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ABSTRACT 

Königsson, L. 2015. Sambandet mellan ökat deltagande på arbetsmarknaden och ett mindre segregerat boende: en 

studie om boendesegregationens utveckling för flyktingar från forna Jugoslavien i Gävle kommun. Kulturgeografiska 

institutionen, Uppsatser, Uppsala universitet. 

 

Sammanfattning: Under första halvan av 1990-talet pågick den dödligaste konflikten i Europa sedan Andra världskriget. 

Som en direkt följd av Jugoslaviens upplösning tog Sverige under kort tid emot över 70 000 flyktingar från 

konfliktområdet. I skenet av dagens flyktingströmmar från konfliktdrabbade områden i Mellanöstern rapporterade 

Arbetsmarknadsdepartementet 2013 om ett lyckat inträde på arbetsmarknaden för denna grupp jugoslaver. I bakgrund 

till detta är syftet med denna uppsats att genom statistisk analys undersöka sambanden mellan ett högt deltagande på 

arbetsmarknaden och en minskad grad boendesegregation. Området för studien är begränsat till Gävle kommun. Genom 

att studera segregationsnivåer i en mellanstor svensk stad ämnas studien samtidigt att bidra till ett fält som saknar bredd 

inom forskningen. Resultatet analyseras med hjälp av två teorier med bred förankring inom segregationsforskningen – 

spatial assimilation och place stratification. Teorierna betonar humanekologiska respektive strukturella faktorer bakom 

bildandet och upprätthållandet av boendesegregation. Spatial assimilation är främst applicerbar på den studerade 

gruppen jugoslaver genom att de uppvisar en relativt konsekvent trend mot både ökat deltagande på arbetsmarknaden 

och sjunkande segregationsnivåer på bostadsmarknaden. När resultatet kompletteras med jämförelser med andra 

befolkningsgrupper framstår istället place stratification som en högst relevant förklaringsmodell till de strukturella 

mönster som föregående teori misslyckas att förklara. 

 

Keywords: Boendesegregation, Jugoslavien, Gävle kommun, spatial assimilation, place stratification. 
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1. INLEDNING 

 

Ett av de hetaste ämnena i dagens samhällsdebatt är migrations- och integrationspolitiken. De 

senaste veckorna1 har hela Sveriges demokratiska system ifrågasatts då ett främlingsfientligt parti 

genom sin vågmästarroll lyckats fälla regeringens budget och pressat fram hot om extraval, något 

som inte inträffat sedan 1958 under statsminister Tage Erlander. Migrations- och 

integrationspolitiken är en tydlig vattendelare i svensk politik idag och i detta hårdnade politiska 

klimat är det mycket svårt för gemene man att avgöra vad som är riktigt och vad som bara är 

politisk retorik och populistiskt röstfiskande. En tid innan statsminister Fredrik Reinfeldt under 

föregående mandatperiod värnade till svenska folket att öppna sina hjärtan för de flyktingar som 

söker asyl i Sverige (Rosén, 2014) hade Arbetsmarknadsdepartementet (2013) presenterat en 

rapport om hur den stora gruppen flyktingar som immigrerade under konflikterna i forna 

Jugoslavien i början av 1990-talet lyckats etablera sig på arbetsmarknaden. I rapporten drogs tydliga 

paralleller till de senaste årens migrationsströmmar från bland annat Syrien, Afghanistan, Somalia 

och Eritrea. Bland annat drogs slutsatsen att trots en högre mottagning under Balkankriget har det 

gått relativt sett bra och att en kraftig majoritet har fått jobb (Arbetsdepartementet, 2013, s. 16) 

Detta kan, i den aktuella migrationsdebatten, ses som ett försök att lyfta fram de positiva aspekterna 

av invandringen och som ett sätt att motbevisa en växande strömning anhängare som argumenterar 

för en kraftigt minskad invandring. 

Ur ett kulturgeografiskt perspektiv är det i denna kontext intressant att studera huruvida ett högt 

deltagande på arbetsmarknaden korrelerar med minskad segregation på bostadsmarknaden. Gruppen 

som immigrerade till Sverige under konflikterna i forna Jugoslavien under första halvan av 1990-

talet är också extra intressant eftersom de, enligt Arbetsmarknadsdepartementet, utgör ett positivt 

exempel på inträde på arbetsmarknaden, vilket ofta även anses vara en nyckel till integration i 

samhället i stort (Magnusson Turner, 2008). Denna grupp har också vissa högst relevanta likheter 

med dagens grupper av flyktingar. För det första utgjordes flyktingströmmen under början av 1990-

talet, i likhet med dagens immigration, av människor från konfliktdrabbade områden. Den andra 

signifikanta likheten är att majoriteten av båda grupperna utgörs av unga vuxna och barn, vilket har 

belysts som en faktor bakom ökade möjligheter till bland annat inkludering på arbetsmarknaden 

(Arbetsdepartementet, 2013; SCB, 2014). I ljuset av Migrationsverkets (2014) senaste prognos, där 

antalet asylsökande för 2015 beräknas uppgå till mellan 80 000 och 105 000 personer, vilket skulle 

innebära mer än en fördubbling jämfört med 2012, är denna studie därför både högaktuell och 

viktig. 

Fenomenet boendesegregation förekommer i näst intill alla typer av städer och samhällen. Trots 

detta har den svenska debatten kommit att fokuseras kring de tre storstadsområdena Stockholm, 

Göteborg och Malmö. Detsamma gäller insatserna för att bekämpa segregationen som är speciellt 

riktade till de ekonomiskt och socialt marginaliserade områdena i dessa tre städer. Studier om 

boendesegregation i andra svenska städer är mindre vanliga. Även om boendesegregationen i 

mellanstora städer inte omfattar lika stora geografiskt sammanhängande områden som i 

storstäderna, och effekterna av det segregerade boendet därmed inte blir lika stora, går det inte att 

bortse från att det finns socialt och ekonomiskt utsatta grupper och individer även i denna typ av 

                                                 
1 Den 2 december 2014 meddelade Sverigedemokraterna att de tänkte bryta mot praxis (att rösta för sin egen budget 

alternativt lägga ner sina röster) och rösta för Alliansens budget med motiveringen att Sverigedemokraterna kommer 

att agera för att försöka fälla varje regering som väljer att föra en ökad invandring och ge Miljöpartiet ett 

avgörande inflytande över svensk migrationspolitik (Holender & Eriksson, 2014). 
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stadsmiljö. Faktum är att studier visar på att immigranter i mellanstora svenska städer har det sämre 

ställt ekonomiskt sett än motsvarande grupp i storstäderna (Bråmå, 2004). I denna studie kommer 

Gävle att användas som ett exempel på en mellanstor svensk stad. Resultatet i sin helhet kan inte 

generaliseras till andra mellanstora svenska städer även om paralleller kommer att dras för att 

upptäcka eventuella likheter. 

I studien kommer jag att använda mig av två rådande teorier inom segregationsforskningen som 

ramverk för att tolka resultatet – spatial assimilation och place stratification. Kortfattat utgår teorin 

om spatial assimilation från en humanekologisk utgångspunkt där människor konsekvent söker sig 

till ”bättre” (och mindre svenskglesa) områden när deras sociala status förbättras, till exempel när 

de får anställning. Place stratification betonar istället vikten av strukturella barriärer på 

bostadsmarknaden som upprätthåller etnisk boendesegregation över tid. Dessa barriärer grundar sig 

i fördomar och diskriminering utifrån etnisk härkomst och hudfärg, ett perspektiv som i föregående 

teori utelämnas helt. 

Det här är en studie om ett brinnande aktuellt ämne med fokus ett geografiskt område som 

saknar utbredning i forskningen, det vill säga en mellanstor svensk stad (Bråmå, 2004). I bakgrund 

till Arbetsmarknadsdepartementets rapport och forskningens belysande av vikten av anställning för 

en minskad boendesegregation är följande studie ett bidrag till arbetet att bättre förstå 

komponenterna bakom boendesegregationen i mellanstora städer i Sverige idag. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att studera hur segregationsnivåerna på bostadsmarknaden i Gävle 

kommun har förändrats över tid för gruppen som immigrerade till Sverige från forna Jugoslavien 

mellan 1991 och 1995. I bakgrund till Arbetsmarknadsdepartementets rapport, som presenterar en 

positiv utveckling för den studerade gruppen vad gäller inkludering på arbetsmarknaden, och den 

rådande migrations- och integrationspolitiska debatten, avses denna studie klargöra huruvida denna 

utveckling korrelerar med en minskad segregation på bostadsmarknaden. Detta genom att pröva 

relevansen av en väletablerad teori inom segregationsforskningen, nämligen spatial assimilation, 

samt att vid behov komplettera bilden med alternativa förklaringsmodeller. 

Den studerade gruppen jugoslaver kommer att jämföras med den näst största gruppen 

immigranter under tidsperioden 1991-1995, nämligen personer födda i Irak. När det bedöms 

relevant kommer även jämförelser med grupperna inrikes respektive utrikes födda i stort att utföras. 

Genom att studera segregationsnivåerna på bostadsmarknaden i en mellanstor svensk stad ämnas 

studien bidra till en djupare kunskap för ett perspektiv som saknar bredd i forskningen och därmed 

öka förståelsen för integrationen i samhället i stort hos den studerade gruppen. Uppsatsen utgår från 

följande frågeställningar: 

 

 Hur har boendesegregationen i Gävle kommun utvecklats mellan åren 1996 och 2010 för 

gruppen som immigrerade till Sverige från före detta Jugoslavien under perioden 1991 till 

1995? 

 

 Vilken relevans har teorin om spatial assimilation för att förklara sambanden mellan 

deltagande på arbetsmarknaden och förändringar av segregationsnivåer på 

bostadsmarknaden mellan åren 1996 och 2010 för den studerade gruppen jugoslaver? 

 

 Vilka är de viktigaste skillnaderna mellan den studerade gruppen jugoslaver och 
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motsvarande grupp irakier vad gäller deltagande på arbetsmarknaden och graden av 

boendesegregation under den studerade perioden? 

 

 Vilka är de viktigaste skillnaderna mellan den studerade gruppen jugoslaver och grupperna 

inrikes respektive utrikes födda i stort vad gäller deltagande på arbetsmarknaden och graden 

av boendesegregation under den studerade perioden? 

 

1.2 Definitioner 

Segregation betyder att olika befolkningsgrupper är systematiskt fördelade i rummet vad gäller 

bostäder, arbetsplatser, skolor med mera efter gruppskiljande egenskaper som till exempel ålder, 

hushållstyp, samhällsklass eller etnisk tillhörighet (Westin, 1999). Segregationen definierar i 

samtliga fall gränser mellan grupper och placerar dem i en makthierarki (Olsson Hort, 1995). I 

denna uppsats ämnas segregation främst att studeras utifrån begreppets koppling till boendet, vilket 

även är dess vanligaste användningsområde (Westin, 1999). Boendesegregationen avser att grupper 

i samhället bor geografiskt och socialt avskilda (Magnusson Turner, 2008) och är i sin tur starkt 

kopplat till övriga typer av segregation, då dessa inte sällan organiseras efter rumsliga kriterier. Tre 

typer av faktorer brukar lyftas fram som kriterier för segregation. 

 

 Demografisk segregation: Rumslig åtskillnad mellan individer av olika kön och ålder. Hit 

brukar även räknas en skev fördelning av olika hushållstyper. 

 

 Socioekonomisk segregation: Rumslig åtskillnad mellan individer som tillhör olika sociala, 

ekonomiska eller yrkesbaserade grupper. 

 

 Etnisk segregation: Rumslig åtskillnad mellan individer som tillhör olika kulturer, 

folkgrupper, raser och religioner (Westin, 1999). 

 

I denna uppsats är det främst de etniska, men även de socioekonomiska faktorerna, som är föremål 

för diskussion och analys. I och med att jag i studien fokuserar på två teorier avgränsar jag mig även 

från andra förklaringar till boendesegregation, som till exempel segmentation. 

