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ABSTRACT 
Rorsman, A. 2015. Selektiv migration – en kvantitativ studie av Uppsalas miljonprogram 1990-2010. Uppsatser 
Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet. 
 
Denna uppsats syftar till att kvantitativt studera och undersöka selektiv migration i Uppsala genom att observera 
rörlighet och befolkningsförändringar under tidsperioden 1990-2010 för bostadsområden byggda under 
miljonprogramåren 1965-1974. För att uppnå undersökningens syfte har longitudinella demografiska och 
socioekonomiska data, hämtade från databasen GeoSweden, för inflyttare, utflyttare och stannare i Uppsalas 
miljonprogram analyserats. Analys av sagda data visar att andelen Sverigefödda individer i Uppsalas 
miljonprogram minskade under perioden 1990-2010 i takt med att andelen utlandsfödda inflyttare ökade. Studien 
visar även att selektionen bland inflyttare, utflyttare och stannare i Uppsalas miljonprogram skiljer sig från andra 
så kallade utsatta bostadsområden i andra svenska städer. Den selektion som setts i tidigare studier där utflyttare 
från de utsatta områdena är mest resursstarka avseende utbildning, inkomst och sysselsättning, följt av stannare 
och inflyttare, märktes ej nämnvärt i Uppsalas miljonprogram, bortsett för perioden 1990-1995.   
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1. INLEDNING 
 
Att flytta hör livet till. Under en levnadstid förväntas en person boende i Sverige flytta i 
genomsnitt 11-12 gånger (Statistiska centralbyrån, 2011, s. 2). Under 2010 flyttade totalt 1 
256 563 personer, och hos skatteverket registrerades i genomsnitt 3607 flyttningar om dagen, 
där cirka två tredjedelar var flyttningar inom kommuner (Statistiska centralbyrån, 2011, s. 2-
3). Att individer flyttar är alltså tydligt, men vart och varför de flyttar är en annan fråga. 
 
En ofta återkommande aspekt inom migrationsstudier är segregation och tanken att 
segregationsmönster påverkar invånarnas flyttningsmönster. Befolkningssammansättningen i 
olika stadsdelar och bostadsområden skiljer sig ofta åt vad gäller etnicitet, socioekonomisk 
status och andra demografiska aspekter, vilket ofta även kan ses på flyttningsströmmar till och 
från de olika bostadsområdena. I så kallade utsatta bostadsområden ses till exempel tendenser 
som bland annat white flight, ett begrepp som härstammar från USA som avser att ”vita” 
flyttar från områden med en befolkning av blandad etnicitet till områden med en ”vit” 
befolkning. Sådana bostadsområden kan också ha en ”läckande” medelklass (Andersson, 
Bråmå, 1999, s. 518), innebärande att individer med en förbättrad socioekonomisk status ofta 
lämnar de utsatta bostadsområdena för att ersättas av individer med en lägre socioekonomisk 
status (Andersson, Bråmå, 2004, s. 518). Detta bidrar till fortsatt segregation samt att utsatta 
bostadsområden fortsätter vara just utsatta. 
 
Många människor associerar de så kallade miljonprogramområdena med hög grad av 
segregation. Svenskglesa områden i utkanterna av städer dit mindre bemedlade individer med 
låg socioekonomisk status flyttar. Men hur har trenden egentligen sett ut och hur ser det ut 
idag? Med utgångspunkt från begreppet selektiv migration skall denna studie kvantitativt 
undersöka och tydliggöra bland annat socioekonomiska, demografiska och etniska skillnader 
mellan inflyttare till, stannare i och utflyttare från bostadsområden byggda under 
miljonprogramåren 1965-1974. Dataunderlaget möjliggör inte en detaljerad studie av hela 
perioden därefter och har därför begränsats till perioden 1990-2010 och till 
miljonprogrambebyggelsen i Uppsala tätort. 
 
1.1 Bakgrund 
I efterkrigstidens Sverige rådde en svår bostadssituation. Sveriges befolkning ökade kraftigt 
och under perioden 1945 till 1965 ökade befolkningen från cirka 6,7 miljoner till 7,8 miljoner 
(Eriksson, 1994, s. 18). Den kraftiga befolkningsökningen ledde så småningom till en akut 
bostadsbrist, då antalet bostäder helt enkelt inte räckte till för att hysa den växande 
befolkningen. Samtidigt var boendestandarden i Sverige, med västerländska mått mätt, låg. 
Många hushåll var trångbodda och uppskattningsvis saknade drygt en fjärdedel av Sveriges 
boenden bland annat rinnande vatten och avlopp (Eriksson, 1994, s. 18.) 
 
För att få bukt med den rådande bostadsbristen, och även för att skapa bättre och sundare 
boendemiljö för alla oavsett ekonomisk situation (Ericsson, Molina, Ristlammi, 2002, s. 11), 
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beslutade den svenska regeringen att en miljon nya bostäder skulle byggas under åren 1965 
till 1974 (Hall, Vidén 2005, s. 301). Projektet genomfördes och regeringen kunde 1974 
meddela att 1 005 614 bostäder hade byggts, och att bostadsbristen nu var bortbyggd 
(Söderqvist, 1999, s. 12). Detta projekt har i folkmun kommit att kallas miljonprogrammet.  
 
Den generella bilden av miljonprogrammet, framställd i bland annat media, är 
bostadsområden utgjorda av stora grå lägenhetskomplex i betong, vilket är något missvisande. 
Inledningsvis var majoriteten av de nya bostäder som byggdes under miljonprogrammet 
lägenheter i flerbostadshus, men när bostadsefterfrågan minskade i början av 1970-talet och 
flera bostäder stod tomma övergick produktionen istället till småhusbyggande (Hall, 1999, s. 
28). För att driva ner produktionskostnaderna och samtidigt producera bostäder med god 
standard och överkomlig boendekostnad, utgjordes byggnadsprojekten från och med 1966 av 
projekt om 1000 eller fler bostäder i byggnader i liknande stil (Hall, Vidén, 2005, s. 304). 
Femtio procent av flerfamiljshusen producerades av kommunala bostadsföretag, cirka 30 
procent av bostadsrättsföreningar och cirka 20 procent av privata bostadsföretag (Hall, Vidén, 
2005, s. 304). Under miljonprogramåren byggdes 35 procent av alla bostäder i Stockholm, 
Göteborg och Malmö, men även resterande delar av Sverige fick ta del av miljonprogrammets 
bostadsbyggande (Hall, Vidén (2005), s. 304). 
 
En av de många svenska städer som omfattades av miljonprogrammet var Uppsala. I Uppsala 
växte befolkningen under perioden 1945 till 1965 från cirka 82 000 till 110 000 (Uppsala 
kommun, 2014). Nya stadsdelar, till exempel Gottsunda, uppkom samtidigt som redan 
befintliga stadsdelar fick ny bebyggelse, till exempel Nyby, Gränby och Kungsgärdet. 
 
Miljonprogrammet erbjöd många människor som tidigare inte hade eget boende en chans till 
detta och i slutet av 1990-talet bodde cirka en sjättedel av Sveriges befolkning i bostäder 
uppförda under miljonprogramåren (Hall, 1999, s. 29). 
 

1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna studie är att kvantitativt studera och undersöka selektiv migration, det vill 
säga socioekonomiska, demografiska och etniska skillnader mellan inflyttare, stannare och 
utflyttare, genom att observera rörlighet och befolkningsförändringar under tidsperioden 
1990-2010 för bostadsområden byggda under miljonprogramåren 1965-1974.   
 
Utifrån ovanstående formulerat syfte har följande frågeställning formulerats: 

• Hur har migrationen till och från Uppsalas miljonprogramområden sett ut och hur har 
den förändrats under tidsperioden 1990-2010?  

 
1.3 Begreppsförtydliganden 
Nedan definieras och förtydligas ett antal begrepp som används i denna uppsats.  

Uppsalas miljonprogram: bostadshus byggda i Uppsala tätort under miljonprogramåren 
1965-1974.  
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Inflyttare: individer som under någon av den undersökta 20-årsperiodens underperioder 
flyttat in i en bostad byggd någon gång under miljonprogramåren. 

Utflyttare: individer som i början någon av de undersökta perioderna varit bosatt i 
Uppsalas miljonprogram och som ej längre är bosatt i Uppsalas miljonprogram i slutet samma 
period. Avlidna är exkluderade. 

Stannare: individer som återfinns i Uppsalas miljonprogram i början samt i slutet av 
någon av de undersökta perioderna. 

Selektiv migration: socioekonomiska, demografiska och etniska skillnader mellan 
inflyttare, stannare och utflyttare. 

Svensk: används i denna uppsats som synonym till ”person med svensk bakgrund”, det 
vill säga en person född i Sverige oavsett föräldrars bakgrund. 

