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Varför områdesutveckling? 

Susanne Urban, IBF Uppsala universitet 

Författaren till denna artikel har studerat storstadsutveckling, grannskapseffekter och integration 

under en lång tid. Ibland blir jag inbjuden som föreläsare angående lokal områdesutveckling. Jag 

möts ofta av duktiga och engagerade områdesutvecklare med stora ambitioner. Den här artikeln är 

en reflektion över vilka möjligheter som lokal områdesutveckling kan tänkas ha för de som bor i 

området och för segregationen i staden.  

Bostadsegregation används ofta med en självklar negativ laddning. Det ses som problematiskt att 

fattigdom och utländsk härkomst är vanligare i vissa bostadsområden än i andra. Däremot talas det 

sällan om att det skulle vara problematiskt att andelen rika och födda i Sverige är högre 

koncentrerade i vissa bostadsområden än i andra. Ändå är koncentrationen av den ena kategorin 

beroende av koncentrationen av den andra. Om de rika i högre grad bor koncentrerat minskar 

andelen med höga inkomster i andra områden, vilket gör att de fattigares boende också blir mera 

koncentrerat. Segregationen är relationell, om den ena gruppen blir mera koncentrad kommer den 

andra gruppen också bli det (dvs om andelen i båda grupperna inte förändras). Det finns en lång 

tradition av lokal områdesutveckling som riktas oftast till områden som har hög andel arbetslösa, 

bidragsmottagare och hög andel utlandsfödda. I spåret av storstadssatsningen 1999-2005 och 

följande lokala utvecklingsavtal satsar regeringen under 2013-2014 på urbant utvecklingsarbete i 15 

stadsdelar. Målsättningen är bland annat att minska socioekonomiska skillnader inom städerna och 

regionerna. Även andra stadsdelar som inte ingår i regeringens satsning arbetar med liknande 

målsättningar och metoder. Exempelvis ska Fattigdomsprojektet i Göteborg bidra till att utjämna 

göteborgarnas livschanser och minska fattigdom och utanförskap genom en gemensam satsning för 

att öka livschanserna för alla på Hisingen. 

I det följande kommer jag att granska motiven för att bedriva lokal områdesutveckling, särskilt att 

påverka segregationsmönstret i staden och att minska negativa grannskapseffekter. 

Vad är problemet? 

Ett återkommande fenomen i lokalområdesutveckling är att det dels är oklart vilket problem som ska 

lösas och på vilket sätt man tror att åtgärden ska lösa problemet.  Målen brukar ofta formuleras i 

termer som minskad fattigdom, minskad arbetslöshet, ökad trygghet, och minskad segregation eller 

minskat ”utanförskap”.  

I de här sammanhangen brukar segregation användas för att beskriva att ett visst bostadsområde har 

en befolkningssammansättning med högre nivå av arbetslöshet, låga inkomster, etc jämfört med 

andra bostadsområden. Åtgärderna kan tex bestå olika typer av guidning till arbetsmarknaden, 

praktik, utbildning, eller åtgärder för att invånarna ska uppleva sig vara mera delaktiga i området. Det 

är bra mål och ofta bra verksamheter. Men jag menar att det saknas en tanke om hur dessa åtgärder 

ska leda till att målen för området och för staden ska uppnås. Ta till exempel målet om att minska på 

socioekonomisk segregation genom att minska fattigdom i de fattigaste områdena. Vilket problem är 

det då man vill lösa? Är det ekonomisk ojämlikhet? Eller är problemet att fattiga oftare har andra 

fattiga som grannar, och därmed kan påverka varandra på ett negativt sätt? Med andra ord:  är det 

antalet fattiga som är problemet, eller att många fattiga bor i närheten av varandra? Eller är det 



rent av så att det mest är frågan om att det är ett problem att det bor många fattiga just i detta 

område?   

Är det segregationen som är problemet och kan det lösas genom lokala åtgärder? 

Vi börjar med att diskutera lokal områdesutvecklings möjligheter att påverka socio-ekonomisk 

bostadssegregation (dvs skillnad i fördelning av hög- och låginkomsttagare i olika bostadsområden). 