Vad gäller graden av integration kommer detta inte att beröras i uppsatsen. Anledningen är att 

begreppen integration respektive segregation i grunden handlar om olika typer av frågor. Boverket 

(2004) gör en enkel distinktion mellan begreppen enligt följande grundläggande kriterier – 

segregation handlar om hur olika befolkningsgrupper fördelar sig i rummet, medan integration 

behandlar något mycket vidare och abstrakt, nämligen samhällets tillstånd och olika gruppers 

förhållande till samhället.  

Medan den europeiska forskningen använder termen etnisk segregation och studerar skillnader 

mellan infödda och invandrare (ibland även inkluderat andra generationens invandrare), pratar man 

i USA istället ofta om racial segregation. Skillnader i etnicitet är generellt sätt mindre relevanta i 

USA eftersom exempelvis både svarta och vita har bott i landet under flera generationer. Teorier och 

förklaringsmodeller från den amerikanska kontexten används dock regelbundet inom europeisk 

forskning. I denna uppsats används termen etnisk boendesegregation och åsyftar på skillnader 

mellan infödda och invandrare. På grund av datamaterialets struktur är det dock inte etniska grupper 

som studeras eftersom statistiken baseras på födelseland. 

Distinktionen som görs idag när det talas om (etnisk) segregation går vanligtvis mellan 
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svenskar och invandrare. Det finns dock anledning att använda begreppet invandrare med 

försiktighet. Om alla invandrare buntas ihop till en enda grupp finns en stor risk att människor 

tillskrivs egenskaper och problem de inte besitter (Hertzberg, 2003). Tilläggas kan även att 

betydelsen hos begreppet invandrare numer har glidit iväg från sin tidigare mening, det vill säga en 

person som invandrat till Sverige från en annan stat, till att i folkmun ibland även innefatta första 

och andra generationens invandrare (Magnusson Turner, 2008). I det sammanhanget används ibland 

även begreppet utländsk bakgrund, vilket bedöms ha än mindre relevans för studien och dess syfte. 

I bakgrund till denna stigmatisering av invandrare används inte termen vidare i uppsatsen. Istället 

baseras vissa jämförelser i studien på gruppen utrikes födda och kommer då att behandlas med 

eftertänksamhet. 

 

1.3 Disposition 

Uppsatsen inleds med en beskrivning av den metod som används i studien, det vill säga främst 

statistisk analys av kvantitativa data. Därefter följer en redogörelse av centrala teoretiska begrepp. 

Först presenteras olika aspekter av begreppet segregation och sedan en beskrivning av olika 

segregationsteorier och deras tillämpning i uppsatsen. Efter detta ges en sammanfattande bild av 

immigration och segregation i Sverige i stort och de specifika grupperna av intresse för studien 

presenteras närmare. Dessa mer beskrivande avsnitt följs av ett kvantitativt kapitel som bygger på 

bearbetad statistik och annat empiriskt material. Avslutningsvis analyseras och diskuteras resultatet 

med utgångspunkt i lokal kontext. Jämförelsegrupperna i studien ställs mot varandra och 

sambanden mellan deltagande på arbetsmarknaden och boendesegregation diskuteras i förhållande 

till syftet och det teoretiska ramverket för att besvara de uppställda frågeställningarna. 

 

2. METOD OCH DATA 

 

Kvantitativ forskning kännetecknas ofta (dock inte alltid) av ett deduktivt synsätt på relationen 

mellan teori och forskning. Med ett sådant synsätt ämnas satser logiskt härledas ur allmänna lagar 

och axiom, i detta fall två idealiserade segregationsteorier. Studien ämnas dock i huvudsak snarare 

till att studera fenomen i en enskild kommun än att pröva generaliserbarheten av dess resultat, vilket 

enligt Fotheringham (2006) ligger i linje med kvantitativ forskning. 

Longitudinella studier (statistisk metod som innebär att man följer ett antal individer över tiden 

och gör upprepade mätningar på dessa2 (Vorwerk, 2015)) brukar så gott som alltid spegla en önskan 

hos de kvantitativa forskarna att stärka sin förmåga att generera resultat som möjliggör en kausal 

tolkning (Bryman, 2011). Denna studie berör dock inte kausala förhållanden då fokus ligger på 

sambanden mellan deltagande på arbetsmarknaden och graden av boendesegregation. Diskussionen 

om vilka faktorer som utgör orsak och verkan faller således utanför studiens ramar då syftet inte 

berör kausalitet. 

I linje med kvantitativ samhällsvetenskaplig forskningstradition eftersträvas objektivitet genom 

hela uppsatsen och därmed även möjligheten till replikation av studien. Denna strävan underlättas i 

kvantitativ forskning i och med att forskaren själv inte aktivt deltar i studien (Bryman, 2011; 

Fotheringham, 2006). Extra ansträngning kommer att ägnas beskrivningen av studiens 

tillvägagångssätt för att möjliggöra replikation. 

                                                 
2 Datamaterialet för den fjortonåriga perioden i denna studie baseras dock inte på individ-data och det är således inte 

möjligt att göra uppföljande mätningar på samma individ. 
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Huvudkritiken mot kvantitativ forskning i stort riktas ofta mot en av positivismens centrala 

teser, nämligen att det inte bara är möjligt, utan även önskvärt att naturvetenskapliga metodprinciper 

används på alla företeelser som studeras. Detta innebär att man ignorerar det faktum att människor, 

till skillnad från naturvetenskapliga objekt, tolkar den värld de lever i (Bryman, 2011). Att fördjupa 

studien med en kvalitativ ansats i form av till exempel intervjuer med lokala aktörer på 

bostadsmarknaden hade således kunnat vara av intresse men är inte nödvändigt för att besvara de 

uppställda frågeställningarna. Värt att notera är dock att positivism och kvantifiering inte utgör 

synonymer även om många använder termerna på detta sätt (Fotheringham, 2006). 

I vidare kritik mot den objektivistiska ontologin inom kvantitativ forskning poängteras att 

mätprocessen ofta känns artificiell och konstlad, ett otillräckligt verktyg för att beskriva en 

subjektiv upplevelse av verkligheten (Bryman, 2011). Många aspekter av boendesegregation lämpar 

sig dock utmärkt för mätning och kvantifiering eftersom den delvis bygger på rent fysiska avstånd 

och avgränsningar. Vad den däremot inte kan fånga upp är de mentala avstånden, de boendes 

subjektiva upplevelser av boendesegregationens effekter och de vardagliga kontexterna. Det kan 

därför vara bra att ha i åtanke att det som för en utomstående forskare verkar negativt vid första 

anblicken, för de boende i själva verket kan upplevas som positivt, eller omvänt. Medveten om detta 

är det möjligt att undvika den riskfaktor som framhålls av Blumer (1962, refererad i Bryman, 2011) 

– att analysen av relationerna mellan olika variabler leder till en statisk bild av det sociala 

samhället, oberoende av hur människorna lever sina liv. 

Fördelarna med en kvantitativ ansats för denna typ av studier är dock övervägande. De aspekter 

av boendesegregation som är i fokus för studien är i praktiken egentligen inte möjliga att besvara 

utan kvantifiering och systematisering och en kvantitativ ansats är därmed det självklara valet 

utifrån studiens syfte och för att besvara dess frågeställningar. 

 

2.1 Material 

Det skriftliga materialet som använts kan delas upp i teoretiska och empiriska källor. Det teoretiska 

materialet består av vetenskapliga artiklar, skrivna av framstående segregationsforskare i Sverige 

och världen. Det empiriska materialet har sin grund i statistik, samt rapporter från statliga 

myndigheter. Till dessa hör Statistiska Centralbyrån (SCB), Integrationsverket, Migrationsverket 

och Boverket. Sverige har, som ett av få länder, väl dokumenterad longitudinell data över 

befolkningens bosättningsmönster, vilket gör det möjligt att mäta och jämföra segregationsnivåer 

för olika grupper över tid. Denna typ av individuella registerdata över hela befolkningen är mycket 

ovanliga – många andra länder har enbart små populationsurval och data endast från ett fåtal 

mättillfällen. Roger Andersson med kollegor (2010) menar dock att dessa data hittills inte alltid 

använts tillräckligt effektivt inom den svenska segregationsforskningen. Utöver detta tillkommer 

kompletterande källor i form av bland annat uppslagsverk och kommunala dokument. Dessutom har 

vissa artiklar från väletablerade medier inkluderats i källförteckningen för att bättre förankra studien 

i den aktuella samhällsdebatten kring migration och segregation. 

Majoriteten av datamaterialet i uppsatsen är inhämtat från databasen Geosweden som ägs av 

Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF) på Uppsala Universitet. Databasen baseras på 

registerdata från Statistiska Centralbyrån och omfattar bland annat register över demografi, 

geografi, och olika socioekonomiska faktorer. Den omfattar samtliga individer som har varit 

registrerade i Sverige någon gång mellan 1990 och 2010. I uppsatsen används ett urval bestående av 

samtliga personer födda i forna Jugoslavien eller Irak som invandrade till Sverige under perioden 

1991 till 1995 och som var bosatta i Gävle kommun år 1996, 2003 och/eller 2010. Bakgrunden till 
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mitt val är att 2010 är det senaste året med tillgänglig statistik och 1996 det tidigast möjliga 

jämförelseåret, utefter invandringsperioden för de studerade grupperna. Ett nedslag mitt emellan de 

två tidsytterligheterna är lagom för studiens omfång och tidsram för att skapa en mer förfinad 

utvecklingskurva. Samtliga data är aggregerade på kommun eller områdesnivå. Områden definieras 

i uppsatsen som SAMS-områden (Small Areas for Market Statistics). SAMS-områdesindelningen är 

utförd av SCB tillsammans med respektive kommun och är tänkt att baseras på homogenitet i 

funktion (till exempel bostadsområde eller industriområde). 

Det studerade området Gävle kommun ligger i Gävleborgs län och har strax över 98 000 

invånare (SCB, 2015a), vilket gör den till en kommun i samlingen just efter de tre 

storstadskommunerna. Gävle hade en stor befolkningstillväxt under 1950- och början av 60-talet 

men sedan dess har den varit mer konjunkturbunden med svag tillväxt under lågkonjunkturer. 

Tjänstesektorn står för hälften av sysselsättningen i kommunen, medan verkstads- och 

skogsindustrin är de dominerande industribranscherna. Omkring 73 procent av invånarna bor i 

centralorten Gävle (Jönsson, 2015). Kommunen hade i september 2014 11,7 procent inskrivna 

arbetslösa (andelen av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år), i relation till 7,8 procent för 

riket i stort. Gävleborg hade vid mättillfället högst arbetslöshet av rikets samtliga län med 10,8 

procent (Arbetsförmedlingen, 2014). Andelen utrikes födda utgjorde 2013 omkring 12,7 procent av 

befolkningen, att jämföra med 15,9 procent för riket i stort (SCB, 2015b). 

Totalt delas Gävle kommun, enligt SAMS-områdesavgränsningen, upp i 78 avgränsade enheter 

för 1996 och i 76 enheter för åren 2003 och 2010. Dessa områden har kring 1200 invånare i snitt 

men stora variationer förekommer. Vissa områden innefattar över 2000 individer medan ett fåtal 

inte ens når upp till ett befolkningsunderlag på 100 personer. Områden med mindre än 500 invånare 

redovisas inte i uppsatsen då antalet jugoslaver i dessa områden blir väldigt litet. Det är av etiska 

skäl inte försvarbart att inkludera områden med alltför litet befolkningsunderlag då finkornigheten i 

statistiken kan göra det möjligt att identifiera enstaka individer. Små områden kan samtidigt ge 

oproportionerligt stort utslag vid statistiska jämförelser mellan områden, vilket ger ytterligare fog 

till att bortse från dessa. 