Svenskglesa områden: områden med 30 procent eller mer utlandsfödda befolkning 
(Bråmå, 2004, s. 15).  

Socioekonomisk status: används i denna uppsats som ett samlingsbegrepp för 
socioekonomiska aspekter som till exempel en persons inkomst- och utbildningsnivå. 

Västländer: Nordamerika, Oceanien, Japan, EU-länder vilka var medlemmar innan 2004 
samt EES-länder vilka ej är medlemmar i EU (Norge, Island, Lichtenstein).  
 
2. UTGÅNGSPUNKTER OCH TIDIGARE FORSKNING 
 
I detta kapitel kommer tidigare forskning och det rådande kunskapsläget inom det aktuella 
området att presenteras och diskuteras. Vidare diskuteras även eventuella forskningsluckor 
som den aktuella studien kan bidra till att fylla.  
 
2.1 När och varför flyttar människor?  
Vilka är de utlösande faktorerna bakom flyttningar inom länder och städer, så kallad intern 
migration? En ofta återkommande och diskuterad teori är den så kallade livscykelteorin (se 
bland annat Stillwell, Congdon, 1991, s. 207ff och Cadwallder, 1992, s. 157). Under 1950-
talet arbetade sociologen Peter H. Rossi med att undersöka om nya forskningsmetoder kunde 
bidra till att bredda och fördjupa kunskapen kring intern migration, eller varför familjer flyttar 
(Rossi, 1982, s. 63). Genom att studera hushåll i Philadelphia, USA, var Rossi med och lade 
grunden för de så kallade livscykelorienterade migrationsmodellerna (Andersson, 2000a, s. 
58). Rossi menade att ett bostadsbehov främst beror av hushållets sammansättning. Ett 
hushålls sammansättning följer en livscykel; den växer och minskar i storlek till följd av 
födslar, giftermål och dödsfall, och bostadsbehovet följer därefter. Studien visade att behovet 
av utrymme var en av de mest betydande faktorerna till följd av livscykeln, men även att 
andra sociala behov relaterade till olika tidpunkter av livscykeln har stor betydelse för ett 
hushålls bostadsbehov (Rossi, 1982, s. 226). 
 
Det finns dock andra som menar att missnöje kring den rådande bostadssituationen inte är den 
enda drivande faktorn bakom intern migration; beslut om flytt är inte en serie av oberoende 
justeringar till följd av förändrade omständigheter kopplade till den rådande 
bostadssituationen (Stillwell, Congdon, 1991, s. 209). Stillwell och Congdon (1991, s. 209) 
menar att de flesta hushåll har en långsiktig plan för vad som eftersträvas vad det gäller 
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bostadsförhållanden och att denna tanke om den långsiktiga planens inverkan på hushållens 
rörlighet är svår att motbevisa. För många hushåll längre ner på den socioekonomiska skalan 
kan en mindre bostad, hyrd i andrahand, vara en tillfällig lösning tills nästa steg ut på den 
offentliga hyresmarknaden kan tas, ofta i samband med tillkomsten av barn (Stillwell, 
Congdon, 1991, s. 209). För hushåll högre upp i den socioekonomiska ordningen kan det 
istället handla om en övergångslösning under processen att i slutändan införskaffa en bostads- 
eller äganderätt (Stillwell, Congdon 1991, s. 209). Detta visar att dessa långsiktiga planer 
påverkar hushålls rörlighet utifrån kriterier skapade för att utvärdera olika bostadsalternativ. 
Dessa kriterier kan komma att ändras med tiden och till följd av växande erfarenhet av olika 
bostadsområden. Utifrån detta kan de kortsiktiga överväganden gällande den upplevda 
bostadssituationen, som tidigare betonats i internmigrationsstudier, snarare ses som 
finjusteringar i processen att nå det långsiktiga bostadsmålet (Stillwell, Congdon, 1991, s. 
210). 
 
På samma sätt som olika hushåll har skilda kriterier för utvärdering av bostadsalternativ har 
de även olika restriktioner i form av till exempel ekonomiska förutsättningar. Detta sätter upp 
ramar och begränsningar för hur det långsiktiga bostadsmålet kan utformas. Hushåll med 
större ekonomiska tillgångar har större frihet vid utformning av långsiktiga bostadsmål och 
även bättre förutsättningar att realisera dessa (Andersson, 2000b, s. 197). Hushåll med 
förbättrad socioekonomisk status och tillgång till ekonomiska och sociala resurser tenderar att 
ta steget och lämna de mer utsatta områdena för att sedan ersättas av nya, mindre bemedlade 
hushåll (Andersson, Bråmå, 2007, s. 518). Utflödet av dessa invånare med bättre ekonomiska 
och sociala förutsättningar, vilka ersätts av invånare med mindre resurser, ofta invandrare, 
bidrar till en negativ spiral med ett fortsatt läckage av invånare med bättre socioekonomiska 
förutsättningar. De segregerade områden fortsätter att vara segregerade (Andersson, Bråmå, 
2007, s. 537).  
 
Miljonprogramområden associeras ofta med segregerade och svenskglesa områden med en 
liten andel svensk population, men hur ser den demografiska sammansättningen faktiskt ut 
och har den alltid sett ut så? Under 1990-talet växte den interna boendesegregationen i många 
svenska städer och många bostadsområden fick en befolkning med allt större andel invandrare 
i förhållande till invånare med svensk bakgrund (Bråmå, 2006, s. 1127). Inom amerikansk 
segregationsforskning talas det ofta om så kallad ”white flight”. ”White flight” kretsar kring 
förhållandet mellan den vita majoriteten i den amerikanska befolkningen och den 
afroamerikanska minoriteten, där den vita majoritetens beteenden, attityder och 
migrationsbeslut utgör de drivande faktorerna bakom uppkomsten och upprätthållandet av 
segregation i amerikanska städer och stadsdelar (Bråmå, 2006, s. 1127). Begreppet och teorin 
bakom ”white flight” grundar sig i tidigare forskning kring boendesegregation i USA som 
visat på att den vita populationen väljer att lämna (”flyr från”) ett bostadsområde när andelen 
svarta invånare stiger och överskrider en viss andel av den totala 
befolkningssammansättningen (Bråmå, 2006, s. 1128). 
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Inom det svenska fältet för forskning kring boendesegregation i svenska städer har det förts 
diskussioner huruvida principerna bakom ”white flight” även kan appliceras i en svensk 
kontext. I artiklen ‘White Flight’? The Production and Reproduction of Immigrant 
Concentration Areas in Swedish Cities, 1990–2000 (Bråmå, 2006) görs ett försök att 
undersöka huruvida det är möjligt att, och i så fall i vilken utsträckning, processer i likhet 
med ”white flight” påverkat den ökade segregeringen i bostadsområden i svenska städer under 
1990-talet. 
 
Bråmå (2006, s. 1143) menar att det går att se indikationer på att svenskar och deras 
migrationsmönster är en bidragande faktor till ökningen och upprätthållandet av 
boendesegregationen i bostadsområden med en hög koncentration invandrare i förhållande till 
personer födda i Sverige. Genom att undvika flytt till bostadsområden med en hög 
invandrarkoncentration, och även genom utflytt från dessa områden i takt med en ökad 
koncentration invandrarbefolkning, bidrar svenskar till detta observerade fenomen genom dels 
sitt flyktlika, men även undvikande, beteende (Bråmå, 2006, s. 1143). Tidigare forskning och 
teoretiska ramverk kring ”white flight” har enbart sett till utflyttning, det vill säga ”flykten”, 
som den drivande faktorn bakom den ökade minoritetskoncentrationen i utsatta 
bostadsområden. Trots att studier visat att minoritetskoncentrationen i ett bostadsområde har 
större inverkan på beslut om inflyttning till dess bostadsområden (”white avoidance”) snarare 
än att det påverkar utflyttning, är detta alltså inget det lagts någon större vikt vid att undersöka 
i det teoretiska ramverket kring ”white flight” i Sverige (Bråmå, 2006, s. 1143). 
 
Det kan dock finnas andra bakomliggande orsaker till att personer undviker eller lämnar 
bostadsområden än ”white flight” eller ”white avoidance”. Clark (1983, s. 50) menar att det 
inte alltid är tydligt vad som eftersträvas med en flytt till ett ”bättre” bostadsområde från 
ett ”sämre” bostadsområde; eftersträvas områden med högre inkomstnivå, annan 
befolkningssammansättning eller någon annan aspekt? Clark (1983, s. 49) delar in 
anledningar till att flytta i två kategorier – framtvingande respektive frivilliga flyttningar. 
Under frivilliga flyttningar placerar Clark flyttningar vilka klassificeras som ”anpassningar” 
(”adjustment”). Utöver flyttningar motiverade av brister med bostaden i sig, till exempel 
kostnader och storlek, återfinns där även flyttningar motiverade av faktorer kopplat till 
bostadsområdet samt allmän tillgänglighet och service (Clark, 1983, s. 50). Faktorer kopplade 
till bostadsområden handlar bland annat om den fysiska omgivningen, till exempel att 
arkitekturen upplevs som trist eller bristande trygghetskänsla. Vidare kan flytt även motiveras 
av bristande service i bostadsområden samt bristande utbud och närhet av handelsmöjligheter, 
skola och arbete (Clark, 1983, s. 50).  
 