Segregationen drivs dels av förändringar i inkomstojämlikhet och dels av flyttmönster. Det kanske 

kan uppfattas som ett trivialt påstående att om vi inte hade inkomstskillnader så skulle vi inte ha 

någon socioekonomisk bostadssegregation. Ändå är det inte ofta som detta tas med i diskussionerna 

kring åtgärder mot bostadssegregationen. Om inkomstskillnaderna ökar ger det också en ökning av 

bostadssegregationen, en ökning som skulle ske även helt utan flyttningar. En ganska stor del av den 

ökade socioekonomiska bostadssegregationen kan faktiskt förklaras av förändringar i 

inkomstfördelningen (en studie av Scarpa vid Linneuniversitetet visar detta). Ett utgångläge är kanske 

att det inte finns några starka drivkrafter för att inrikta åtgärder mot boendesegregation genom 

inkomstutjämning. Men vilka förutsättningar har lokal områdesutveckling för att påverka 

segregationen? 

Forskning av bland andra Andersson och Bråmå på IBF Uppsala Universitet, Hedberg på 

Kulturgeografiska institutionen Stockholms Universitet och Hårsman på KTH i Stockholm har visat att 

det i främst är flyttmönster bland de rika och svenskfödda som driver den delen av segregationen 

som förklaras genom flyttningar. De rika och svenskfödda flyttar oftare till områden med hög 

medelinkomst och homogen befolkning, medan låginkomsttagare oftare bor kvar i bostadsområden 

där medelinkomsten minskar. Låginkomsttagare flyttar oftare till områden med lika inkomstnivåer.  

När stadsutvecklingsprojekt med målsättningen att bryta segregationen lanseras riktas de trots detta 

nästan alltid mot de områden där många fattiga och utlandsfödda bor. En samlad röst från 

utvärderingar av dessa projekt är att dessa lokalt inriktade projekt har små möjligheter att påverka 

segregationsprocessen, dvs fördelningen av olika befolkningskategorier i staden. Det beror inte på att 

projekten inte skulle vara bra för de människor som deltar i projekten, utan på att 

segregationsprocessen främst drivs av att rika människor blir rikare och samlar sig i särskilda 

områden.  Det är förklarligt att inkomstojämlikhet och flyttmönster inte diskuteras som åtgärd mot 

boendesegregation på den lokala nivån, dels eftersom det är komplexa processer och dels för att det 

är svårt för en lokalpolitiker eller en lokal tjänsteman att se sin egen roll och möjlighet att förändra 

dessa processer. Kanske är det också väldigt svårt att påverka segregationsprocesser i ljuset av 

globala ekonomiska omvandlingar. 

Bygga blandat? 

”Bygga blandat” är en metod som används för att minska segregationen. Det är oklart vad man 

tänker sig påverka genom att bygga med blandade upplåtelseformer. Ett troligt mål är att man vill 

minska på koncentrationen av fattiga, men varför? En fattig person får troligtvis inte mera inkomster 

av att det byggs ett bostadsrättshus i bostadsområdet. En anledning till att vilja förändra 

sammansättningen i enskilda bostadsområden genom en sådan åtgärd torde vara smitto och 

nätverkshypoteser, dvs att man tänker sig att rikare människor ska komma in och genom sina 

nätverk, kultur och förebilder påverka de fattigare människorna i området. En annan anledning skulle 

kunna vara att man vill uppmuntra till möten och sociala länkar mellan människor med olika 



ekonomiska villkor genom att de oftare möts. I så fall räcker det inte att bygga hus med olika 

upplåtelseformer, sociala strukturer för möten måste också finnas. 

Påverka den lokala sociala miljön? Varför då? 

Låt oss vidare granska förutsättningarna för lokal områdesutveckling att påverka den lokala sociala 

miljön så att livschanser för de boende förbättras. Bakom de lokala stadsdelsutvecklingsåtgärderna 

finns en tanke om att det är det enskilda området som utgör problem för de individer som bor där. 

