976-1980
12, 1981-1985
99, Uppgift saknas
BLANKT, Ej boende i bostadshushåll

SAMBO = Sammanboende
1 Ej gifta sammanboende
2 Gifta ej sammanboende
3 Gifta sammanboende
O Övriga
BLANKT, Ej bcondc i bosladshushäll

Variabeln har använts i den soeiodemografiska klustcranalysen enligt följande upp
Variabel värde Variabelhcskrivning

1 Sammanboende gifta eller ogifta (1,3)
2 Ej sammanboende gifta eller övriga (2, 0)

ANTBO = Antalboende i hushållet
I Fob angavs antalet boende med ett nummer,
01 för en person och 02 för två personer
BLANKT, Ej boende i bostadshushåll

Variabeln har använts i den fysiska klusteranalyscn enligt följande
Variabel värde Variabelhcskrivning

1 1 persons hushall
2 2 persons hushall
3 3-7 persons hushall
4 Mer än 7 personer



Bilaga 2. Exempel på brev som
skickades till intervjupersonerna

Hej igen!
Jag skriver för att bekräfta tid och plats efter vårt telefonsamtal den 3
juli. Vi avtalade tid för intervju kl. 13.00 onsdagen den 5 juli i Rådhu-
set i Gävle. Om du får förhinder så var snäll och kontakta mig på
nedanstående adress eller telefonnummer.

Intervjun kommer att handla om hur du flyttat och vad du tyckt
om olika platser du bott på. Det vore bra om du kunde tänka igenom
när du flyttat och var du bott innan vi möts. Jag är doktorand och din
intervju tillsammans med andra kommer att användas i min avhand-
ling. Jag använder naturligtvis inte ditt eller andras riktiga namn. Jag
kan berätta mer när vi ses.

Med vänliga hälsningar

Eva Andersson

För ytterligare frågor om projektet kontakta projektledare Lars-Erik
Borgegård, Uppsala Universitet, Institutet för bostads- och urban-
forskning, tel. 026-420 65 17.



 



Bilaga 3. Frågeguiden som användes
vid intervjuerna

Underlag för intervjuer, (guide)
/. Demografisk bakgrund:
Kön (M/K)
Födelseår

Utbildning: (folkskola/grundskola/yrkesutbildning/gymnasium/högskola/
annan postgymnasial utbildning)
När blev du färdig med din utbildning?
Sysselsättning (studerande/yrke/arbetslös — hel-/deltid)
Har du haft arbete de senaste 10-15 åren?

Inkomst per månad före skatt (SEK) eller årsmk.:
Nationellt ursprung

Tidigare hemland (ett eller flera)
Har du alltid bott i Sverige?
Antal år i kommunen

Namn på bostadsområdet
Antal år i bostadsområdet

Hur definierar intervjupersonen sitt bostadsområde? (visa och låta intervju-
personen ringa in sitt bostadsområde på stadskarta)
Hur hushållet ser ut idag samt 1985-89 (antal personer, ålder på dessa, rela-
tioner mor, far, dotter, son, svärmor etc.)

2. Historisk boendekarriär dvs. uppväxtperioden:
I vilken typ av bostad och bostadsområde växte du upp? Hur bodde du
under den tid du bodde med dina föräldrar, under tiden fram till dess du
flyttade till en egen bostad? (hustyp, upplåtelseform, storlek, läge — centralt, halv-
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centralt, perifert, gång-, cykel-, bil-, bussavstånd). Vilken bostad/ område präglade dig
mest? beskriva det utförligare.

Hur såg din första bostad ut efter att du hade flyttat hemifrån? (hustyp,
upplåtelseform, storlek, kostnad (t ex hyra), läge, grannar i området, när-
måste grannar t ex i trappuppgången, service i området, allmänna kommu-
nika tioner)

Matrisen
Hur har du flyttat sedan dess? (dvs. sedan du flyttade hemifrån) (hustyp,
upplåtelseform, kontrakt (första, andrahands e dyl) storlek, kostnad (t.ex.
hyra), läge, grannar i området, närmaste grannar t ex i trappuppgången, ser-
vice i området, allmänna kommunikationer)

Vilka år flyttade du mellan dessa bostäder? (personer flyttar i dagligt tal
mellan namngivna kvarter, gator etc. ej från ex. hyresrätt till bostadsrätt osv)

Berätta om din nuvarande bostad och bostadsområde och om det som

gör att du väljer att stanna här (hustyp, upplåtelseform, storlek, kostnad
(t.ex. hyra), läge, områdets status, grannar i området, närmaste grannar t.ex. i
trappuppgången, närhet till vänner/släktingar, service (affärer etc.), allmänna
kommunikationer, omgivning (miljö), kunskap om området, investering
(ekonomisk eller social), attachment)

Är du nöjd med ditt val av bostad? Var det något du inte tänkte på när
du valde just den här bostaden? (bra/dåligt)

Vad skulle få dig att flytta? (förändringar i något ovan eller är du redan
inställd på att flytta)?

3. Händelser
Kan du knyta några händelser till dina tidigare flyttningar, vad var det som
gjorde att du flyttade (t.ex. gått en utbildning, bytt arbete, hushålls föränd-
ringar, förändrad inkomst, bostadsområdet, annat)

4. Bostadsområde nu och 1985-89
Bortse nu helt från bostaden och tänk endast på själva bostadsområdet.
Är bostadsområdet vackert/ganska vackert/fult eller vet ej.
• Utnyttjar du den service som området erbjuder? (affärer, lokaler o dyl)
• A.r området välplaneråt?
• Tillbringar du någon tid i bostadsområdet? (för arbete/fritid)
• Umgås du med några grannar/några i området? Hur upplever du gran-

nar/andra som bor t bostadsområdet? (trevliga, otrevliga, finns alla sorterj
• Upplever du dig själv som typisk för området eller skiljer du dig från

mängden?
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Det finns koncentrationer av människor som i ett eller flera avseenden lever
under samma livsbetingelser. Ar det bra eller dåligt?