2.2 Forskningslucka och undersökningens bidrag 
Ett kännetecken för tidigare forskning kring migration i Sverige är tydliga inslag av 
segregation, både etnisk och socioekonomisk, samt studier kring så kallade utsatta 
bostadsområden (se bland annat Bråmå (2004 & 2006), Andersson (2000b)). Att undersöka 
migrationens inverkan på segregation i svenska städer och utsatta bostadsområden i dessa ter 
sig alltså relativt naturligt, och detta är något som gjorts tidigare i viss utsträckning. I likhet 
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med den här redovisade undersökningen av Uppsalas miljonprogram, är en stor del av den 
tidigare forskningen av kvantitativ karaktär där demografiska och socioekonomiska 
befolkningsdata sammanställts och analyserats. 
 
Att studera migrationsmönster är således ingenting nytt; det har gjorts förut och det kommer 
göras igen i framtiden. Författarens förhoppningar är därför att studien kan bidra till att fylla i 
empiriska luckor i det aktuella forskningsfältet, snarare än att bidra banbrytande forskning 
eller slutsatser. Genom att studera den selektiva migrationen till och från Uppsalas 
miljonprogramfastigheter under perioden 1990-2010, ett helhetsgrepp på ett bostadsbestånd 
som sällan eller aldrig tidigare varit föremål för den här typen av undersökning, kan studien 
bidra till att bredda det empiriska underlaget för svensk forskning om segregationens dynamik. 
Teoretiskt hämtas inspiration från begrepp som flykt och undvikandebeteende samt från 
livscykelteorins anpassningstänkande.  
 
3. METOD OCH MATERIAL 
 
I detta kapitel redogörs för det i undersökningen använda datamaterialet samt 
undersökningens utformning och genomförande. Inledningsvis presenteras och motiveras 
undersökningens metodologiska utgångspunkter och de metodologiska val som gjordes inför 
och som styrt undersökningen. Avslutningsvis presenteras och förklaras det datamaterial som 
ligger till grund för den genomförda undersökningen, där även problematik och begränsningar 
kopplade till datamaterialet behandlas. 
 
3.1 Undersökningens utformning och genomförande 
I likhet med de flesta skapande aktiviteter kräver även forskning och vetenskapliga 
undersökningar någon form av verktyg för att ett resultat i slutändan skall nås. Inom forskning 
är dessa verktyg de metoder en forskare väljer att använda för att lösa problem och skapa ny 
kunskap (Holme, Solvang, 1997, s. 13). För att en metod skall vara möjlig att använda inom 
samhällsvetenskaplig forskning krävs det dock att den uppfyller ett antal grundkrav (Holme, 
Solvang, 1997, s. 13): 
 

• Metoden måste överensstämma med det som skall undersökas. 
• Informationsurvalet måste vara systematiskt. 
• Informationen skall kunna utnyttjas på bästa sätt. 
• Presentationen av resultat ska göra det möjligt för andra att kontrollera och granska 

dess validitet. 
• Resultatet ska bereda väg för ny kunskap och även skapa möjligheter för fortsatt 

forskning och ökad förståelse för samhälleliga förhållanden. 
 
Vidare gällande samhällsvetenskapliga forskningsmetoder talas det ofta om två olika 
metodologiska inriktningar - kvalitativa och kvantitativa metoder. Dessa metodtyper skiljer 
sig åt på ett antal punkter, men har även vissa likheter. Kvalitativa metoder är av en icke-
formaliserad karaktär, och syftar främst till att skapa förståelse för det område som ämnas 
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studeras samt att även skapa en helhetsbild av detsamma (Holme, Solvang, 1997, s. 14). Det 
är alltså den enskilde forskarens uppfattning och tolkning av insamlad information som ligger 
till grund för undersökningen (Holme, Solvang, 1997, s. 76). Kvantitativa metoder är å andra 
sidan av en mer formaliserad och strukturerad karaktär (Holme, Solvang, 1997, s. 14); den 
insamlade informationen omvandlas ofta till numeriska värden och statistiska analysmetoder 
spelar en stor roll i analysprocessen av det insamlade datamaterialet (Holme, Solvang, 1997, s. 
76). Förenklat kan skillnaden mellan kvalitativa och kvantitativa metoder beskrivas som att 
bägge är beskrivande, men kvalitativa metoder förklarar medan kvantitativa metoder ger 
förståelse, det vill säga teoriskapande respektive teoriprövande. 
 
Syftet med denna undersökning är inte att i någon mening faktiskt pröva någon tidigare 
genererad teori eller till omprövning av tidigare forskning, utan snarare att bidra med 
ytterligare empirisk kunskap om selektiva migrationsmönster i ett byggnadsbestånd som 
innehåller bostadsområden som av media och allmänhet anses mindre attraktiva. Som framgår 
nedan inkluderas också äganderätter byggda under miljonprogrammet, bostäder som tidigare 
inte berörts av studier av selektiv migration i svenska städer. Tanken med detta är inte minst 
att tydliggöra att den ensidiga bild av miljonprogrammet som ofta präglar medias rapportering 
måste nyanseras; miljonprogrammet består av så mycket mer än storskaliga 
hyresrättsområden. 
 
Som nämns ovan skiljer sig kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder åt, och i många 
fall är angeläget att betona dessa skillnader. Samtidigt är det viktigt att inte vara för trubbig i 
uppdelningen av de bägge metodologiska utgångspunkterna samt överdriva dess 
skiljaktigheter (Bryman, 2012, s. 625). En kvantitativ undersökning kan anamma 
karaktärsdrag från den kvalitativa inriktningen (Bryman, 2012, s. 37). I den här studien har 
dock det metodiska vägvalet varit enkelt. Uppsatsens syfte är kopplat till frågor rörande 
trender i befolkningstillväxt. Undersökningen har därför en kvantitativ karaktär, det vill säga 
data samlas in och analyseras därefter. En kvantitativ metod lämpar sig bra för studier 
kopplade till hantering av stora mängder data, som har ett specifikt fokus och där forskaren 
ska upprätthålla en objektivitet i förhållande till de analyserade data (Denscombe, 2009, s. 
321ff). 
 
3.2 Undersökningens datamaterial 
Det materialet som ligger till grund för denna undersökning är hämtat från den longitudinella 
databasen GeoSweden (Institutionen för bostads- och urbanforskning, Uppsala universitet), 
konstruerad i samarbete med Statistiska Centralbyrån (SCB) för forskning rörande urban- och 
bostadsfrågor. Databasen innehåller longitudinella demografiska och socioekonomiska 
individdata samt fastighetsdata för perioden 1990-2010 och täcker hela den svenska 
befolkningen, det vill säga individer vilka varit bosatta i Sverige någon gång under den 
aktuella perioden.  
 
Studien utgår geografiskt från så kallade SAMS-områden (Small Area Market Statistics-
områden). Indelningen i SAMS-områden är gjord av Statistiska Centralbyrån i samarbete med 
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landets kommuner, och bygger på så kallade Nyckelkodområden (NYKO) i större kommuner, 
och valdistrikt i mindre kommuner (SCB, (a)). Samtliga individer som ingår i databasen är 
geokodade, bland annan enligt ovan nämnda SAMS-områden, med avseende på bland annat 
bostad (Bråmå, 2004, s. 22). Geokodning innebär att data kopplas till en geografisk plats 
genom att tilldelas koordinater. I och med att samtliga individer är geokodade lämpar sig 
databasen väl för studier och undersökningar som syftar till att belysa förändringar över tid, 
till exempel migration. 
 
Eftersom undersökningens frågeställningar kan besvaras med redan insamlad data tillgänglig 
via databasen GeoSweden, har det under arbetet med denna undersökning inte genomförts 
någon primär datainsamling. Undersökningens dataset utgörs därför av så kallade 
sekundärdata (Dahmström, 2011, s. 111).  
 