1996 var 327 personer med Jugoslavien, respektive 140 personer med Irak som födelseland 

bosatta i Gävle kommun, samtliga åldrar inräknade. 2003 hade siffran sjunkit till 235 respektive 105 

för att 2010 stabiliseras något på 202 respektive 98 individer. Vad gäller antalet i arbetsför ålder 

(20-64 år) inom de studerade grupperna var siffrorna för år 1996 281 respektive 116, för år 2003 

194 respektive 89, och slutligen 173 respektive 89 individer för år 2010. Sysselsättningsgrad mäts 

första veckan i november. 

Etnicitet definieras i uppsatsen utifrån födelseland då detta är det som finns tillgängligt i 

datamaterialet. En jugoslav är med andra ord en person vars födelseland är någon av staterna 

Jugoslavien, Serbien, Kroatien, Slovenien, Bosnien och Hercegovina, Montenegro eller 

Makedonien. En irakier är således i studien en person född i staten Irak. Så kallade andra 

generationens invandrare, det vill säga personer födda i Sverige med utrikes födda föräldrar, 

definieras som svenskfödda eller inrikes födda. Jag är medveten om att födelseland och etnicitet 

inte är samma sak, något som inte minst är relevant i fallet forna Jugoslavien. Syftet med denna 

uppsats är dock inte att diskutera orsaker till att människor med samma etnicitet (eller annan 

etnicitet än svensk) bor nära varandra utan att jämföra deltagande på arbetsmarknaden med graden 

av boendesegregation. 
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2.2 Tillvägagångssätt och databearbetning 

Datamaterialet i studien är inhämtat från tre skilda tillfällen, år 1996, 2003 och 2010. Det är således 

inte möjligt att se eller studera trender i utvecklingen mellan eller efter de ovan nämnda 

tidpunkterna. Den etniska segregationen studeras genom antalet individer boende i respektive 

SAMS-område utifrån födelseland. Då de studerade minoritetsgrupperna innefattar relativt få 

individer, ett antal som dessutom minskar under den studerade perioden, används främst andelen av 

det totala antalet individer i minoritetsgruppen per år för jämförelser över tid, medan andelen 

individer ur minoritetsgruppen i relation till den totala befolkningen i ett område lämpar sig bättre 

för jämförelser vid det enskilda tillfället. Eftersom antalet jugoslaver respektive irakier varierar 

gentemot varandra blir en uträkning grundad på andelen av det totala antalet individer i den egna 

minoritetsgruppen naturligt även här för att möjliggöra en jämförelse. Den socioekonomiska 

aspekten av boendesegregation studeras främst utifrån sysselsättningsgrad. Detta på grund av att 

även denna aspekt lämpar sig bättre för jämförelser över tid än till exempel medelinkomst som är 

bunden till valutakursen och att den bedöms mer relevant än till exempel utbildningsnivå eller andel 

socialbidragstagare. När det gäller etnisk boendesegregation är det totala antalet individer i 

minoritetsgruppen mest intressant vid denna typ av studie, medan det endast är individer i arbetsför 

ålder som är av relevans när det är sysselsättningsgrad som studeras, varför individer utanför 

åldersgruppen 20-64 år har exkluderats vid dessa jämförelser. 

För att tolka statistiken och utläsa graden av boendesegregation används i uppsatsen 

segregationsindex. Detta är en etablerad måttstock inom segregationsforskningen och beräknas med 

hjälp av formeln nedan: 

 

bi = befolkningen i kategori X (i detta fall jugoslaver eller irakier) i område i 

B = det totala antalet i kategori X i hela kommunen 

wi = befolkningen i kategori Y (i detta fall inrikes födda) i område i 

W = det totala antalet i kategori Y i hela kommunen 

Segregationsindex är alltså en beräkning över graden av boendesegregation hos en minoritetsgrupp 

gentemot en jämförelsegrupp (i detta fall den inrikes födda majoritetsbefolkningen) totalt sett i en 

stad eller kommun. Genom att beräkna hur stor andel av en minoritetsgrupp respektive 

majoritetsgrupp (av det totala antalet individer i minoritets- respektive majoritetsgruppen i 

kommunen) som är bosatt i varje enskilt område och sedan ställa dessa värden i relation till 

varandra får vi alltså ett värde som tolkar fördelningen av dessa grupper områdesvis. När samtliga 

dessa värden sedan adderas får vi ett totalvärde för graden av segregation som gäller hela staden 

eller kommunen. För att få ett mer hanterbart värde multipliceras summan med 0,5. Ibland 

multipliceras denna produkt återigen, denna gång med 100 för att indexet ska anta värden mellan 0 

och 100 där 100 representerar total segregation och 0 total avsaknad av segregation. I denna studie 

har det senare alternativet valts för att få ett mer lättöverskådligt värde. B och W i formeln står för 

black och white eftersom den är frekvent använd på dessa befolkningsgrupper i USA. 

Boverket (2004) belyser några av de problem och svårigheter som bör tas i beaktande vid 

användning av segregationsindex. Dessa avvägningar rör sig dels kring hur en grupp definieras och 

avgränsas i relation till den tillgängliga statistiken. Dels handlar det även om den geografiska 
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områdesindelningen för studien, i detta fall SAMS-områden. Denna indelning överensstämmer inte 

alltid med de mentala gränserna de boende har för sitt område. Vidare kan koncentrationen av en 

befolkningsgrupp inom ett SAMS-område vara av varierande grad, vilket indexet inte tar hänsyn 

till. 

 

3. TEORI 

 

3.1 Olika aspekter av segregation 

Segregation behöver inte uteslutande betraktas som någonting negativt och har heller inte alltid 

gjort det. 1990-talets stadsplanering präglades till mångt och mycket av en skepticism till för 

uppblandade bostadsområden då det kunde trigga konflikt snarare än leda till större förståelse för de 

andra (Hjärne, 1994). Det är heller inte självklart att ett mindre segregerat boende leder till ökad 

social integration mellan olika grupper i grannskapet (Holmqvist, 2009). Enligt Gill Valentine finns 

ett rådande naivt antagande om att kontakt med ”de andra” per automatik leder till ökad respekt och 

förståelse för olikheter och hon menar vidare att det fysiska mötet i sig har låg betydelse i 

förhållande till mötesplatsens attribut (Valentine, 2008). 

Den gängse uppfattningen är dock att segregation är något negativt för samhället. 

Integrationsverket (2002, s. 18) går så långt att de i en rapport beskriver segregation som ett hot mot 

det kollektiva samhällsintresset. För de bostadsområden som på grund av segregationen kommit i 

blickfånget leder detta ofta till en negativ spiral som gradvis driver området mot förfall 

(Blackenburg, 2003, refererad i Boverket, 2004). Som tidigare berörts är det nästan uteslutande 

redan hårt utsatta områden som drabbas av detta självförstärkande fenomen. Vidare är segregation 

ofta ett uttryck för ojämn fördelning i samhället. När de mest resurssvaga hänvisas till dåliga 

boendemiljöer försämras deras livsmöjligheter och boendesegregationen blir därmed ett problem för 

såväl de boende som för hela samhället. Boverket (2004) betonar att skillnader i kvalitet och 

attraktivitet mellan områden förstärker segregationsprocessen och den fysiska åtskillnaden mellan 

befolkningsgrupper, men även effekterna av segregationen. Studier har även visat att etniskt 

blandade bostadsområden även tenderar att ha en variation i fråga om inkomst och upplåtelseformer 

och att invånarna i sådana stadsdelar ofta uppvisar en högre grad av tolerans gentemot minoriteter 

(Zubrinsky Charles, 2003). 

Det är den etniska segregationen som är mest omdebatterad idag och det är främst den etniska 

aspekten som förknippas med begreppet segregation. Det finns en tendens att områden med hög 

andel etniska minoriteter benämns som segregerade (Olsson Hort, 1995; Popoola, 2002; Molina, 

2008; Andersson et al., 2010). Vidare är själva termen etnisk, när vi talar om boendesegregation, 

egentligen missvisande i svensk kontext eftersom det lätt associeras till ett område som domineras 

av en etnisk grupp. Signifikativt för den svenska situationen är snarare att inrikes födda bor 

geografiskt åtskilt från de flesta andra etniska grupper, ett perspektiv som ofta glöms bort i debatten 

(Andersson, 2008a). När det gäller mellanstora svenska städer är det överhuvudtaget inte lätt att 

hitta bostadsområden där andelen svenskfödda understiger 50 procent (Bråmå, 2004). I Gävle kunde 

inget sådant område identifieras under den studerade perioden. 

Trots att områden med hög andel inrikes födda alltså överlag är mer homogena diskuteras de 

sällan som ett samhälleligt problem, vilket kan förklaras med att de boende i sådana områden sällan 

lider av problem kopplade till delaktighet i samhället (Boverket, 2004). De områden vi kallar 

segregerade har ofta flera nämnare gemensamt. Ofta präglas de av en stor andel bidragstagare, hög 

arbetslöshet, många ensamstående föräldrar, låg utbildningsnivå och stark koncentration av etniska 
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minoriteter. De kan dessutom vara drabbade av hög frekvens och narkotikamissbruk och 

kriminalitet (Nordiska Ministerrådet, 1997; refererad i Boverket, 2004). 

Eftersom segregationsdebatten till mångt och mycket varit fokuserad på storstäderna finns det 

även en tendens att själva begreppet boendessegregation och närliggande begrepp som 

invandrartäta bostadsområden per automatik associeras till storstädernas problembild. När 

segregation sedan diskuteras utanför storstadskontexten finns risken att det, genom att applicera 

denna problembild på mellanstora städer, bidrar till att förstärka stereotypa bilder och 

föreställningar av bostadsområden (Elsrud & Lalander, 2007). 

Eftersom socioekonomiskt marginaliserade bostadsområden gradvis har upplevt en utflyttning 

av inrikes födda, har kategorierna klass och etnicitet kommit att bli allt mer sammanflätade och det 

är således mycket svårt att särskilja socioekonomisk från etnisk boendesegregation eller omvänt. 

Denna utveckling har sedan 1990-talets flyktingströmmar med ökad segregation och social 

polarisering blivit allt mer aktuell, vilket bekräftades på regeringsnivå i slutet av 1990-talet när man 

belyste att klassamhället har antagit etniska karaktärsdrag (Proposition 1997/98:165). Samma starka 

koppling råder även mellan segregation på bostadsmarknaden och förankring på arbetsmarknaden, 

vilket kommer behandlas vidare i nästa avsnitt. 

Vissa menar att människor med liknande normer och värderingar som är rådande i landet har 

större förutsättningar att integreras i det svenska samhället (Magnusson Turner, 2008). Samtidigt är 

det knappast en samlande kultur som attraherar i bostadsområden med över 100 olika nationaliteter 

(Andersson, 2008b). Studier har ändå pekat på att en viktig faktor i immigranters val av bostad är 

var deras landsmän är bosatta. Det finns en rad fördelar med att bo i så kallade etniska enklaver 

under sin första vistelsetid i ett land. Bland dem kan nämnas närhet till familj och vänner, ökad 

chans till ett första arbete, att det oftare finns affärer med produkter från hemlandet, samt att dessa 

områden kan inbringa en trygghetskänsla i en välbekant social och kulturell miljö (Skifter 

Andersen, 2010). Problemet med den typen av resonemang är att skulden riskerar att läggas på 

immigranterna, att det segregerade boendet är resultatet av ett eget fritt val. Här kan tilläggas att 

forskning pekar mot att situationen ofta tenderar att vara omvänd. Det är främst de privilegierade 

grupperna i samhället som av frivilliga motiv söker sig till varandra medan de mindre privilegierade 

grupperna visar större vilja till integration (Farley et al., 1994). Även om det förekommer högre 

eller lägre koncentrationer av nationaliteter är begreppet etnisk enklav knappast användbart vad 

gäller mellanstora svenska städer, varför relevansen av dessa fördelar kan antas vara relativt liten i 

denna kontext. 