En stor mängd av så kallade grannskapseffektsstudier har på olika sätt prövat om boendet i vissa 

typer av bostadsområden påverkar individernas hälsa, utbildning, inkomst etc. Hypoteserna är att 

det lokala sociala livet kan påverka de som bor där på olika sätt, tex genom förebilder eller lokal 

kultur som ”smittar” av sig, eller tillgång på information i de lokala nätverken.  Koncentration av 

hushåll med låga resurser förväntas leda till social isolering, tillgång till sämre nätverk och därmed 

sämre tillgång till nätverk som kan leda till jobb.  

Studier om grannskapseffekter blir relevanta för att legitimera de områdesvisa insatserna.  De 

politiska diskussionerna utgör på så sätt även en motivation för att göra grannskapseffektsstudier 

eftersom de svarar på en fråga som ställs. Politikerna och tjänstemän som ska utföra lokal 

områdesutveckling vill få bekräftat att det finns lokala problem som de kan lösa med lokala åtgärder. 

Min erfarenhet är när man då säger att problemet är mer komplicerat än så, att det handlar om 

strukturella processer och i botten om ökande ekonomisk ojämlikhet, verkar det vara svårt att ta till 

sig detta. De flesta grannskapseffektsstudier visar att det finns en viss variation mellan grannskap i 

olika utfall som verkar bero på grannskapet i sig. Några studier säger att det knappast finns något 

stöd för hypoteserna om grannskap och andra säger att skolan är viktigare än grannskapet, tex 

Brännström och Rojas vid Stockholms universitet. När dessa resultat används som argument för lokal 

områdesutveckling tillmäts relativt små utfall av grannskapseffekter stor betydelse.  

All forskning som gjorts vad gäller grannskapseffekter visar som sagts ovan dock på att den 

eventuella risken att man som boende i en viss typ av bostadsområden skulle få sämre livschanser 

jämfört om man skulle bo i ett annat bostadsområde är liten. Dessutom finns det inte många studier 

som kan visa hur detta i så fall skulle gå till. Blir man påverkad av de som bor i samma 

bostadområde? På vilket sätt? Om det är detta som ses som problemen som ska åtgärdas kan man 

välja antingen att inrikta sig mot att minska ”smittorisken”, dvs att man påverkas av förebilder eller 

lokal kultur, eller öka tillgång till relevanta nätverk. Alternativt kan man försöka påverka 

befolkningssammansättningen och minska på koncentrationen. 

Lokal utveckling för att minska social isolering? 

En första invändning mot nätverksargumentet, dvs att lokala sociala nätverk är viktiga för 

information om lediga jobb, är att högstatusjobb oftare tillsätts via formella kanaler, dvs att om man 

vill ha ett högstatus jobb är informella nätverk inte alltid en tillgång. Boende i områden med större 

etniska nätverk har möjlighet att använda detta nätverk för att få jobb. Argumentet att minska etnisk 

segregation för att ge de utlandsfödda bättre tillgång till arbetsmarknaden håller inte. Tvärtom får 

man hjälp av det etniska nätverket. 

En andra invändning mot nätverksargumentet för lokalt utvecklingsarbete är att de sociala nätverken 

inte är avgränsade till grannskapet. De som har bott längre i grannskapet har oftare kontakt med 



grannarna. Men omflyttningen är stor. Eftersom personer i dessa områden oftare är nyinflyttade är 

det rimligt att tänka sig att de oftare har vidare nätverk än de som bor i mer homogena rika områden 

med högra kvarboendegrad.  Flera studier, bla av Edling och Rydgren vid Lund respektive Stockholms 

universitet samt en pågående studie av mig och Klinthäll vid Linköpings universitet, och vittnar om 

att de fattiga bostadsområdena rymmer ett rikt socialt liv internt och externt. Det finns sociala 

rörelser och nätverk för stöd och för motstånd vilket har belysts av bla Kings vid Södertörns högskola. 

Det kan till och med vara så att en arbetslös person blir mindre isolerad i ett fattigt bostadsområde 

än den skulle varit om det bodde i ett rikt bostadsområde. 