Undersökningens dataset har tagits fram med hjälp av professor Roger Andersson vid 
institutionen för bostads- och urbanforskning vid Uppsala universitet. Roger Andersson har 
från databasen GeoSweden tillhandahållit aggregerade demografiska och socioekonomiska 
data för inflyttare, utflyttare och stannare i Uppsalas miljonprogramområde under perioden 
1990-2010 uppdelat i fyra 5-årsperioder. Dessa aggregerade data har sedan bearbetats och 
granskats för att uppmärksamma och identifiera potentiella felkällor samt säkerställa dess 
kvalitet och jämförbarhet. Vid förekomst av tvivelaktigheter eller misstänkta fel och 
avvikelser i de undersökta data har dessa behandlats genom både e-postkorrespondans samt 
möten med Roger Andersson.  
 

Variabeltyp Variabel 
Åldersgrupper Åldersgrupp 0-19 år, år 1 
 Åldersgrupp 20-64 år, år 1 
 Åldersgrupp 65+ år, år 1 
 Totalt, år 1 
  
Kön Andel kvinnor, år 1 
  Familjetyp Andel ensamstående med barn, år 5 
  Etnicitet Andel utlandsfödda, år 5  
 Andel födda i icke-västländer, år 5 
  Utbildning Andel lågutbildade, år 5 
 Andel högutbildade, år 5 
  Sysselsättning Andel sysselsatta i åldern 20-64, år 5 
  Inkomster av arbete Andel låginkomsttagare, år 5 
  Andel höginkomsttagare, år 5 

Tabell 3.1. Variabeltyp och variabel för det datamaterial som utgör undersökningens dataset, där ”år 
1” indikerar att data mäts början av varje 5-årsperiod och ”år 5” i slutet av de samma.  
Källa: GeoSweden, Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala Universitet. 
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Undersökningens dataset utgörs av totalt sju olika variabeltyper samt 13 olika variabler (se 
tabell 3.1). För datasetets fyra ingående perioder (1990-1995-2000-2005-2010) finns 
demografiska och socioekonomiska data för samtliga variabler representerade. Datamaterialet 
kan delas in i tre övergripande grupper; miljonprogramfastigheter, stockdata för Uppsala 
tätort samt stockdata för Uppsalas miljonprogram. Samtliga övergripande grupper innehåller i 
sin tur data uppdelade i grupper om upplåtelseformerna äganderätt, bostadsrätt samt hyresrätt, 
där upplåtelseformgrupperna för miljonprogramfastigheter även är uppdelade i grupper om 
data för inflyttare, stannare och utflyttare. Centralt för analysen är skillnader i 
sammansättningen av flyttare in i och ut ur miljonprogrammet. 
 
Demografiska data för miljonprogramfastigheter utgörs av data rörande variabeltyperna 
åldersgrupp, kön, familjetyp samt etnicitet, där åldersgrupp, kön samt etnicitet mäts vid början 
av varje period och familjetyp vid slutet av varje period. Socioekonomiska data utgörs i sin 
tur av variabeltyperna utbildning, sysselsättning samt inkomster av arbete vid slutet av varje 
period för individer i åldrarna 20-64 år (ålder vid början av den aktuella perioden). 
Socioekonomiska data mäts vid slutet av respektive period då personer som invandrat under 
perioden annars helt skulle sakna svenska registeruppgifter. 
 
För både demografiska och socioekonomiska data är samtliga data beräknade för varje 
upplåtelseform samt för inflyttare, utflyttare och stannare. Demografiska och 
socioekonomiska stockdata för Uppsala tätort samt Uppsalas miljonprogram utgörs av data 
rörande samma variabler som data för miljonprogramfastigheter. Samtliga data är beräknade 
på hela befolkningen i Uppsala tätort samt Uppsalas miljonprogram per fem år perioden 
1990-2010, där socioekonomiska data är beräknade för individer i åldrarna 20-64 år.  
 
3.3 Antaganden, begränsningar och tillkortakommanden i undersökningens 
datamaterial 
En konsekvens av att studera migrationen till och från Uppsalas miljonprogram över 
femårsperioder är att ett visst databortfall kan uppstå. En person som flyttar in i Uppsalas 
miljonprogram 1996 och sedan flyttar ut till exempel 1999 registreras då varken som 
inflyttare eller utflyttare. Genom att studera femårsperioder minskas dock mängden 
återflyttningar i de undersökta data - det kan finnas skäl till att en person lämnar Uppsalas 
miljonprogram för att sedan återvända inom ett till två år.  
 
Då undersökningens syfte är kopplat till att undersöka migrationen till och från Uppsalas 
miljonprogram har individer födda och döda under respektive period inte varit del av de 
undersökta data.  Att födas in i ett geografiskt område är inte detsamma som att aktivt flytta 
till det, på samma sätt som att en person vilken går bort inte aktivt väljer att lämna ett 
geografiskt område. Bägge dessa kategorier påverkar självfallet befolkningsantalet i 
bostadsområden men exkluderas således från migrationsanalyserna. 
 
Bland de i undersökningen studerade socioekonomiska data saknas data rörande 
utbildningsnivå i viss utsträckning, särskilt för nyinvandrade individer. Det handlar då om 
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någon till några procent av individer som data saknas för. Andelarna för utbildningsnivå har 
då beräknats på den population det faktiskt finns data för. 
 
4. VEM FLYTTAR TILL OCH FRÅN UPPSALAS MILJONPROGRAM 
OCH VEM STANNAR?  
 
I detta kapitel redovisas aggregerade longitudinella socioekonomiska, demografiska- och 
fastighetsdata kopplade till uppsatsens undersökningsområde, Uppsalas 
miljonprogramområden samt Uppsala tätort, för perioden 1990-2010. De i undersökningen 
använda data och tillhörande resultat presenteras i form av tabeller och diagram och förklaras 
i löpande text. Inledningsvis presenteras befolkningsnivåerna i Uppsalas miljonprogram för 
de undersökta åren, följt av ett avsnitt där den etniska befolkningssammansättningen totalt 
och för in- och utflyttare till och från Uppsalas miljonprogram. Sedan följer avsnitt där 
socioekonomiska data rörande utbildnings-, inkomst- samt sysselsättningsnivåer för inflyttare, 
utflyttare och stannare i Uppsalas miljonprogram presenteras, följt av två avsnitt där data 
rörande familjesammansättning, åldersgrupper och kön behandlas. Kapitlet avslutas med ett 
avsnitt där de genomgående trenderna för studiens undersökta variabler sammanfattas. 
 
4.1 Antal bosatta i Uppsalas miljonprogram 1990-2010 

 
Figur 4.1. Antal bosatta 1990-2010 i Uppsalas miljonprogramområden fördelade på 
upplåtelseformerna ägande-, bostads och hyresrätt samt totalt. 
Källa: GeoSweden, Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala Universitet. 
 
Figur 4.1 visar befolkningsnivåer för Uppsalas miljonprogramområden för de olika 
upplåtelseformerna ägande-, bostads- och hyresrätt samt de totala befolkningsnivåerna i 
Uppsalas miljonprogramområden var femte år för perioden 1990-2010. Som framgår av 
figuren ses en tydlig positiv trend för den totala befolkningsnivån i Uppsalas 
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miljonprogramområden under hela den observerade perioden. Vidare ses även en positiv trend 
i befolkningsnivån för bostadsrätter under samma period. Befolkningsnivån i hyresrätter 
visade en ökning mellan 1990-1995 följt av en minskning 1995-2000 för att sedan visa en 
positiv trend under perioden 2000-2010. För äganderätter ses ingen tydlig trend, och nivåerna 
var relativt oförändrade under hela den undersökta perioden. Cirka 18 procent av 
befolkningen i Uppsala tätort var bosatta i Uppsalas miljonprogram under samtliga 
observerade år (se bilaga 1, tabell A1.1).  
 
4.2 Den etniska sammansättningen 
Figur 4.2 visar andelen av befolkningen i Uppsalas miljonprogram i Uppsala tätort födda i 
Sverige, utlandsfödda och födda i icke-västländer per fem år för perioden 1990-2010. Det ses 
en tydlig negativ trend för andelen Sverigefödda individer i Uppsalas miljonprogram, där 
trenden ter sig någorlunda linjär med en minskning på cirka två procentenheter per fem år 
fram till 2005-2010 då minskningen var hela 6,9 procentenheter. Vidare ses även en tydlig 
trend uppåt för andelen utlandsfödda individer och särskilt för individer födda i icke-
västländer. Som även framgår av figuren ökade andelen födda i icke-västländer av den totala 
andelen utlandsfödda. 
 

Figur 4.2. Andel Sverige- och utlandsfödda samt födda i icke-västländer i befolkning i Uppsalas 
miljonprogram per fem år för perioden 1990-2010. 
Källa: GeoSweden, Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala Universitet. 
 