Att förklara segregationen är en synnerligen komplex och mångdimensionell uppgift. Det finns 

tre huvudsakliga förklaringsmodeller till boendesegregationen som betonar preferenser, resurser och 

diskriminering men vilken av dessa som dominerar är oklart. I denna uppsats kommer fokus att 

ligga på de två senare och i följande avsnitt kommer två rådande teorier att presenteras som utifrån 

dessa utgångspunkter ger sina förklaringsmodeller till varför boendesegregation uppstår och 

upprätthålls. 

 

3.2 Spatial assimilation 

Spatial assimilation uppkom i början av 1980-talet som en vidareutveckling av tidigare teorier om 

boendesegregation som ansågs otillräckliga för att beskriva den etniska segregationen (med fokus 

på afro- och latinamerikaner) i USA. Teorin belyser sambanden mellan ett mindre segregerat 

boende och socioekonomiskt avancemang för minoriteter i samhället. En mängd variabler för 

socialt och ekonomiskt välbefinnande anses, enligt teorin, ha starka samband med bostadens 
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lokalisering. Däribland kan nämnas hälsa, kvalitet på utbildning, möjlighet till anställning, 

exponering för kriminalitet och inte minst social prestige. Allt eftersom minoriteternas sociala status 

höjs, försöker de samtidigt förbättra sin spatiala position. Denna process korrelerar med en ökad 

grad av assimilation med samhällets majoritetsbefolkning. Fram till 1980-talet fanns inte data 

tillgänglig som möjliggjorde analyser på individnivå men nu hade amerikanska myndigheter börjat 

tillgängliggöra denna typ av information. Genom att studera utbildningsnivå, sysselsättningsnivå 

och medelinkomst och jämföra dessa faktorer med andelen minoritetsbefolkning inom ett område, 

kunde man nu mäta spatial assimilation (Massey & Denton, 1985). I denna tidiga version av teorin 

antas immigranter bosätta sig i etniska enklaver under sin första tid i landet, men att de efter några 

år ofta flyttar vidare till områden som är mer anpassade efter deras behov. Enklaverna kan således 

endast upprätthållas genom en ständig tillströmning av nya immigranter (Skifter Andersen 2010). 

Magnusson Turner och Wessel (2008) tolkar Massey och Dentons version av teorin på följande sätt: 

Spatial assimilation är en funktion av två processer på individnivå, assimilering (förvärvande av 

kultur och språk) och strukturell assimilation (storskalig ingång till sociala system). 

Mer aktuell amerikansk forskning belyser även skillnader i socioekonomisk status och kulturell 

assimilering inom etniska grupper som grundorsaken till boendesegregation. Enligt spatial 

assimilation-teorin skulle höjd utbildningsnivå, sysselsättningsnivå och medelinkomst leda till 

minskad segregation på bostadsmarknaden. För immigranter innefattar denna process även kulturell 

assimilering, vilket är beroende av vistelsetid i landet och språkkunskaper. I praktiken skulle denna 

process innebära att en minoritetsgrupp lämnar ett socialt utsatt område för ett mer privilegierat, 

samtidigt som den även lämnar ett område med hög andel minoriteter för ett område dominerat av 

den vita majoritetsbefolkningen.  Enligt denna teori förekommer ingen diskriminering utefter 

etnicitet på bostadsmarknaden. Det har dock visat sig att socioekonomiska skillnader bara delvis 

förklarar boendesegregationen. Studier har visat att hudfärg är en faktor som utgör en osynlig 

barriär för vissa grupper på bostadsmarknaden och därmed även tydliggör bristerna i spatial 

assimilation-teorin (Zubrinsky Charles, 2003). Vidare är en alltför statisk indelning av grupper och 

negligering av viktiga inbördes skillnader vad gäller exempelvis födelseland eller utbildningsnivå 

också något som kan bli problematiskt och är företeelser som spatial-assimilation-teorin har svårt 

att fånga upp (Zubrinsky Charles, 2003; Magnusson Turner & Wessel, 2008). 

Ytterligare en faktor som behandlas i denna teori, och som berörts i inledningen av detta 

avsnitt, är den humanekologiska successionsmodellen, det vill säga att den förutsätter att etniska 

grupper konkurrerar om plats i städernas centrala områden. Genom kedjemigration och lokal 

utveckling vinner nya minoriteter mark och skapar nya territorier (Magnusson Turner & Wessel, 

2013). Ytterligare en faktor som rör vistelsetid i det nya landet är kontakter med personer och 

institutioner, vilka kan hjälpa till att få tillgång till olika segment av bostadsmarknaden, speciellt när 

det gäller privata bostadsbolag. Det är alltså viktigt att ha god kunskap om möjligheterna och 

reglerna på den nya bostadsmarknaden, vilket även ofta kräver goda språkkunskaper (Skifter 

Andersen, 2010). Förvärvar sig immigranten dessa kunskaper ökar därmed immigrantens utsikter 

om ett bättre boende, oberoende av strukturella faktorer som diskriminering. 

 

3.3 Place stratification 

Place stratification-modellen försöker att komma till bukt med de fenomen som föregående teori 

misslyckats med att förklara kring strukturella barriärer och diskriminering på bostadsmarknaden. 

Enligt denna teori placeras etniska minoriteter in i en hierarki utefter gruppens relativa status i 

samhället och begränsar deras möjligheter och tillgången till samma bostadsområden som den vita 
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majoritetsbefolkningen. Denna majoritet använder i sin tur segregationen för att upprätthålla en 

social distans, vilket har sin grund i strukturella mönster som bygger på både individuella och 

institutionella fördomar och diskriminering. Denna systematiska diskriminering producerar ett 

landskap av stratifierade (skiktade) platser som begränsar den ekonomiska potentialen för 

integration. I motsats till spatial assimilation, förutsätter denna teori att även om inrikes och utrikes 

födda har samma ekonomiska förutsättningar, har de inte samma möjligheter att använda dessa 

förutsättningar på bostadsmarknaden på grund av strukturella motsättningar och hinder (Zubrinsky 

Charles, 2003; Lersch, 2012; Magnusson Turner & Wessel, 2013). 

I en studie om vitas respektive svartas boendepreferenser, utförd i Detroit mellan 1992 och 

1994 undersöktes vilken etnisk sammansättning respektive grupp föredrog i sitt närområde. Genom 

att låta personer från båda grupperna rangordna vilket bostadsområde de helst skulle vilja bo i 

framkom att vita är mer benägna att bo segregerat från svarta än omvänt. 85 procent av de 

tillfrågade svarta föredrog ett bostadsområde där sammansättningen av svarta och vita var 50-50 

som första- eller andrahandsalternativ, medan 40 procent av de tillfrågade vita uppgav att de skulle 

försöka lämna ett område om andelen svarta uppgick till över en tredjedel (Farley et al., 1994). 

Denna typ av studie klargör att etnicitet är en påverkande faktor i beslutsprocessen vid bostadsbyte 

och bekräftar att det finns en etnisk hierarki, vilket även europeiska forskare har poängterat. 

Selektiv vit mobilitet och rasism är signifikanta krafter bakom boendesegregation (Magnusson 

Turner & Wessel, 2013). 

Lersch (2012) belyser strukturella aspekter av utvecklingen i ett bostadsområde som central i 

teorin om place stratification och framhåller att platser rangordnas hierarkiskt och associeras med 

olika goda livsmöjligheter och livskvalitet för dess invånare. Han menar vidare att den inrikes födda 

befolkningen begränsar tillgången till de bästa bostadsområdena för minoritetsgrupper för att 

förbättra sina egna utsikter. Överlag råder i det studerade materialet en relativt entydig syn på 

begreppet, men Skifter Andersen (2010) lyfter fram ett perspektiv som de andra utelämnar. Att vissa 

hushåll lämnar områden med hög koncentration utlandsfödda som en effekt av att de har integrerats 

bra i samhället bekräftar inte nödvändigtvis spatial assimilation. Det kan istället vara en följdeffekt 

av att koncentrationen av mindre integrerade hushåll i området har ökat. Totalt sett kan alltså en 

sådan flytt vara starkt präglad av etniska faktorer och i förlängningen leda till ökad segregation. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att den huvudsakliga skillnaden mellan spatial 

assimilation och place stratification ligger i deras utgångsperspektiv. Medan spatial assimilation 

utgår från en humanekologisk ansats där människor konsekvent söker sig till ”bättre” områden när 

deras sociala status förbättras, betonar place stratification istället vikten av strukturella barriärer på 

bostadsmarknaden. Dessa barriärer har sin grund i fördommar och diskriminering utifrån etnicitet 

och upprätthåller boendesegregationen över tid. Denna typ av problematik utelämnas helt i 

föregående teori. En förbättrad arbetsmarknadssituation skulle därmed inte nödvändigtvis innebära 

förändringar i nivåer av den etniska boendesegregationen. 

 

4. BAKGRUND 

 

4.1 En bakgrund till immigration och segregation i svensk kontext 

Sverige har alltid varit ett invandrarland. Den ekonomiska utvecklingen i landet har även i många 

avseenden varit starkt grundad på arbetskraftsinvandring och förutspås även i fortsättningen vara 

det. Den första riktigt stora kontakten med andra kulturer för svenskar var under emigrationen till 

Nordamerika men det var först i samband med Andra världskriget som invandringen började 
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förändra det svenska samhället på allvar. Fram till 1970-talet pågick en arbetskraftsinvandring av 

nordiska och europeiska medborgare, där Jugoslavien utgjorde ett av de dominerande länderna 

(Migrationsverket, 2015a). I början av 1980-talet skiftade invandringen karaktär och kom att 

domineras av flyktingar från länder utanför Europa. Krig och konflikter har alltid avspeglats i 

invandringsstatistiken. Exempel på denna typ av immigration är flyktingar från Vietnam, Chile, Iran 

och Irak. Under konflikterna i forna Jugoslavien nådde immigrationskurvan återigen en 

toppnotering när Sverige tog emot en stor grupp flyktingar, framför allt mellan 1993 och 1994. 

Under 2000-talet har invandringen till Sverige varit relativt hög ur ett nationellt historiskt 

perspektiv, främst som ett resultat av flyktingströmmar från Syrien, Afghanistan, Somalia och 

Eritrea (Magnusson Turner, 2008; Migrationsverket, 2015). Invandringen har sedan 1970-talet haft 

en stor betydelse för befolkningstillväxten i Sverige och det är till de tre storstadsområdena den är 

som störst. 

Sedan 1975 har svensk invandringspolitik främst syftat till att bevara etnisk identitet och 

kulturarv hos de invandrade, samt möjliggöra deltagande i samhället på samma villkor som den 

inrikes födda befolkningen. Enligt Magnusson Turner (2008) kan denna hållning relateras till 

visionen om folkhemmet och den socialdemokratiska välfärdsstaten med målet att åstadkomma 

trygghet och jämlikhet för individen (även om dess resultat är omtvistat). Avsikten har alltså varit 

att värna om mångfald, till skillnad från assimilering som syftar till att den invandrade delen av 

befolkningen successivt ska överge sin ursprungliga kultur och istället anamma den svenska 

kulturens seder och vanor. Idag är dessa typer av frågor brännheta i den svenska samhällsdebatten, 

inte minst sedan Sverigedemokraternas intåg i riksdagen och den senaste tidens utspel om 

assimilation som enda väg till svensk identitet (Orrenius, 2014). 

 

4.2 Flyktingmottagning i svensk kontext 

Utöver denna mer allmänna beskrivning av segregation och migration i modern svensk kontext är 

en mer avgränsad redogörelse för politik och policy kring flyktingmottagande relevant för 

uppsatsens syfte. Många länder driver speciell utlokaliseringspolicy för nyanlända flyktingar och 

asylsökande av samma grundläggande princip som i övriga fall – att undvika fortsatt rumslig 

koncentration av immigranter (Robinson et al., 2003; Wren, 2003). I Sverige började man använda 

denna policy 1985 som ett resultat av en het debatt kring den etniska segregationens skadliga 

effekter för samhället. Administrativt omfördelades ansvaret för flyktingmottagning från staten till 

kommunerna. Det visade sig dock snart att den nya reformen hade misslyckats ur flera aspekter. 