Jag menar att ökande grad av nätverksrekrytering på arbetsmarknaden är ett större problem än 

eventuella skillnader i tillgång till nätverk beroende på var man bor. Forskning av tex Andersson och 

Wadensjö vid Stockholms universitet visar att svenskfödda arbetsgivare verkar diskriminera mera än 

utlandsfödda arbetsgivare (som inte bara oftare anställer utlandsfödda från sitt eget födelseland, 

utan även från andra länder).  

Ett problem skulle kunna vara att svenskfödda arbetsgivare oftare bor i områden med homogen 

befolkning med hög andel födda i Sverige och höga inkomster där nätverken är mera isolerade pga 

högre kvarboendegrad. Nätverksrekrytering resulterar då i utestängning för de som inte bor i dessa 

områden och har tillgång till dessa nätverk. För att minska denna problematik skulle insatser göras i 

de svensktäta områdena för att bryta de homogena nätverken. Inte heller detta verkar vara ett 

gångbart mål för områdesutveckling eftersom det riktas till områden som karaktäriseras av låga 

inkomster, stor variation av födelseländer, och hög omflyttningsgrad. 

Även om det skulle gå att visa att fattiga som bor i fattiga bostadsområden har annat umgänge än 

vad de skulle ha om de bodde i ett annat bostadsområde (vilket är möjligt i alla fall för skolbarn som 

går i närmaste skolan), så finns det inga studier som visar att ökat umgänge med andra fattiga får 

negativa konsekvenser för individerna. Det finns så klart positiva effekter av att människor delar 

sociala nätverk med varandra också. Dessutom skulle en målsättning att minska umgänget mellan 

fattiga människor knappast slå igenom som mål för lokal utveckling. Därför är kanske nätverks eller 

smitto-hypotesen inte ett tillräckligt motiv för att driva lokala utvecklingsprojekt.  

Men vilka mål är rimliga då? 

Jag tror att lokala utvecklingsprojekt egentligen har, eller borde ha, som målsättning att utveckla 

servicen de personer som för tillfället bor där. I alla fall är det en målsättning som är möjlig att uppnå 

med en lokalt avgränsad verksamhet. Det finns organisatoriska fördelar att ha lokala 

utvecklingsprojekt, men det finns också nackdelar i och med att enbart de som bor i området får 

delta, samt att projektet i sig kan bidra till att ge bostadsområdet ett negativt rykte. Om projektet 

dessutom utger sig för att ha som målsättning att bryta segregationen ger det sig själv dessutom 

dåligt rykte eftersom det har väldigt små möjligheter att göras genom lokala åtgärder i ett 

bostadsområde. 

Områdesbaserade utvecklingsprojekt tenderar att behandla vissa bostadsområden som utsatta och 

segregerade, istället för att se geografiskt koncentrerad fattigdom som en konsekvens av ökad 

fattigdom och ökad social polarisering. Ett ensidigt fokus på att försöka lösa stadens problem i de 

bostadsområden som många låginkomsttagare bor i riskerar att lägga skulden på de med svaga 



resurser som drabbas av de rikas flytt och boendemönster, samt av ökad polarisering och 

arbetslöshet på arbetsmarknaden. 

Jag skulle vilja framhålla att lokal områdesutvecklings viktigaste bidrag inte är att minska fattigdom 

generellt, inte att minska skillnader i befolkningssammansättning i staden, inte att förbättra 

människors nätverk och inte att påverka eventuell social smittorisk, utan att se till att de som bor i 

bostadsområden med hög andel med låga inkomster inte får sämre villkor, tex att skola, bostäder, 

kommunikation och annan service ska vara av lika hög kvalitet även om man bor i ett område med 

låga inkomster. Förstärkning av skolan och annan service kommer inte att bryta 

bostadssegregationen, men minska på orättvisa och ojämlika tillgång till medborgerliga rättigheter. 

Jag tror att lokal områdesutveckling skulle underlättas med dessa målsättningar istället för orimliga 

målsättningar som svårligen kan lösas på lokal nivå.  