Tabell 4.1 visar andelen av befolkningen i Uppsalas miljonprogram födda i Sverige, 
utlandsfödda och födda i icke-västländer per fem år, samt upplåtelseform för perioden 1990-
2010. Andelen utlandsfödda individer ökade i båda upplåtelseformerna äganderätt samt 
bostadsrätt under perioden. För upplåtelseformen hyresrätt minskade däremot andelen 
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utlandsfödda individer mellan åren 1990-1995 samt 2000-2005, medan andelen ökade mellan 
åren 1995-2000 och 2005-2010. Liknande trender ses för andelen individer födda i icke-
västländer, med några undantag. I upplåtelseformen bostadsrätt ses en positiv trend för 
andelen individer födda i icke-västländer per fem år under hela perioden 1990-2010. För 
upplåtelseformen äganderätt ses en minskning av andelen individer födda i icke-västländer 
mellan åren 1995-2000, men en ökning mellan åren 1990-1995, 2000-2005 samt 2005-2010. 
För upplåtelseformen hyresrätt ses en minskning mellan åren 1990-1995 för att sedan visa en 
positiv trend för perioden 1995-2010 per fem år. Avslutningsvis framgår att andelen 
utlandsfödda individer är procentuellt störst i upplåtelseformen hyresrätt, följt av bostadsrätt 
och till sist äganderätt. 
 

Upplåtelseform År Andel 
sverigefödda (%) 

Andel 
utlandsfödda (%) 

Andel födda i icke-
västländer (%) 

Äganderätt 1990 92,5 7,5 2,0 
 1995 92,3 7,7 2,4 
 2000 92,2 7,8 2,3 
 2005 91,8 8,2 3,1 
 2010 90,0 10,0 3,8 
     
Bostadsrätt 1990 90,2 9,8 4,1 
 1995 89,4 10,6 4,4 
 2000 87,5 12,5 6,5 
 2005 85,2 14,8 8,7 
 2010 82,5 17,5 10,8 
     
Hyresrätt 1990 67,5 32,5 20,3 
 1995 69,4 30,6 19,5 
 2000 68,5 31,5 21,5 
 2005 69,1 30,9 22,5 
  2010 64,7 35,3 26,1 

Tabell 4.1. Andel av befolkningen i Uppsalas miljonprogram födda i Sverige och utomlands samt 
födda i icke-västländer per fem år och upplåtelseform för perioden 1990-2010. 
Källa: GeoSweden, Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala Universitet. 
 
Ett liknande mönster som går att se för andelen Sverigefödda, utlandsfödda samt födda i icke-
västländer i Uppsalas miljonprogram går även att se för hela Uppsala tätort. Tabell 4.2 visar 
att andelen Sverigefödda individer i Uppsala tätort minskade under perioden 1990-2005 per 5 
år samtidigt som andelen utlandsfödda och födda i icke-västländer ökade. Detta gäller för var 
femte år under hela perioden 1990-2005 med undantag för 1995-2000 då andelen svenskfödda 
individer ökade. Precis som för Uppsalas miljonprogram hade upplåtelseformen hyresrätt den 
procentuellt största utlandsfödda befolkningen i hela Uppsala tätort, följt av bostadsrätt och 
äganderätt. Vidare visar tabell 4.2 att även om liknande mönster är uppenbara för Uppsala 
tätort som för Uppsalas miljonprogram, var dock andelen utlandsfödda individer i Uppsala 
tätort procentuellt mindre. 
 
 



 

 16 

 

Upplåtelseform År Andel 
sverigefödda (%) 

Andel 
utlandsfödda (%) 

Andel födda i icke-
västländer (%) 

Äganderätt 1990 93,7 6,3 1,7 
 1995 93,4 6,6 2,1 
 2000 92,9 7,1 2,4 
 2005 92,1 7,9 3,2 
     
Bostadsrätt 1990 91,1 8,9 3,0 
 1995 89,7 10,3 4,3 
 2000 88,8 11,2 5,1 
 2005 87,4 12,6 6,1 
     
Hyresrätt 1990 78,4 21,6 13,0 
 1995 75,3 24,7 15,5 
 2000 75,6 24,4 15,8 
  2005 74,9 25,1 17,6 

Tabell 4.2 – Andel av befolkningen i Uppsala tätort födda i Sverige och utomlands samt födda i icke-
västländer per fem år och upplåtelseform för perioden 1990-2005. 
Källa: GeoSweden, Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala Universitet 
 
Utöver de likheter och skillnader i den etniska sammansättningen i både Uppsalas 
miljonprogram samt Uppsala tätort som beskrivs ovan går det även att göra andra iakttagelser 
i tabell 4.1 och 4.2. Andelen utlandsfödda individer vilka var födda i icke-västländer var 
generellt större procentuellt sett i Uppsalas miljonprogram än i hela Uppsala tätort (se bilaga 2, 
tabell A2.1). För den jämförbara perioden 1990-2005 utgjordes andelen individer födda i 
icke-västländer i upplåtelseformen äganderätt en större procentuell andel i Uppsala tätort än i 
Uppsalas miljonprogram. I upplåtelseformerna bostads- samt hyresrätt för samma period 
gäller det motsatta - andelen individer födda i icke-västländer utgjorde en procentuellt större 
del i Uppsalas miljonprogram än i Uppsala tätort. Utifrån detta går det alltså att säga att 
Uppsalas miljonprogram var mer svenskglest, det vill säga hade en större andel utlandsfödd 
befolkningen än Uppsala tätort, och andelen födda i icke-västländer utgjorde en procentuellt 
större del av den utlandsfödda befolkningen i Uppsalas miljonprogram än i Uppsala tätort. 
 

  Inflyttare   Utflyttare   

Period Utlandsfödda (%) Födda i icke-
västländer (%) Utlandsfödda (%) Födda i icke-

västländer (%) 
1990-1995 11,0 8,5 24,0 13,8 
1995-2000 14,7 9,6 22,7 13,5 
2000-2005 19,5 13,8 22,3 13,8 
2005-2010 20,1 14,2 20,6 14,0 

Tabell 4.3 – Andel av in- och utflyttare till respektive från Uppsalas miljonprogram födda utomlands 
och födda i icke-västländer per fem år för perioden 1990-2010. 
Källa: GeoSweden, Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala Universitet 
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Den större andelen utlandsfödd befolkning i Uppsalas miljonprogram får sin förklaring i 
tabell 4.3 som visar att andelen utlandsfödda som flyttade in till Uppsalas miljonprogram 
under perioden 1990-2010 ökade, vilket även gäller för inflyttare födda i icke-västländer. 
Samtidigt minskade andelen utlandsfödda utflyttare från Uppsalas miljonprogram. Under hela 
perioden låg andelen utflyttare födda i icke-västländer på en relativt jämn nivå. I takt med att 
andelen utlandsfödda inflyttare ökade, minskade således samtidigt andelen utlandsfödda 
utflyttare. Detta indikerar en positiv trend gällande den utlandsfödda populationen i Uppsalas 
miljonprogram, vilket styrks av figur 4.2. 
 

Figur 4.3 – Andel av in- och utflyttare till respektive från Uppsalas miljonprogram födda utomlands 
och födda i icke-västländer per fem år och upplåtelseform för perioden 1990-2010. 
Källa: GeoSweden, Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala Universitet 
 
I Figur 4.3 går det att utläsa att andelen inflyttare med utländsk bakgrund är procentuellt störst 
i upplåtelseformen hyresrätt för hela den undersökta perioden 1990-2010, följt av 
upplåtelseformerna bostadsrätt samt äganderätt. Den procentuella andelen utlandsfödda 
inflyttare till upplåtelseformen hyresrätt var fem till sju gånger så stor som till äganderätter 
och drygt två gånger så stor som till bostadsrätter. För båda upplåtelseformerna hyresrätt och 
bostadsrätt går det att se en positiv trend för andelen utlandsfödda inflyttare under hela 
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perioden 1990-2010, medan en negativ trend ses för äganderätter för perioden 1990-2005, för 
att sedan öka 2005-2010. Vidare framgår i Figur 4.3 att den procentuella andelen inflyttare 
födda i icke-västländer ökade för hela den undersökta perioden för samtliga upplåtelseformer 
(se bilaga 2, tabell A2.4) och att andelen utlandsfödda inflyttare till hyresrätter i Uppsalas 
miljonprogram till största del utgjordes av individer födda i icke-västländer, följt av 
inflyttningsflöden till bostadsrätter och till sist äganderätter. 
 
Vad det gäller den etniska sammansättningen av utflyttare från Uppsalas miljonprogram går 
det inte att se samma mönster som för den etniska sammansättningen av inflyttare. I Figur 4.3 
går det att se att andelen utlandsfödda utflyttare från upplåtelseformen bostadsrätt visade en 
positiv trend under hela perioden 1990-2010. Samtidigt går det att utläsa att andelen 
utlandsfödda utflyttare från hyresrätter i Uppsalas miljonprogram visade en generellt negativ 
trend, med undantag för perioden 1995-2000 då en liten ökning kunde ses, för att sedan åter 
igen visa en negativ trend under perioden 2000-2010. Andelen utflyttare från äganderätter 
visade i sin tur en svagt positiv trend för perioden 1990-2005, för att sedan minska under 
perioden 2005-2010. Andelen utlandsfödda utflyttare födda i icke-västländer utgjorde en 
procentuellt större andel av antalet utflyttare från hyresrätter än från både bostads- och 
äganderätter, där äganderätter hade den lägsta procentuella andelen utlandsfödda utflyttare 
födda i icke-västländer (se bilaga 2, tabell A2.4). 
 