Trots att själva utlokaliseringen i sig var lyckad – de flesta av Sveriges 290 kommuner var 

involverade i flyktingmottagandet – lyckades mindre kommuner inte behålla de nya invånarna 

speciellt länge. Vissa flyttade ut redan innan de hade avslutat introduktionsprogrammet (18 till 24 

månader) och de flesta av dem hade just storstädernas förorter, vilka redan hade en hög 

koncentration av utrikes födda, som destination. Dessutom misslyckades 

arbetsmarknadsintegrationen i många kommuner då själva orsaken till de lediga bostäderna var 

avfolkning och minskade arbetstillfällen. Flyktingarna hamnade även i en problematisk situation då 

de som nya i landet kunde hänvisas till en avfolkningskommun långt ute på landsbygden med 

avskurna sociala nätverk och avskärmning som följd, vilket ledde till att de var tvungna att förlita 

sig på kommunernas formella och byråkratiska introduktionssystem (Andersson et al., 2010). 

Villkoren för utlokaliseringspolicyn mildrades 1994, alltså under den jugoslaviska 

flyktingströmmens andra år, och därmed hade över 30 000 jugoslaviska flyktingars första bosättning 

i Sverige redan påverkats av rådande regelverk. Sedan dess har flyktingar varit mer fria att välja 
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bostadsort, givet att de själva kan anordna bostad, vilket också en majoritet av de som beviljades 

uppehållstillstånd mellan 1994 och 2008 lyckades med. På senare år har dock samma debatt blossat 

upp igen då flera storstadskommuner känner att de tvingas ta ett oproportionerligt stort ansvar för 

flyktingmottagandet. I kontrast till annan antisegregationspolicy som syftar till social uppblandning, 

fick utlokaliseringspolicyn en helt annan legitimitet genom att den förankrades i lagstiftningen. 

Dessutom subventionerades flyktingmottagandet från statligt håll för att alla kommuner skulle 

kunna delta i programmet. Vad denna policy däremot inte lyckades med var att bryta den etniska 

segregationen eller ens mildra trycket på storstadskommunernas förorter (Andersson et al., 2010). 

 

4.3 De studerade grupperna jugoslaver och irakier 

Under åren 1991 till 1995 beviljades 70 995 uppehållstillstånd för personer med Jugoslavien, 

respektive 13 354 uppehållstillstånd för personer med Irak som födelseland (se figur 1). De var de i 

särklass största grupperna som beviljades uppehållstillstånd utefter födelseland under perioden 

(Migrationsverket, 2015b). Irakier utgör idag den andra största gruppen utrikes födda i Sverige med 

161 129 individer medan jugoslaver utgör den fjärde största gruppen med 68 554 individer. 

Finländare och polacker, det vill säga immigranter från vårt absoluta närområde, ligger etta 

respektive trea på listan (SCB, 2015c). 1996 var 327 personer med Jugoslavien, respektive 140 

personer med Irak som födelseland bosatta i Gävle kommun från de studerade grupperna. 2003 

hade siffran sjunkit till 235 respektive 105 för att 2010 stabiliseras något på 202 respektive 98 

individer. Av detta kan konstateras att ur de studerade grupperna var en mycket större andel av 

irakierna (1 procent) än av jugoslaverna (0,3 procent) i Gävle kommun 1996. Detta är dock inte på 

något vis ett ovanligt mönster då andelen ur olika minoritetsgrupper varierar kraftigt från plats till 

plats (Bråmå, 2004). 

 

 
 

Figur 1. Beviljade uppehållstillstånd 1990-1999 enligt Genévekonventionen, krigsvägrare, de facto 

flyktingar, skyddsbehov, humanitära skäl, tidsbegränsade, kvotflyktingar, tillfällig lag, tidigare tidsbegränsat 

tillstånd och verkställighetshinder. 

Källa: Migrationsverket. 

 

Forskning har visat att en viktig faktor för segregationsutvecklingen under 1990-talet och 
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och Irak under första halvan av decenniet. Bråmå (2004, s. 7) menar att detta i vissa avseenden 

framstår som den viktigaste enskilda händelsen vad gäller fördjupad segregation i redan 

”invandrartäta” bostadsområden, och koncentration av utrikes födda till bostadsområden där den 

andelen tidigare inte var särskilt hög. Hon menar vidare att personer födda i Bosnien och 

Hercegovina under tidsperioden lämpar sig särskilt väl som exempel på en nyanländ 

flyktingkategori eftersom de utgör en och samma invandringskohort (Ibid.). Det är förvisso sant att 

flyktingar från Bosnien och Hercegovina utgjorde den största flyktinggruppen om vi bryter ner 

grupperna utefter dagens statsgränser. Då bortser man dock från andra stora migrationsströmmar 

från närområdet under samma period. 1994 beviljades 18 495 uppehållstillstånd för personer födda i 

Bosnien och Hercegovina, tätt följt av personer från Serbien och Montenegro med 16 736 beviljade 

tillstånd (Migrationsverket, 2015b). Det finns fog för att inte blanda ihop dessa två grupper då det 

finns mycket betydelsefulla kulturella och politiska skillnader mellan dem. 

Konflikten som var grunden till flyktingströmmen är fortfarande idag ett ytterst känsligt ämne, 

vilket medför goda skäl till eftertänksamhet. Dess geografiska gränser var dock långt ifrån så enkla 

att dra som utefter dagens statsgränser. Bosnien och Hercegovina är känt som ett mångkulturellt och 

pluralistiskt land som innefattar alla de folkgrupper som ingick i den etniskt präglade konflikten. 

Dagens Bosnien och Hercegovina utgörs av 45 procent muslimer, 36 procent serbisk-ortodoxa och 

15 procent katoliker, vilka i geografin är utspridda i stort sett på samma sätt som de dominerande 

etniska3 grupperna, det vill säga bosniaker, bosnienserber och bosnienkroater. Dessutom finns ett 

stort antal små minoriteter i landet, bland annat romer, albaner och judar (Mårtensson & Haldén, 

2015). Eftersom den enda tillgängliga statistiken grundar sig på födelseland och inte på etnicitet i 

ordets egentliga mening finns alltså goda skäl för att innefatta personer födda från hela forna 

Jugoslavien i studien. Upplösningen av forna Jugoslavien räknas som den mest förödande 

konflikten i Europa sedan Andra världskriget. Av flyktingarna från forna Jugoslavien var nästan 

hälften mellan 20-44 år och knappt en tredjedel 15 år eller yngre. En fjärdedel hade eftergymnasial 

utbildning och totalt sett hade mer än hälften avslutat en utbildning på gymnasienivå. Flyktingarna 

från forna Jugoslavien var alltså generellt sätt relativt unga och välutbildade 

(Arbetsmarknadsdepartementet, 2013). 

Irakierna uppvisar både likheter och olikheter med motsvarande grupp jugoslaver. Liksom 

forna Jugoslavien är Irak ett land präglat av konflikt med etniska och religiösa karaktärsdrag. Större 

delen av Iraks befolkning tillhör islam där shia dominerar i syd och sunni i norr. Landets största 

minoritet, kurderna, tillhör överlag den senare gruppen. Därutöver tillkommer en lång rad mindre 

minoritetsgrupper. Den mest signifikanta skillnaden mellan irakierna och jugoslaverna är antagligen 

utbildningsbakgrund. 1990 var hela 40 procent av Iraks befolkning över 15 år icke läskunnig. 

Insatser har gjorts för att förbättra situationen men de många åren med krig och konflikt har starkt 

försvårat detta (Holmén, 2015). 

 

5. RESULTAT OCH ANALYS  

 

5.1 Boendesegregationens utveckling för den studerade gruppen jugoslaver 

Vid studiens första mättillfälle år 1996 var 327 personer som invandrat till Sverige från före detta 

Jugoslavien mellan 1991 och 1995 bosatta i Gävle kommun. Mer än en femtedel (20,5 procent) av 

                                                 
3 I detta fall syftar etnicitet på ordets egentliga betydelse, det vill säga identifikation med och känsla av tillhörighet 

med en etnisk grupp (Lindholm Schulz, 2015). 
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dem var bosatta i stadsdelen Öster, vilket även utgör ett eget enhetligt område (se figur 2). Öster 

utgjorde även det område med högst koncentration av gruppen med 5,8 procent. Över en tredjedel 

(37,0 procent) bodde vid tidpunkten i något av de sex områdena som utgör den närliggande 

stadsdelen Brynäs, samt i det område i stadsdelen Söder som gränsar till Brynäs i öst. I de tre 

områdena som utgör den östra delen av miljonprogramsstadsdelen Sätra, en del som präglas av 

allmännyttiga och privata hyresrättslägenheter, var 14,1 procent av jugoslaverna bosatta (nordväst i 

figur 2). En mindre koncentration jugoslaver återfanns även i två områden i de närbelägna 

stadsdelarna Sörby och Andersberg i syd – 4,9 respektive 4,6 av det totala antalet jugoslaver i 

kommunen. Sammantaget var därmed 78,6 procent av jugoslaverna bosatta i tio stycken eller 12,8 

procent av kommunens 78 områden vid mättillfället. Segregationsindex uppgick till 70 på en skala 

från 0 till 100 (jämförelsegrupp inrikes födda), där 100 står för total segregation och 0 representerar 

total avsaknad av segregation. 

 

 
 

Figur 2. Andel av den studerade gruppen jugoslaver fördelade utifrån SAMS-områden i centralorten Gävle 

1996. 

Källa: Geosweden. 

 

Sju år senare hade gruppen minskat med 98 personer eller 28 procent och uppgick till 235 individer. 

Öster var inte längre den stadsdelen där flest jugoslaver valt att bosätta sig (14 procent), utan var nu 

passerat av det område som utgör den nordvästra delen av Brynäs som vetter mot stadens centrum, 
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vilket hade genomgått en ökning från 10,4 till 15,7 procent. Vad gäller andelen jugoslaver i relation 

till områdets totala befolkning hade Öster dock fortsatt högst koncentration med 2,9 procent. Totalt 

sett huserade nu stadsdelen Brynäs 40,9 procent av de jugoslaviska immigranterna, vilket var en 

ökning med 7,9 procent från föregående mättillfälle. Andelen jugoslaver i östra Sätra hade minskat 

från 14,1 till 9,4 procent, medan en liten andel (2,6 procent) nu även var bosatta i stadsdelens västra 

delar som utgörs av radhus och villor. 12,3 procent var bosatta i Sörby och Andersberg med den 

skillnaden att 3,8 procent av dessa nu bodde i Andersbergs östra område som präglas av 

radhusbebyggelse. De största förändringarna från föregående mättillfälle var således ökningen av 

jugoslaver i stadsdelen Brynäs, samt minskningen i närbelägna Öster. Totalt sett var dock gruppen 

mindre segregerad gentemot den inrikes födda delen av befolkningen då segregationsindex nu hade 

minskat till 64. 

Vid det sista mättillfället år 2010 registrerades ytterligare en minskning av gruppens storlek 

med 14 procent. Öster utgjorde nu nätt och jämnt åter igen det område med störst andel jugoslaver. 

Utflyttningen hade dock fortsatt, vilket innebar att endast 7,9 procent nu var bosatta i det område 

med störst andel av den studerade gruppen. Brynäs huserade fortfarande ett sammantaget högt antal 

av jugoslaverna, men nu hade andelen i dessa sex områden minskat till 25,7 procent. Östra Sätra 

(nordväst i figur 3) utgjorde inte längre ett enhetligt område utan 14,9 procent ur gruppen var nu 

fördelade över Sätras samtliga sex områden. 11,9 procent bodde nu i fyra sammanhängande 

områden i Sörby och Andersberg i syd. Trots en stor utflyttning (38 procent jämfört med det första 

mättillfället år 1996) var nu gruppens 202 återstående individer fördelade över mer än hälften (56,6 

procent) av kommunens samtliga områden. Segregationsindex för gruppen var nu nere på 52, vilket 

är studiens lägsta notering. 
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Figur 3. Andel ur den studerade gruppen jugoslaver fördelade utifrån SAMS-områden i centralorten Gävle 

2010. 