Vad tror du att andra, utomstående, har för åsikt om det bostadsområde
som du bor i? Ar detta positivt/negativt för dig? Kan du rekommendera
området till dina närmaste vänner?

Har de bostadsområden som du har bott i haft någon betydelse för dig
själv och exempelvis för dina barn vad gäller val av utbildning och arbete?

Har du någon gång funderat på att flytta då den största orsaken var att
flytta från eller till ett specifikt bostadsområde för att öka dina (eller eventu-
ella barns) chanser? Påverka sin välfärd, arbetssituation m.m.?

Om du skulle söka ett arbete i Gävle/Jönköping/Västerås skulle det vara
en fördel eller nackdel eller varken eller om du sa var du bor?

Har du någon gång och på vilket sätt känt dig orättvist behandlad av nå-
gon aktör på bostadsmarknaden (bostadsföretag, hyresvärd, mäklare, bank-
tjänsteman e dyl.)? Vad tror du att det beror på? (t.ex. din bakgrund, in-
komst, bostadsadress e dyl)?

Visa stadskartan. IJit intervjupersonen peka ut de tre bästa respektive de tre sämsta
bostadsområdena.

5. Framtiden
Vill du fortsätta att bo så här de närmaste åren? Och sedan? Om nej, hur vill
du då bo? (bostad och bostadsområdet)

Hur skulle ditt drömboende se ut? Det gäller även omgivningen. (rimligt
eller orimligt).

Ska det göras/har det gjorts förändringar bättre/sämre i intervjuperso-
nens bostadsområde under den tid hon/han bott där?(Tror intervjuperso-
nen att förhållandena/utvecklingen av bostadsområdet skulle ha varit de-
samma om åtgärderna inte satts in?)

6. Viktigast, bostadens roll
Marianne Om du får välja bara en anledning till att du valde den här bo-

staden, till att du flyttade just hit, vilken anledning skulle det då
vara?

efter spontant svar fråga vadgäller
områdets status

attraktivt läge
passande miljö (t ex barnvänligt)
kostnad,
släkt/vänner här
känner mig hemma här
nära till arbete, skola
kunde inte välja själv
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Vilken roll tycker du att bostaden har/ska ha? (bor man bara
där, plats att trivas på, är den en plats för umgänge (bjuda hem
släktingar/vänner), en investering)

Eva RANGORDNA. Vad är det som påverkat dig till din utbild-
ning?
tradition

egna ambitioner
föräldrarnas önskan och deras inkomst, yrke och utbildning
skolan, lärare
kompisar
bostadsområdet

möjligheter till ekonomiskt stöd

7. Övrigt
Ar det något du vill lägga till, vad gäller din bostad eller ditt bostadsområde?
Eller något annat?

8. A tt anteckna själv
Vilken typ av bostadsområde ligger bostaden i?

På ren landsbygd med högst ett fåtal hus inom synhåll
I by med mindre ort på landsbygden med i huvudsak en- eller
tvåfamilj shus
I tättbebyggt område — stadsdel eller förort- med i huvudsak en-
eller två familj shus
I tättbebyggt område med blandad bebyggelse — småhus och
flerfamiljshus.
I tättbebyggt område med i huvudsak flerfamiljshus

Anteckna typen av hus där intervjupersonen bor:
Friliggande en- eller två familjsvilla
Sammanbyggt radhus eller kedjehus
Flerbostadshus med 1-2 våningsplan
Flerbostadshus med 3-4 våningsplan
Flerbostadshus med minst 5 våningsplan

Hemmet:

Några minnesanteckningar
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Eva Andersson

Från Sorgedalen till Glädjehöjden
- omgivningens betydelse för
socioekonomisk karriär

Omgivningen har en egen påverkan på individer, vilken är
skild från hushållets. Det är främst den sociala kontexten
bestående av grannarnas egenskaper som har betydelse för
socioekonomisk karriär, men även den fysiska omgivningen
har betydelse. Detta visar Eva Andersson som har undersökt
omgivningens betydelse för socioekonomisk karriär i form av

utbildning, sysselsättning och inkomst i kommunerna Gävle,
Jönköping och Västerås.

Resultatet har betydelse för diskussionen om boendese-
gregation. Att människor bor rumsligt åtskilda är inte ett
problem i sig, det är däremot eventuella negativa effekter av

omgivande villkor i enskilda bostadsområden.
Småhusområden med medelklassfamiljer är en bra upp-

växtmiljö för att nå en hög utbildning. Däremot visar sig
miljonprogramsområden vara en sämre kontext för både
utbildning och sannolikheten för att vara sysselsatt. Uppväx-
ten i olika bostadsområden påverkar således en individs kar-
riärmöjligheter. I den andra delstudiens intervjuer framkom
att man trodde att kontexten hade större betydelse för barn
än för vuxna, samt att kvinnor uppfattade kontexten som mer

betydelsefull än män.
Den normativa teorin om social rättvisa aktualiserar frågan

om en rättvis fördelning av resurser i ett svenskt välfärdsper-
spektiv. Hur stora får skillnaderna bli mellan individer som
vuxit upp i olika bostadsområden? Ar det rimligt att skillna-
der i karriärmöjligheter beror på turen eller oturen var ens
föräldrar bor?
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