Figur 4.4 – Andel av stannare i Uppsalas miljonprogram födda utomlands och i icke-västländer per 
fem år för perioden 1990-2010. 
Källa: GeoSweden, Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala Universitet 
 
Den etniska sammansättningen av individer vilka klassificeras som stannare i Uppsalas 
miljonprogram, vilken kan ses i figur 4.4, följde en positiv trend likt dem etniska 
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sammansättningen för den totala befolkningen i Uppsalas miljonprogram som ses i tabell 4.1. 
För samtliga upplåtelseformer sågs en positiv trend för andelen utlandsfödda stannare samt 
stannare födda i icke-västländer, där hyresrätter har den högsta andelen av bägge variabler, 
följt av bostadsrätter och till sist äganderätter (se bilaga 1, tabell A2.3). 
 
För samtliga undersökta upplåtelseformer under hela perioden 1990-2010 sågs en minskning 
av den procentuella andel av befolkningen som var svenskfödda. Enligt de ovan redovisade 
och analyserade data, går det tydligt att se en ökning av koncentrationen utlandsfödda 
individer. Samtidigt går det att se att i likhet med hela Uppsalas miljonprogram utgjorde den 
svenskfödda befolkningen en majoritet i samtliga upplåtelseformer under hela perioden 1990-
2010. Vidare visar data att den absolut största koncentrationen utlandsfödd befolkning 
återfanns i upplåtelseformen hyresrätt, följt av bostadsrätt och äganderätt.  
 
4.3 Utbildningsnivåer 

 Figur 4.5 - Andel av befolkningen i Uppsalas miljonprogram med låg, medelhög och hög utbildning 
per femårsperiod för perioden 1990-2010.  
Källa: GeoSweden, Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala Universitet. 
 
Utbildningsnivåerna ibland inflyttare, utflyttar samt stannare i Uppsalas miljonprogram 
varierade under den observerade perioden. I figur 4.5 redovisas utbildningsnivåer för 
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inflyttare, stannar och utflyttare i Uppsalas miljonprogram per femårsperiod under perioden 
1990-2010 med avseende på andel personer med låg (<12 år), medelhög (12-14 år) eller hög 
utbildning (>14 år). 
 
Gemensamt för inflyttare, utflyttare och stannare var att lågutbildade utgjorde den minsta 
andelen. Bland både utflyttare och stannare utgjorde högutbildade den största andelen, följt av 
personer med medelhög utbildning. Bland inflyttare var dock andelen högutbildade och 
personer med medelhög utbildning på ungefär samma nivå, men fluktuerade om varandra. 
 
Figur 4.5 visar att andelen inflyttare med hög eller medelhög utbildning hade ett fluktuerande 
beteende under hela den observerade perioden. Andelen högutbildade inflyttare fluktuerade 
kring cirka 41 procent under hela perioden 1990-2010 samt indikerade en tendens till 
konvergens mot samma procentuella värde. Den procentuella andelen högutbildade inflyttare 
visade dock en ökning på 6,6 procentenheter från 36,2% under den inledande femårsperioden 
1990-1995 jämfört med 42,8 procent under den avslutande femårsperioden 2005-2010. 
Andelen inflyttare med medelhög utbildning visade också ett fluktuerande beteende, men 
visade istället en minskning på 11,9 procentenheter under hela den observerade perioden, från 
51,8 procent under den inledande perioden 1990-1995 till 39,9 procent under den avslutande 
perioden 2005-2010. Vidare visade andelen lågutbildade inflyttare en ökande trend för den 
observerade perioden, med undan tag för en minskning på 0,3 procentenheter under perioden 
1995-2000. Andelen lågutbildade inflyttare ökade totalt under hela perioden från 11,9 procent 
under 5-årsperioden 1990-1995 till 17,4 procent under femårsperioden 2005-2010. 
 
Under den undersökta perioden 1990-2010 ökade andelen högutbildade utflyttare med drygt 
nio procentenheter från 43,8 procent under den inledande femårsperioden 1990-1995 till 52,9 
procent under den avslutande femårsperioden 2005-2010. Mellan samma femårsperioder 
minskade andelen utflyttare med medelhög utbildning med knappt tio procentenheter från 
42,8 procent till 32,9 procent.  Andelen lågutbildade utflyttare visade i sin tur en mindre 
förändring under den observerade perioden, där skillnaden mellan den inledande och den 
avslutande perioden var 0,7 procentenheter, från 13,5 procent till 14,2 procent. 
 
Av tabell 4.5 framgår vidare att andelen högutbildade stannare i Uppsalas miljonprogram 
ökade per femårsperiod under perioden 1990-2005, för att sedan minska under 
femårsperioden 2005-2010. Mellan den inledande femårsperioden 1990-1995 och den 
avslutande femårsperioden 2005-2010 minskade andelen högutbildade stannare från 46,3 till 
40,3 procent. Andelen stannare med medelhög och låg utbildning visade istället en ökning 
under den observerade perioden. Andelen stannare med medelhög utbildning höll sig på en 
relativt stadig nivå under hela perioden, och ökade 3,6 procentenheter från den inledande till 
den avslutande femårsperioden. Andelen lågutbildade stannare minskade under perioden 
1990-2005 med cirka 4 procentenheter, för att sedan öka under perioden 2005-2010. Andelen 
lågutbildade utflyttare under den avslutande perioden 2005-2010 var dock 3,4 procentenheter 
större än under den inledande perioden 1990-1995. 
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4.4 Inkomstnivåer 
Figur 4.6 redovisar andelen av inflyttare, utflyttare samt stannare i Uppsalas miljonprogram 
per femårsperioden under perioden 1990-2010, vilka är låg-, medel- respektive 
höginkomsttagare.  
 

Figur 4.6. Andel av befolkningen i Uppsalas miljonprogram med låg, medelhög och hög inkomst per 
femårsperiod för perioden 1990-2010. 
Källa: GeoSweden, Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala Universitet. 
 
Av figur 4.6 framgår att majoriteten av inflyttare till Uppsalas miljonprogram var under den 
inledande perioden 1990-1995 låginkomsttagare, följt av medel- och höginkomsttagare. 
Andelen låginkomsttagare bland inflyttare visade dock en negativ trend under den undersökta 
perioden, för att under perioden 1995-2000 överstigas av andelen medelinkomsttagare vilka 
ökade under hela perioden 1990-2010. Vidare sågs en ökning för andelen höginkomsttagare 
under perioden 1990-2000, för att sedan minska under perioden 2000-2010 och vara lägre 
andel av inflyttarna till Uppsalas miljonprogram under femårsperioden 2005-2010 jämfört 
femårsperioden 1990-1995, en minskning på drygt 5 procentenheter. 
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Figur 4.6 visar vidare att andelen utflyttare med hög inkomst låg på en relativt stadig nivå 
med viss fluktuation under hela perioden 1990-2010. Under perioden 2005-2010 var andelen 
höginkomsttagare bland flyttare 1,9 procentenheter större än under perioden 1990-1995. 
Andelen utflyttare vilka var medelinkomsttagare visade en tydligt positiv trend under hela den 
observerade perioden 1990-2010 och ökade från 44 procent under femårsperioden 1990-1995 
till 48,2 procent under femårsperioden 2005-2010. Andelen låginkomsttagare vilka lämnade 
Uppsalas miljonprogram någon gång under den observerade tjugoårsperioden visade en 
negativ trend, med en minskning från 27,4 procent under perioden 1990-1995 till 21,2 procent 
under perioden 2005-2010.  
 
I likhet med på andelen inflyttar och utflyttare framgår det av figur 4.6 att andelen stannare 
vilka klassificeras som medelinkomsttagare ökade under hela den observerade perioden, från 
39,1 procent under perioden 1990-1995 till 45,4 procent under perioden 2005-2010. Andelen 
stannare vilka klassificeras som höginkomsttagare minskade dock under samma period, från 
41,7 procent under perioden 1990-1995 till 33,1 procent under perioden 2005-2010. Andelen 
stannare vilka var låginkomsttagare ökade också under den observerade perioden, dock inte i 
samma utsträckning som andelen medelinkomsttagare. Andelen stannare vilka var 
låginkomsttagare ökade från 19,1 procent under perioden 1990-1995 till 21,6 procent under 
perioden 2005-2010, och utgjorde alltså en minoritet bland stannare. 
 