Källa: Geosweden. 

 

Utan vidare jämförelse kan konstateras att den studerade gruppen jugoslaver, vad gäller graden av 

boendesegregation, vid varje enskilt mättillfälle spridits ut ytterligare i det geografiska rummet. 

Från att 1996 varit koncentrerade till endast ett fåtal bostadsområden var de 14 år senare fördelade 

över en majoritet av kommunens områden. Situationen idag är sådan att de flesta nyanlända 

flyktingar bosätter sig i ett mycket begränsat antal områden. Forskning visar på att dessa områden 

fungerar som en inkörsport och att de flesta immigranter sedan bosätter sig i ett närliggande 

bostadsområde efter några år (Andersson et al., 2010), en utveckling som stämmer bra överens med 

den studerade gruppen. En relativt stor minskning av gruppens befolkningsunderlag var inte helt 

väntad då endast 5 procent av jugoslaverna som invandrade till Sverige beräknas ha utvandrat eller 

återvänt till hemlandet (Arbetsmarknadsdepartementet, 2013). Mot slutet av 1990-talet hade den 

akuta situationen förmildrats i de delar av forna Jugoslavien som majoriteten av immigranterna kom 

från. Samtidigt kan antas att en betydande del av de som bodde i Gävle 1996 av olika skäl valt att 

flytta till andra svenska städer, av Andersson med kollegors (2010) resonemang att döma antagligen 

till svenska storstadsförorter. 

Här är också av vikt att påpeka att fram till 1994 utlokaliserades alltså flyktingar till områden 

runt om i hela Sverige utan hänsyn till eventuell koppling till platsen i fråga. Vid studiens första 
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mättillfälle kan alltså en del av jugoslaverna ha blivit placerade i Gävle utifrån rådande 

utlokaliseringspolicy och alltså inte fått möjlighet att söka sig till andra delar av landet med bättre 

sociala kontakter och livsutsikter. Av alla de jugoslaver som gavs uppehållstillstånd i Sverige under 

den studerade perioden (70 995 stycken) var alltså 1996 endast 327 av dem bosatta i Gävle 

kommun, det vill säga 0,46 procent. Denna siffra förefaller oproportionerligt låg då Gävle kommun 

huserade kring 1,1 procent av landets totala befolkning vid mätningstillfället, vilket alltså tyder på 

att det fanns högre koncentrationer ur den studerade gruppen jugoslaver på andra platser i landet 

och att den Gävle-baserade delen av gruppen skulle kunna tendera att söka sig till dessa platser 

utefter detta (Borgegård et al., 1998). Figur 4 och 5 illustrerar fördelningen av jugoslaver 1996 

respektive 2010 i Gävle kommuns samtliga SAMS-områden i relation till det totala antalet 

jugoslaver boende i kommunen vid given tidpunkt. Figurerna visar tydligt hur utvecklingen gått 

från en hög andel jugoslaver i ett fåtal områden till en större spridning över fler områden. 

 

 
 

Figur 4. Andel av den studerade gruppen jugoslaver fördelade utifrån SAMS-områden 1996. 

Källa: Geosweden. 
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Figur 5. Andel av den studerade gruppen jugoslaver fördelade utifrån SAMS-områden 2010. 

Källa: Geosweden. 

 

Studier om etnisk boendesegregation i mellanstora svenska städer är som tidigare nämnts långt ifrån 

lika vanligt förekommande som studier i storstadsområdena. Det är därför lämpligt att dra en 

kortfattad parallell till en studie från 2003 där det framkom att Bosnien och Hercegovina-födda från 

1993 till 2000 visat på ett stadigt fallande segregationsindex i fem mellanstora svenska städer 

medan det för gruppen utrikes födda i stort ökade något under 1990-talet. Boendesegregationen var 

i slutet av 1990-talet fortfarande avsevärt högre hos personer födda i Bosnien och Hercegovina än 

hos utrikes födda i stort, vilket antagligen kan förklaras med att det handlar om en nyanländ, relativt 

liten kategori. Av studien framkom också att utrikes födda boende i Stockholms län i allmänhet 

hade det bättre ställt ekonomiskt än samma kategori i mellanstora städer. När fokus lades på de mest 

svenskglesa och/eller utsatta bostadsområdena var resultatet detsamma – högre bidragsberoende och 

lägre inkomstnivåer i de mellanstora städerna. Samtidigt framkom i intervjuer med lokala 

representanter från de kommunala bostadsbolagen och kommunernas flyktingmottagningsenhet att 

bilden av boendesegregationen i de egna kommunerna var skev. Flera av de intervjuade ville 

poängtera att situationen i deras stad iallafall inte var lika dålig som i de tre storstäderna (Bråmå, 

2004). Av resultatet kan konstateras att fler studier utanför storstadsområdena vore gynnsamt, vilket 

alltså denna uppsats ämnas bidra till. 

Ovan presenterade resultat ger visst stöd till spatial assimilation då det påvisar en klar och 

stadig utveckling mot lägre grad av boendesegregation för den studerade gruppen utefter tidsaxeln. 

Då teorin belyser sambanden mellan deltagande på bostadsmarknaden och socioekonomiskt 

avancemang för minoriteter i samhället (Zubrinsky Charles, 2003) samstämmer detta resultat med 

Arbetsmarknadsdepartementets rapport (2013) om den studerade gruppens positiva utveckling på 

arbetsmarknaden. Vidare i uppsatsen kommer presenteras huruvida denna utveckling på nationell 

nivå stämmer överens med arbetsmarknadssituationen i Gävle kommun. 

Ytterligare en viktig faktor för avancemang på bostadsmarknaden som rör vistelsetid i det nya 

landet är kontakter med personer och institutioner, vilka kan hjälpa till att få tillgång till olika 

segment av bostadsmarknaden, speciellt när det gäller privata bostadsbolag (Skifter Andersen, 

2010). Inhämtning av kunskap om möjligheterna och reglerna på den nya bostadsmarknaden har 

förmodligen underlättats hos den studerade gruppen då de hade föregåtts av 

arbetskraftsinvandringen från före detta Jugoslavien till Sverige under 1960- och 70-talet, vilket 

leder oss in på besvarandet av nästa frågeställning. 

 

5.2 Spatial assimilation som förklaringsmodell till sambanden mellan ökat 

deltagande på arbetsmarknaden och minskad boendesegregation 

 

De fem områden som sticker ut i statistiken vad gäller hög andel ur den studerade gruppen 

jugoslaver är de som av SCB benämns Brynäs 1, Brynäs 3, Brynäs 5, Öster och Sätra 3. De tre 

förstnämnda är områden med en sysselsättningsgrad strax under kommunens medelnivå och där 

andelen inrikes födda ligger strax under kommunsnittet. Dessa områden sticker inte ut på något 

speciellt vis i statistiken och kan överlag ses som ganska genomsnittliga bostadsområden med en 

stor andel lägenheter och med relativt centralt läge. Vad gäller andelen av den studerade gruppen 

jugoslaver boende i områdena har en minskning skett utefter hela tidsperioden, men med något 

oklar utvecklingskurva. De övriga två områdena (Öster och Sätra 3) nådde 1996 de lägsta 
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noteringarna i statistiken både vad gäller sysselsättningsgrad och andelen inrikes födda. 

Utvecklingen i område Sätra 3 här därefter gått kraftigt nedåt i bägge fallen och 2010 nådde Sätra 3 

de lägsta noteringarna i studien av samtliga områden. Andelen sysselsatta uppgick vid 

mätningstillfället till 29,4 procent, i relation till kommunsnittet som faktiskt ökade något under den 

studerade perioden till 74,9 procent år 2010 medan 55,4 procent noterades vad gäller andelen 

inrikes födda. Detta är för övrigt inte bara den generella utvecklingen i kommunens socialt och 

ekonomiskt utsatta områden, utan även i landet i stort. Det handlar om de områden som redan 

tidigare hade en hög koncentration utrikes födda, ofta de minst attraktiva delarna av allmännyttans 

bestånd, samt nybyggda områden (Bråmå, 2004). 

Undantaget i Gävle kommun är Öster där utvecklingen i motsatt riktning är tydlig för varje 

mättillfälle, år 2003 inkluderat. Förklaringen är att Öster under tidigt 2000-tal, i linje med the 

Metropolitan Development Initiative4, genomgick en grundlig renoveringsprocess med målen att 

bland annat höja områdets attraktivitet med en ökad uthyrningsgrad, större trygghet och en blandad 

boendesammansättning som inte avviker från övriga stadsdelar. I det kommunala bostadsbolaget 

Gavlegårdarnas (2001, s. 11) dokument inför renoveringen framhölls vikten av jämvikt i 

befolkningssammansättningen - för mycket eller för lite av något orsakar problem. Det framhölls 

även att Öster var en mångkulturell stadsdel efter en stor inflyttning av flyktinggrupper under 1990-

talet. Man belyste potentialen med en sammansättning människor från olika kulturer men framhöll 

även att denna immigration förmodligen bidragit till Östers rykte som invandrarstadsdel (Ibid.).  

Hur väl föll då målen för Öster ut efter renoveringarna? Sysselsättningsnivån i stadsdelen 

höjdes rejält från 31,5 procent 1996 till just över 50 procent 2010, vilket gjorde att Öster lämnade 

platsen som det område med i särklass lägst sysselsättningsgrad (till plats nummer fyra på listan). 

Vad gäller nivån av inrikes födda (63 procent år 1996), hade Öster 14 år senare upplevt en lätt 

ökning med 0,5 procentenheter. Då andelen inrikes födda i kommunen i stort 2010 låg på 88,7 

procent kan konstateras att området fortfarande har en bra bit kvar innan målen är uppfyllda, men 

att stora steg har tagits i rätt riktning vad gäller höjd sysselsättningsnivå. Om målet var att uppnå en 

jämvikt med andra stadsdelar vad gäller andelen inrikes respektive utrikes födda har renoveringarna 

dock haft liten påverkan på befolkningssammansättningen. Då övriga utsatta stadsdelar i kommunen 

ökat sin andel utrikes födda under perioden kan dock inte uteslutas att man som en effekt av 

renoveringarna undvikit en ökad koncentration av utrikes födda i området. Vad gäller områdets 

status och rykte som invandrarstadsdel är det dock inte möjligt att utifrån statistiken utläsa några 

förändringar. Såväl i fallet Sätra 3 som i fallet Öster var en minskning av andelen av den studerade 

gruppen tydlig (se figur 6). 

 

                                                 

4  1998 antogs en ny antisegregationspolicy med det övergripande målet att bryta 

boendesegregationen genom punktinsatser i de mest utsatta områdena i storstadsregionerna. Detta 

genomfördes på finskalig nivå genom att försöka förändra grannskapens socioekonomiska 

sammansättning. Den etniska boendesegregationen påverkades dock minimalt av programmet 

(Andersson et al., 2010). 
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Figur 6. Andel av den studerade gruppen jugoslaver i de SAMS-områdena med högst andel av gruppen för 

åren 1996, 2003 och 2010. 

Källa: Geosweden. 

 

Vid en jämförelse med utvecklingen i de fyra SAMS-områden med lägst sysselsättningsgrad under 

perioden kan uttydas att Andersberg 1 och Nordost huserade relativt små andelar av den studerade 

gruppen (se figur 7). Utvecklingen vad gäller procentuell andel boende i områdena är dock lika 

tydlig för varje mättillfälle – personer ur den studerade gruppen tenderar att lämna socialt och 

ekonomiskt utsatta områden utefter vistelsetid i landet, vilket alltså är en av grundstenarna i spatial 

assimilation-teorin. Inte vid något tillfälle i den presenterade statistiken har gruppen avvikit från 

detta mönster. 

 

 
 

Figur 7. Andel av den studerade gruppen jugoslaver fördelade utifrån de SAMS-områdena med lägst andel 

sysselsatta för åren 1996, 2003 och 2010. 