Det framgår alltså av figur 4.6 att från och med perioden 1995-2000 utgjorde 
medelinkomsttagare majoriteten bland inflyttare, utflyttare och stannare i Uppsalas 
miljonprogram. Bland utflyttare och stannare utgjorde låginkomsttagare den minsta andelen, 
medan höginkomsttagare utgjorde den minsta andelen bland inflyttare. Under perioden 1990-
1995 utgjorde låginkomsttagare den största andelen bland inflyttare, för att från och med 
perioden 1995-2000 och framåt sjunka under andelen medelinkomsttagare. 
 
4.5 Sysselsättningsnivåer 
I figur 4.7 redovisas sysselsättningsnivåer för inflyttare, utflyttare samt stannare i åldrarna 20-
64 år i Uppsalas miljonprogram under perioden 1990-2010. Både andelen inflyttare och 
utflyttare ökade under den observerade perioden 1990-2010, medan andelen sysselsatta 
stannare låg på en jämn nivå kring 70 procent. Andelen sysselsatta inflyttare ökade från 61,6 
procent under perioden 1990-1995 till 72,6 procent under perioden 2005-2010, och andelen 
sysselsatta utflyttare ökade från 66 procent till 79,7 procent under samma femårsperioder.  
 
Av figur 4.7 framgår att gemensamt för inflyttare, utflyttare och stannare i Uppsalas 
miljonprogram var att majoriteten av samtliga kategorier var sysselsatta, där utflyttare hade 
den högsta andelen sysselsatta. Andelen sysselsatta bland inflyttare till Uppsalas 
miljonprogram var under perioden 1990-1995 mindre än bland stannare, för att sedan öka och 
lägga sig på samma nivå som stannare under perioden 1995-2005 och sedan öka ytterligare 
och gå om. 
 
 



 

 23 

Figur 4.7 – Andelen sysselsatta individer i åldrarna 20-64 år i Uppsalas miljonprogram under 
kategorierna inflyttare, utflyttare och stannare i början av varje 5-årsperiod, mätt i slutet av samma 
period under perioden 1990-2010. 
Källa: GeoSweden, Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala Universitet. 
  

  Upplåtelseform 1990-1995 1995-2000 2000-2005 2005-2010 
Inflyttare Äganderätt 58,8 70,6 66,3 74,9 
 Bostadsrätt 70,6 76,1 78,9 79,7 
 Hyresrätt 55,4 64,2 64,4 63,4 
        
Utflyttare Äganderätt 70,1 77,6 74,0 79,9 
 Bostadsrätt 69,6 80,4 76,8 80,9 
 Hyresrätt 58,3 74,5 74,1 78,3 
        
Stannare Äganderätt 81,4 77,4 77,7 79,2 
 Bostadsrätt 71,8 70,5 70,3 67,3 
 Hyresrätt 59,2 61,6 60,2 62,0 

Tabell 4.4 – Andelen sysselsatta individer i åldrarna 20-64 år i Uppsalas miljonprogram per 
upplåtelseform samt kategorierna inflyttare, utflyttare och stannare, mätt i slutet av respektive period 
1990-2010. 
Källa: GeoSweden, Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala Universitet. 
 
I tabell 4.4 redovisas sysselsättningsnivåer för inflyttare, utflyttare samt stannare i åldrarna 
20-64 år för de tre upplåtelseformerna ägande-, bostads- samt hyresrätt i Uppsalas 
miljonprogram under perioden 1990-2010. Andelen sysselsatta utflyttare var större än andelen 
sysselsatta inflyttare till båda upplåtelseformerna ägande- samt hyresrätt under hela perioden 
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1990-2010, men där den inbördes procentuella andelen fluktuerade mellan de olika 
undersökta 5-årsperioderna. Sysselsättningsnivån för inflyttare till upplåtelseformen 
bostadsrätt visade en positiv trend för perioden 1990-2010, och även här fluktuerade andelen 
sysselsatta utflyttare mellan de undersökta 5-årsperioderna. För perioderna 1995-2000 samt 
2005-2010 var dock den procentuella andelen sysselsatta utflyttare större än den procentuella 
andelen sysselsatta inflyttare till bostadsrätter i Uppsalas miljonprogram.  
 
Av tabell 4.4 framgår också att andelen stannare i upplåtelseformerna ägande- samt 
bostadsrätt visade en negativ trend för hela perioden 1990-2010, samtidigt som andelen 
sysselsatta stannare i hyresrätter uppvisade ett mer fluktuerande beteende, men en 
förhållandevis jämn nivå med en differens mellan högsta och lägsta värdet på 2,8 
procentenheter. Gemensamt för samtliga upplåtelseformer och 5-årsperioder under perioden 
1990-2010 är att majoriteten av inflyttare, utflyttare och stannare var sysselsatta. Högst 
sysselsättningsnivåer sågs bland inflyttare samt utflyttare från bostadsrätter samt stannare i 
äganderätter, medan lägst sysselsättningsnivåer sågs bland inflyttare, utflyttare samt stannare i 
hyresrätter. Noterbart är att den selektion som visat sig i andra studier (Andersson & Bråmå, 
2004; Andersson, Bråmå & Hogdal, 2009), nämligen högre sysselsättning för stannare än för 
inflyttare, inte tycks gälla för hyresrätterna i Uppsalas miljonprogramområden. Från 1995 och 
framöver har stannarna den allra svagaste sysselsättningsnivån. 
 
4.6 Ensamstående med barn 

Figur 4.8 - Andelen ensamstående individer med barn under 18 år i slutet av varje femårsperiod bland 
inflyttare, utflyttare samt stannare i Uppsalas miljonprogram under perioden 1990-2010. 
Källa: GeoSweden, Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala Universitet. 
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I figur 4.8 visas andelen ensamstående inflyttare, utflyttare och stannare i Uppsalas 
miljonprogram med barn under 18 år under perioden 1990-2010. Samtliga kategorier visade 
en ökande trend för hela perioden 1990-2010. Den största andelen ensamstående med barn 
under 18 år sågs bland inflyttare till Uppsalas miljonprogram, där andelen ökade från 4,1 
procent under perioden 1990-1995 till 4,5 procent under perioden 2005-2010. Andelen 
ensamstående inflyttare med barn under 18 år visade dock en minskning på 1,2 
procentenheter mellan perioden 2000-2005 och 2005-2010. 
 
Vidare framgår det av figur 4.8 att i likhet med ensamstående inflyttare med barn under 18 år 
ökade även andelen ensamstående stannare med barn under 18 år mellan perioden 1990-1995 
och 2000-2005, för att sedan minska något mellan perioden 2000-2005 och 2005-2010. 
Andelen ensamstående stannare ökade från 2,7 procent under per 1990-1995 till 4,2 procent 
under perioden 2005-2010. Även andelen ensamstående utflyttare visade en ökningen under 
den observerade perioden 1990-2010, från 3,1 procent under perioden 1990-1995 till 4,1 
procent under perioden 2005-2010. 
 
I tabell 4.5 visas andelen ensamstående inflyttare, utflyttare och stannare i Uppsalas 
miljonprogram med barn under 18 år under perioden 1990-2010. Enligt tabell 4.5 var andelen 
ensamstående inflyttare med barn under 18 år större än andelen av ensamstående utflyttare i 
upplåtelseformerna bostads- samt hyresrätter mellan 1990 och 2010. Andelen ensamstående 
med barn under 18 år var störst bland hyresrätter för samtliga kategorier inflyttare, utflyttare 
och stannare genom hela perioden 1990-2010, följt av bostadsrätt och äganderätt. 
 

 Upplåtelseform 1990-1995 1995-2000 2000-2005 2005-2010 
Inflyttare Äganderätt 2,1 2,3 4,2 3,6 
 Bostadsrätt 3,7 4,2 4,8 3,6 
 Hyresrätt 5,0 5,8 8,1 6,2 
      
Utflyttare Äganderätt 1,8 4,1 3,9 3,5 
 Bostadsrätt 2,7 3,1 3,3 3,3 
 Hyresrätt 4,8 4,2 4,3 5,5 
       
Stannare Äganderätt 1,0 1,5 1,1 2,0 
 Bostadsrätt 2,0 2,4 3,3 3,1 
  Hyresrätt 5,2 8,1 8,7 7,4 

Tabell 4.5 – Andelen ensamstående individer med barn under 18 år i slutet av varje 5-årsperiod i 
Uppsalas miljonprogram per upplåtelseform samt kategorierna inflyttare, utflyttare och stannare 
under perioden 1990-2010. 
Källa: GeoSweden, Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala Universitet. 
 