Källa: Geosweden. 
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Själva utgångspunkten i spatial assimilation är att en förbättrad position på arbetsmarknaden 

sammanfaller med denna utveckling på bostadsmarknaden, vilket bekräftas om vi ser på 

förändringar av sysselsättningsgraden för den studerade gruppen. Från att naturligt ligga på en 

mycket låg nivå vid det första mättillfället hade hela 67 procent av jugoslaverna en sysselsättning år 

2003 (se figur 8). Sju år senare var 70,5 procent av jugoslaverna sysselsatta, vilket endast ligger 3,5 

procentenheter under sysselsättningsnivån totalt sett i kommunen. 

 

 
 

Figur 8. Andel sysselsatta av den studerade gruppen jugoslaver samt den totala andelen sysselsatta i Gävle 

kommun för åren 1996, 2003 och 2010. 

Källa: Geosweden. 

 

5.3 Skillnader gentemot den studerade gruppen irakier 

För att öka förståelsen av dessa resultat är jämförelse med ytterligare en immigrantgrupp 

nödvändig. Enligt place stratification-modellen placeras etniska minoriteter in i en hierarki utefter 

deras grupps relativa status i samhället och begränsar deras möjligheter och tillgången till samma 

bostadsområden som den vita majoritetsbefolkningen. Denna systematiska diskriminering 

producerar ett landskap av stratifierade (skiktade) platser som begränsar den ekonomiska 

potentialen för integration. I motsats till spatial assimilation, förutsätter denna teori att även om 

inrikes och utrikes födda har samma ekonomiska förutsättningar, har de inte samma möjligheter att 

använda dessa förutsättningar på bostadsmarknaden på grund av strukturella hinder (Zubrinsky 

Charles, 2003; Lersch, 2012; Magnusson Turner & Wessel, 2013). 

Den etniska hierarkin på den svenska bostads- och arbetsmarknaden har bestyrkts i tidigare 

forskning. Andersson med kollegor (2010) studerade relationen mellan sysselsättningsgrad och 

segregationsindex (jämförelsegrupp inrikes födda) i Göteborg för 2006 och kom fram till en 

hierarkisk ordning där immigranter från Norden och Tyskland befann sig högst upp, immigranter 

från bland annat Iran, forna Jugoslavien och Chile i mitten och där immigranter från Irak och 

Somalia befann sig i botten av hierarkin. Av studien framkommer att immigranter från före detta 

Jugoslavien befinner sig relativt högt upp i hierarkin bland de utvalda länderna. Irakierna å andra 

sidan hamnar mycket långt ner i rangordningen med låg sysselsättningsgrad (under 35 procent) och 

högt segregationsindex. Irakierna hade i undersökningen högre segregationsindex och lägre 
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sysselsättningsnivå än exempelvis turkar och etiopier. Även om studien är gjord i Göteborg, som 

räknas till de tre storstadsregionerna i Sverige, ger det en fingervisning om den etniska hierarkin i 

övriga svenska städer då denna inte skiljer sig nämnvärt över landet (Ibid.). Utefter denna 

hierarkiska ordning är det alltså troligt att jämförelsegruppen irakier inte kommer att visa upp 

samma positiva och distinkta utvecklingskurva som den studerade gruppen jugoslaver. 

Resultatet visar att den studerade gruppen irakier framförallt var bosatta i fem stycken 

områden, varav fyra av dessa utmärker sig med lägst andel sysselsatta samt lägst andel inrikes födda 

vid samtliga mättillfällen. Det har skett en minskning av andelen irakier i samtliga fem områden, 

utslaget över hela den fjortonåriga perioden, men den är inte konsekvent och i de två områden som 

2010 visade störst tecken på utanförskap hade andelen av den studerade gruppen rentav ökat mellan 

2003 och 2010 (se figur 9). I relation till den studerade gruppen jugoslaver tenderade irakierna alltså 

att redan 1996 vara bosatta i mer socioekonomiskt marginaliserade områden och uppvisade under 

studiens gång långt ifrån lika tydliga tendenser att flytta därifrån. Detta belyser de brister som 

tidigare presenterats i teorin om spatial assimilation och ger omvänt validitet till place stratification 

med strukturell problematik kring diskriminering utefter etnicitet på bostadsmarknaden. 

 

 
 

Figur 9. Andel av den studerade gruppen irakier fördelat efter de SAMS-områdena med högst andel av 

gruppen för åren 1996, 2003 och 2010. 

Källa: Geosweden. 

 

Vid en jämförelse av deltagande på arbetsmarknaden uppdagas dessa brister än tydligare. Från en 

väntad jämn låg nivå strax efter invandringsperioden visar irakierna upp en avsevärt lägre 

sysselsättningsnivå än motsvarande grupp jugoslaver sju år senare (se figur 10). Även om andelen 

sysselsatta ökar något de följande åren är mindre än hälften av irakierna i sysselsättning fjorton år 

efter det första mättillfället. 
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Figur 10. Andel sysselsatta av de studerade grupperna jugoslaver och irakier, samt den totala andelen 

sysselsatta i Gävle kommun för åren 1996, 2003 och 2010. 

Källa: Geosweden. 

 

Totalt sett uppvisar dock även den studerade gruppen irakier en nedåtgående trend avseende 

segregationsindex, även om det är med viss eftersläpning till gruppen jugoslaver (se tabell 1). 

Redan 1996 var irakierna tydligt mer segregerade från den inrikes födda majoritetsbefolkningen, 

men den procentuella minskningen av segregationsindex mellan 1996 och 2010 är därefter 

densamma, strax över 25 procent. Detta ger argument för spatial assimilation då de båda grupperna 

alltså i samma grad förbättrar sina positioner på bostadsmarknaden utifrån det första 

mätningstillfället.  Under 1950- och 60-talet pågick som tidigare nämnts en immigrationsvåg från 

före detta Jugoslavien, vilket alltså skulle kunna ge de nya immigranterna ett ”försprång” på 

bostadsmarknaden genom lättillgänglig kunskap om lagar och regler. Detta resonemang går dock att 

ifrågasätta när vi ser immigrationsströmmarna ur ett större perspektiv. Irakier som grupp har 

immigrerat till Sverige sedan mitten på 1980-talet (Migrationsverket, 2015a) och alltså även de varit 

förankrade på bostadsmarknaden i många år innan den studerade perioden. Om vi även innefattar 

motiv till immigration i resonemanget klarnar dock bilden något. Medan motivet till den tidiga 

strömningen från före detta Jugoslavien främst var anställningsmöjligheter har immigrationen från 

Irak sedan mitten av 1980-talet präglats av ofrivilliga push-faktorer på grund av konflikt i 

hemlandet, något som varken spatial assimilation eller place stratification behandlar. 

 

Årtal Jugoslaver Irakier 

1996 70 79 

2003 64 64 

2010 52 59 

 
Tabell 1. Segregationsindex för de studerade grupperna jugoslaver och irakier i Gävle kommun för åren 

1996, 2003 och 2010. Jämförelsegrupp: inrikes födda. 

Källa: Geosweden. 
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immigranterna bosätta sig i dessa endast under sin första tid i landet, men att de efter några år ofta 

tenderade att flytta vidare till områden som är mer anpassade efter deras behov. Enklaverna 

upprätthålls således endast genom en ständig ström av nya immigranter. Ett vidare perspektiv på 

immigrationsströmmarna visar att 1990-talets strömning från Jugoslavien börjar och slutar abrupt 

med immigration främst under en tvåårsperiod. Irakierna, å andra sidan, visar ett relativt jämnt flöde 

(med vissa toppnoteringar) fram tills in på 2010-talet (Migrationsverket, 2015b). Även om etniska 

enklaver är ett svårapplicerbart koncept i svensk kontext skulle denna teori kunna ge en 

delförklaring till varför irakierna verkar mer förankrade i de socioekonomiskt utsatta områdena. Att 

aktuell forskning visar att etnisk koncentration på bostadsmarknaden inte gynnar immigranters 

inkomstutveckling (Musterd et al., 2008) skulle till viss del kunna förklara den tröga utvecklingen 

vad gäller ökad sysselsättningsgrad. 

 

5.4 Skillnader gentemot inrikes respektive utrikes födda 

En allt för generaliserande jämförelse med grupperna inrikes respektive utrikes födda är inte 

gynnsam för studien, men i vissa avseenden kan en sådan jämförelse förtydliga strukturella 

skillnader och därför vara användbar. Som tidigare nämnts sammanfaller den högsta 

koncentrationen utrikes födda med den lägsta sysselsättningsgraden i kommunens SAMS-områden. 

Omvänt är koncentrationen inrikes födda i de tjugo SAMS-områdena med högst sysselsättningsgrad 

95,7 procent för 2010, vilket är 7 procentenheter högre än kommunsnittet. Detta förtydligar att det 

handlar om ett fåtal områden som sticker ut i statistiken med en oproportionerlig hög andel utrikes 

födda och låg sysselsättningsgrad. Tendensen att immigranter söker sig till sina landsmän och att de 

själva därmed utgör en av orsakerna till den etniska boendesegregationen är ett fenomen som är 

begränsat till de grupper som är nyanlända i Sverige. Efter ett antal år uppvisar de i stort sätt samma 

mönster som inrikes födda. Det är alltså de resursstarka grupperna som i störst utsträckning väljer 

att bosätta sig segregerat (Borgegård et al., 1998). 

Trots att Sverige, tillsammans med Danmark, har de minsta inkomstskillnaderna i EU och att 

många av grundstenarna i det svenska välfärdssystemet är fortsatt relativt intakta, har det inte 

kunnat motverka en ökat grad av socioekonomisk polarisering sedan 1980-talet. Denna utveckling 

har även färgat av sig på bostadsmarknaden genom ökad segregation. Den socioekonomiska 

segregationen på bostadsmarknaden är i sin tur starkt sammankopplad med ett tydligt 

återkommande etniskt mönster då näst intill samtliga fattiga bostadsområden samtidigt har en hög 

koncentration utrikes födda. Denna etniska hierarki, utefter födelseland, är likartad i samtliga 

svenska städer utefter position på arbets- och bostadsmarknad. De mest socioekonomiskt 

marginaliserade områdena har i stort upplevt en utflyttning av inrikes födda (Andersson et al., 

2010). Detta mönster upprepas i tre av de fyra områden i Gävle kommun med lägst 

sysselsättningsgrad – Sätra 3, Nordost och Andersberg 1 har samtliga genomgått en minskning vad 

gäller såväl andelen sysselsatta, som andelen inrikes födda mellan åren 1996 och 2010 (se figur 11). 
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Figur 11. Andelen utrikes födda i de SAMS-områdena i Gävle kommun med lägst sysselsättningsgrad för 

åren 1996, 2003 och 2010. 

Källa: Geosweden. 

 

Resultatet ovan belyser åter igen bristerna hos spatial assimilation och bestyrker samtidigt place 

stratification, speciellt de delar som berör majoritetens respektive minoriteternas boendepreferenser 

och de strukturer som gör att majoritetsbefolkningen, genom sin fördelaktiga position i 

makthierarkin, använder segregationen för att upprätthålla den sociala distans som bygger på 

fördomar och diskriminering (Farley, 1994; Zubrinsky Charles, 2003; Lersch, 2012; Magnusson 

Turner & Wessel, 2013). Selektiv vit mobilitet och rasism är signifikanta krafter bakom 

boendesegregation (Magnusson Turner & Wessel, 2013).  

 

6. AVSLUTANDE DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

 

Denna studie har försökt bidra till en bredare förståelse för integrationen i samhället i stort hos den 

studerade gruppen jugoslaver genom att komplettera tidigare rapporter om deltagande på 

arbetsmarknaden med en bild över boendesegregationens utveckling över tid i Gävle kommun. 

Därmed har även studien förmedlat ytterligare ett exempel på forskning om boendesegregation i en 

mellanstor svensk stad, vilket bidrar till ännu ett perspektiv till detta bristfälliga forskningsfält. 

Utifrån den forskning som visar att immigranter i mellanstora svenska städer har det sämre ställt 

ekonomiskt sett än motsvarande grupp i storstäderna (Bråmå, 2004) är mer forskning inom detta 

område eftersträvansvärt. Det är dock värt att återigen påpeka att Gävle endast utgör ett exempel på 

en mellanstor svensk stad med sin egen kontext. Det finns ändå stora likheter mellan 

boendesegregationen på olika platser, till exempel när det gäller den rådande etniska hierarkin som 

tidigare beskrivits i uppsatsen. I följande avsnitt kommer resultatet i en avslutande diskussion 

behandlas i relation till studiens teoretiska ramverk. 

Spatial assimilation är en av de viktigaste teorierna för att förklara minskningen av 

segregationsnivåer för etniska minoriteter över tid. Tidigare forskning har delvis uppvisat belägg för 

denna teori men det bör tilläggas att applicerbarheten av den kan se olika ut i olika områden. När vi 

försöker applicera en teori som uppstod i USA, främst för att förklara boendesegregationen mellan 
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svarta och vita, på en mellanstor svensk stad är det viktigt att komma ihåg att det rör sig om helt 

olika kontexter med helt olika välfärdssystem, politik och historia. Generellt sett har europeiska 

länder utvecklat arbetsmarknader med små geografiska skillnader vad gäller löner och 

bostadsmarknader med relativt trygga och uppblandade grannskap. Relationen mellan en förbättrad 

socioekonomisk situation och flyttningar till ”bättre” bostadsområden är därför mindre i Europa och 

minoriteter kan delvis förväntas leva i grannskap med relativt hög standard och genom ekonomiska 

trygghetssystem upprätthålla en relativt hög inkomstnivå även när de bor i de mest utsatta 

områdena. Magnusson Turner och Wessel (2013) argumenterar för att spatial assimilation i första 

hand är användbar i en kontext av liberal politik med ett liberalt välfärdssystem, vilket understryks 

av dess uppkomst i 1980-talets USA. I ett system präglat av socialdemokratiska värderingar är 

teorin mer bristfällig. Samma resonemang skulle dock kunna tala för att teorin, genom 

privatiseringar och avregleringar, inte minst på bostadsmarknaden, successivt blir mer aktuell även i 

Sverige. 

Spatial assimilation-teorins enkelhet är både dess styrka och dess svaghet. Det främsta 

argumentet för spatial assimilation hos de studerade grupperna jugoslaver och irakier är att båda 

inte bara visar på minskad boendesegregation under tidsperioden, utan att de dessutom gör detta 

totalt sett i ungefär samma takt. Vad teorin däremot inte mäktar med att förklara är varför skillnaden 

i segregationsindex är så stor vid första mättillfället. En delförklaring till de stora skillnaderna vad 

gäller förändringar i sysselsättningsgrad är att utbildningsnivån hos de båda grupperna var så olika 

vid invandringstillfället. Men om det skulle förklara skillnaden i bosättningsmönstret redan år 1996 

är oklart. Utifrån den etniska hierarki som Andersson med kollegor (2010) presenterat finns det fog 

att betvivla detta. 

Den kanske största bristen i teorin ligger i att den inte tar möjliga motiv till flyttning i 

beaktande. Är det främst att dela grannskapets yta med inrikes födda, eller är det ”bättre” bostad 

och grannskap som är det huvudsakliga målet? Båda motiven är möjliga men det råder inte enighet 

över vilket som har högst validitet inom forskarvärlden. Enligt vissa är det framför allt det 

sistnämnda som finns belagt i litteraturen genom termer som social status och materiell välfärd 

(Magnusson Turner & Wessel, 2013), medan andra belyser att teorin förutsätter att människor 

föredrar att leva i områden med invånare med samma sociala status och i samma fas i livet (Lersch, 

2012). Preferenserna för bostadsbyte antas alltså vara de samma för inrikes och utrikes födda men 

meningarna går isär om huruvida det rör sig om rent ekonomiska aspekter eller förändringar i 

familje- eller arbetslivet. 

Tidigare i uppsatsen har som bekant även berörts att människor med samma nationalitet 

tenderar att söka sig till varandra för att uppnå vissa fördelar som medföljer ett etniskt homogent 

boende. Massey och Denton (1985) framhöll redan i sin tidiga version av spatial assimilation att 

immigranter tenderar att bosätta sig i etniska enklaver men att de efter några år ofta flyttar vidare till 

områden som är mer anpassade efter deras behov. Skifter Andersen (2010) lyfter fram fördelarna 

med att frivilligt söka sig till områden med många av samma nationalitet under den första tiden i det 

nya landet. Fördelarna som betonas berör dock, enligt min mening, inte bara de första åren i ett nytt 

land, utan bör gälla även när immigranten varit bosatt i det nya landet en period. Dessutom borde 

detta inte vara något som enbart berör utrikes födda. Närhet till familj och vänner, ökad chans till 

arbete genom sociala kontakter, anpassat serviceutbud (till exempel med produkter från hemlandet), 

samt trygghetskänsla i en välbekant social och kulturell miljö utgör samtliga exempel på kriterier 

som ingår i människors val av bostad oavsett födelseland eller tid spenderad i landet. Mitt resultat 

bestyrker (dock inte entydigt) Massey och Dentons tolkning eftersom både de studerade grupperna 
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efter några år flyttar vidare från det ursprungliga området, om än i olika utsträckning. 

Studier har visat att etniskt blandade bostadsområden även tenderar att ha en variation i fråga 

om inkomst och upplåtelseformer med människor från olika samhällsskikt. De uppvisar ofta 

attraktiva karaktärsdrag vad gäller arkitektur, lokalisering och naturliga mötesplatser. I ett sådant 

bostadsområde finns förutsättningar för grannskapsföreningar och sociala institutioner att växa fram 

för att stärka banden mellan invånarna och området. Invånarna i sådana stadsdelar uppvisar ofta 

även en högre grad av tolerans gentemot minoriteter (Zubrinsky Charles, 2003). En tolkning av 

spatial assimilation-teorins humanekologiska ansats skulle således kunna vara att se den som ett 

självläkande fenomen. Stadens invånare, som hela tiden strävar efter att förbättra sin egen position i 

samhället, skulle av rent egoistiska skäl tjäna på minskad segregation och därmed även konsekvent 

bosätta sig på ett sådant sätt som främjar detta. Denna utveckling skulle vid en första anblick av de 

studerade grupperna till viss del kunna antas bestyrkas i Gävle kommuns fall, då ett fallande 

segregationsindex korrelerar med spenderad tid i landet. Men om grupperna utrikes respektive 

inrikes födda i stort inkluderas i detta resonemang blir det uppenbart att utvecklingen i själva verket 

går i motsatt riktning – det är endast ett fåtal områden som uppvisar såväl en kraftigt minskad andel 

inrikes födda som en sjunkande sysselsättningsgrad, medan majoriteten av kommunens områden är 

påfallande homogena med en överväldigande majoritet inrikes födda och en sysselsättningsgrad 

över kommunsnittet. I Gävles fall verkar boendesegregationen istället vara en negativ 

självförstärkande spiral. 

Den humanekologiska ansatsen till spatial assimilation-teorin utgår från att människor 

konsekvent handlar rationellt och logiskt. Enligt min mening går den kritik mot kvantitativ 

forskning (som Fotheringham (2006) snarare vill härleda till positivismen) även att rikta mot denna 

teori. Människors beteende är inte förprogrammerat och går inte fullt ut att förklara med hjälp av 

matematiska modeller. Man kan dock i nästa tankesteg ställa sig frågan hur man helt säkert kan veta 

att vad som vid första anblicken verkar irrationellt, i själva verket är ett fullt logiskt beteende och att 

vi bara inte har lyckats hitta bestämmande och mätbara faktorer till det än. Studien på Gävle 

kommun bestyrker utifrån statistiken inte ett fullt ut logiskt och rationellt flyttmönster på 

bostadsmarknaden. 

Området Sätra 3 får symbolisera den allvarliga problematiken kring den ökande polariseringen 

på den svenska bostadsmarknaden. Med såväl en minskad andel inrikes födda, som andelen 

personer i sysselsättning, ger detta exempel hög validitet till place stratification. Andelen sysselsatta 

i kommunen i stort ökade något under den studerade perioden samtidigt som den minskade i tre av 

de fyra områden som hade lägst sysselsättningsgrad, liksom andelen inrikes födda i samma 

områden. Vad gäller den studerade gruppen jugoslaver uppvisas en klar och tydlig utveckling mot 

minskad boendesegregation, men när detta ställs i relation till segregationsgraden hos motsvarande 

grupp irakier uppdagas bristerna hos spatial assimilation. Med bakgrund till den etniska hierarkin 

hos immigranter i Göteborg, som i denna studie bestyrks vad gäller jugoslaver och irakier, 

argumenterar jag för att place stratification i mycket hög grad är applicerbar på de studerade 

grupperna i Gävle kommun. 

Det har i studien bekräftats att tendensen att immigranter söker sig till sina landsmän och att de 

själva därmed utgör en av orsakerna till den etniska boendesegregationen är ett fenomen som är 

begränsat till de grupper som är nyanlända i Sverige. Detta gäller båda de studerade grupperna. Det 

finns inget område i Gävle kommun med en majoritet utrikes födda, däremot översteg andelen 

inrikes födda 95 procent i 27 av de totalt 76 studerade områdena för året 2010. Detta resultat 

bestyrker till hög grad place stratification och majoritetsbefolkningens upprätthållande av 
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maktstrukturer (Farley, 1993; Zubrinsky Charles, 2003; Lersch, 2012; Magnusson Turner & Wessel, 

2013). Vidare betonar Musterd med kollegor (2008) att medan sociala processer kan manifesteras, i 

ett visst typ av bostadsbestånd i ett visst typ av bostadsområde, som ökad social segregation eller 

lokala rumsliga koncentrationer av fattigdom, behöver det nödvändigtvis inte betyda att de orsakats 

av bostadsbeståndet eller bostadsområdet i sig, utan av utomstående faktorer, vilket skulle betyda att 

även de mest välmående bostadsområdena i kommunen skulle inkluderas i problembilden. 

Ett bredare perspektiv, vilket inkluderar även global ekonomisk utveckling, är nödvändigt för 

att förstå urbana socioekonomiska processer. Både de nationella och de lokala välfärdssystemen är 

grundförutsättningar för den sociala utvecklingen i städer och bostadsområden. I svensk kontext har 

kommunerna en mycket hög nivå av självständighet gentemot staten och inkomster från 

skatteunderlag är även den hög i ett internationellt perspektiv. Utöver detta finns det 

utjämningssystem, vilka effektivt fördelar pengarna mellan kommunerna för att jämna ut skillnader 

(Andersson et al., 2010). Trots det kan dock de inbördes skillnaderna mellan svenska kommuner 

vara stor, vilket gör att generaliserbarheten av resultatet inte ska överskattas. 

Ingen av teorierna kan göra anspråk på att fullständigt förklara de bakomliggande strukturerna 

till boendesegregationen, varken i Gävle kommun, eller någon annanstans, och dessa typer av 

teorier behöver sannolikt kompletteras med fler förklaringsmodeller för att ge en mer uttömmande 

ontologisk verklighetsbeskrivning. Eftersom det är belagt inom forskningen att kopplingen mellan 

etnicitet och social status ofta är mycket stark, vilket även bekräftas i denna studie, kan det vara 

svårt att avgöra vilken av dessa faktorer som är av störst vikt för att förklara varför människor söker 

sig till samma bostadsområden. Resultatet av denna studie visar att spatial assimilation har viss 

relevans för att förklara sambanden mellan deltagande på arbetsmarknaden och förändringar av 

segregationsnivåer på bostadsmarknaden över tid för den studerade gruppen jugoslaver. Det finns 

även tydliga tecken på att place stratification är en mycket viktig förklaringsmodell till den rådande 

boendesegregationen för samtliga de studerade minoritetsgrupperna i Gävle kommun. 
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