 

 26 

4.7 Åldersgrupper och kön 

Figur 4.9 – Andelen individer i de olika åldersgrupperna 0-19, 20-64 samt >64 år i Uppsalas 
miljonprogram för kategorier inflyttare, utflyttare och stannare, mätt i början av varje 5-årsperiod 
under perioden 1990-2010. 
Källa: GeoSweden, Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala Universitet. 
 
Figur 4.9 visar andelen individer i åldrarna 0-19, 20-64 samt äldre än 64 år för inflyttare, 
utflyttare och stannare i Uppsalas miljonprogram under perioden 1990-2010 per fem år. Det 
framgår att bland inflyttare, utflyttare och stannare i Uppsalas miljonprogram utgjorde 
personer i åldrarna 0-19 år en majoritet, följt av personer i åldrarna 20-64 år samt äldre än 64 
år under hela den observerade perioden 1990-2010. 
 
Vidare framgår det av tabell 4.9 att andelen inflyttare i Uppsala miljonprogram i åldrarna 0-19 
år visade en svagt positiv trend under perioden 1990-2010, med en ökning från 38,7 procent 
under perioden 1990-1995 till 41,5 procent under perioden 2005-2010. Andelen inflyttare i 
åldrarna 20-62 år minskade dock under perioden 1990-2010, från 59,6 procent under perioden 
1990-1995 till 55,8 procent under perioden 2005-2010. Andelen inflyttare i åldrarna över 64 
år låg i sin tur på en jämn nivå och visade ingen indikation på varken en positiv eller negativ 
trend. 
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Andelen utflyttare från Uppsalas miljonprogram i åldrarna 20-64 år samt över 64 år visade 
inga tydliga tendenser till varken en positiv eller negativ trend, men andelen utflyttare i 
åldrarna 0-19 år visade dock en minskning. Under perioden 1990-1995 var 28,6 procent av 
utflyttarna 0-19 år till skillnad från 24,3 procent under perioden 2005-2010. Andelen stannare 
i åldrarna 0-19 år låg på en stadig nivå under hela perioden 1990-2010, medan andelen i 
åldrarna 20-64 år minskade och andelen i åldrarna över 64 år ökade. Andelen i åldrarna 20-64 
år minskade från 63,5 procent under perioden 1990-1995 till 59,2 procent under perioden 
2005-2010, medan andelen i åldrarna över 64 år ökade från 12,4 procent till 17,2 procent för 
samma perioder. 
 

  Inflyttare   Utflyttare   Stannare   
Period Kvinna Man Kvinna Man Kvinna Man 
1990-1995 51,1 48,9 50,5 49,5 52,1 47,9 
1995-2000 51,9 48,1 51,5 48,5 52,3 47,7 
2000-2005 50,4 49,6 52,3 47,7 52,1 47,9 
2005-2010 51,3 48,7 50,7 49,3 51,7 48,3 

Tabell 4.6 – Andelen män och kvinnor i Uppsalas miljonprogram per 5-årsperiod i kategorier 
inflyttare, utflyttare och stannare under perioden 1990-2010. 
Källa: GeoSweden, Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala Universitet. 
 
I tabell 4.6 redovisas könsfördelningen bland inflyttare, utflyttare och stannar i Uppsalas 
miljonprogram per femårsperiod under den observerade perioden 1990-2010. För inflyttare, 
utflyttare och stannare ses ingen utpräglad trend för andelen män och kvinnor, utan andelarna 
låg på en stadig nivå under hela den observerade perioden. Gemensamt för samtliga 
kategorier var att kvinnor utgjorde en större andel, mellan 50,4-52,3 procent. 
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4.7 Övergripande resultatsammanställning  
I tabell 4.7 redovisas övergripande resultat för samtliga i undersökningen ingående variabler 
under den observerade perioden 1990-2010 i Uppsalas miljonprogram. Av tabellen framgår 
att andelen Sverigefödda inflyttare minskade samtidigt som andelen Sverigefödda utflyttare 
ökade. Under samma period ökade även andelen utlandsfödda inflyttare samt inflyttare födda 
i icke-västländer, samtidigt som andelen utlandsfödda utflyttare minskade och andelen 
utflyttare födda i icke-västländer var relativt oförändrad. Den ökade andelen utlandsfödda 
individer i inflödet till Uppsalas miljonprogram, där individer födda i icke-västländer utgjorde 
en större och större andel, verkade alltså påverka inflöden av Sverigefödda individer negativt, 
och tendensen bland Sverigefödda individer bosatta i Uppsalas miljonprogram att lämna 
miljonprogramområden blev starkare.  
 

Variabeltyp Variabel Inflyttare Utflyttare Stannare 
Etnicitet Sverigefödda – + – 

 
Utlandsfödda + –  + 

 
Födda i icke-västländer + 0 + 

     Utbildning  Lågutbildade (<12 år) + 0 + 
 Medelhög utbildning (12-14 år) – – + 
 Högutbildade (>14 år) + + – 

     Inkomst  Låginkomsttagare – – + 

 
Medelinkomsttagare + + + 

 
Höginkomsttagare – 0 – 

     Åldersgrupper 0-19 år + – 0 
 20-64 år – 0 – 
 >64 år 0 0 + 

     Sysselsättning  Sysselsatta + + 0 

     Familjetyp Ensamstående med barn under 
18 år + + + 

     Kön Kvinnor 0 0 0 
  Män 0 0 0 

Tabell 4.7 – Övergripande resultat för samtliga i undersökningen ingående variabler under den 
observerade perioden 1990-2010 i Uppsalas miljonprogram där ”+” innebär ökande trend, ”–” 
innebär minskande trend och ”0” betyder oförändrad trend.  
Källa: GeoSweden, Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala Universitet. 
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Andelen lågutbildade visade en ökande trend bland inflyttare och stannare, men bland 
utflyttare låg andelen lågutbildade på en balanserad nivå under hela den observerade perioden. 
Trots den ökande trenden för inflyttare och stannare var lågutbildade inflyttare, utflyttare och 
stannare i Uppsalas miljonprogram underrepresenterade under hela perioden. Bland inflyttare 
till Uppsalas miljonprogram var individer med medelhög eller hög utbildning 
överrepresenterade och låg på en relativt jämn nivå i förhållande till varandra. Andelen 
högutbildade utflyttare ökade samtidigt som andelen utflyttare med medelhög utbildning 
minskade. Det fanns alltså ingen tydlig indikation på att Uppsalas miljonprogram attraherade 
lågutbildade individer i någon större utsträckning, och inte heller att det undveks av individer 
med medelhög eller hög utbildning. Det framgår dock att högutbildade individer hade en 
större benägenhet att lämna Uppsalas miljonprogram, medan individer med medelhög 
utbildning i allt mindre utsträckning valde att lämna Uppsalas miljonprogram. 
 
Under perioden 1990-1995 var låginkomsttagare överrepresenterade bland inflyttare till 
Uppsala miljonprogram, men som framgår av tabell 4.7 minskade andelen låginkomsttagare 
samtidigt som andelen medelinkomsttagare ökade, en ökning som även sågs bland utflyttare 
och stannare. Från 1995 och framåt var istället medelinkomsttagare överrepresenterade bland 
inflyttare i Uppsalas miljonprogram, något som även gällde för utflyttare och stannare. Vidare 
var andelen låginkomsttagare bland stannare och utflyttare underrepresenterande, där 
låginkomsttagare bland stannare minskade men ökade bland utflyttare.  
 
Inflyttare, utflyttare och stannare utgjordes till större del av sysselsatta individer under 
perioden 1990-2010. Som framgår av tabell 4.7 visade både inflyttare och utflyttare i 
Uppsalas miljonprogram en ökad trend för andelen sysselsatta individer under den undersökta 
perioden 1990-2010. Under perioden 1995-2000 var sysselsättningsnivån bland inflyttare och 
utflyttare högre än bland stannare. Andelen sysselsatta stannare låg dock på en balanserad 
nivå genom hela perioden 1990-2010. Det finns alltså indikationer att inflödet till Uppsalas 
miljonprogram utgjordes till stor del av resursstarka individer vad det gäller inkomst, 
utbildning och sysselsättning, men där även ekonomiskt resurssvaga individer utgjorde en stor 
del. Även utflödet från Uppsalas miljonprogram utgjordes till stor del av resursstarka 
individer. Andelen höginkomsttagare och högutbildade individer bland utflyttare ökade 
samtidigt som andelen höginkomsttagare och högutbildade individer bland stannare minskade 
under perioden 1990-2010. Stannare i Uppsalas miljonprogram utgjordes dock fortfarande av 
en stor andel resursstarka individer. Det går alltså ej att se något tydligt tecken på den 
systematiska selektion, där de mest resursstarka individerna finns bland utflyttare följt av 
stannare och inflyttare, som setts i tidigare studier (Andersson & Bråmå, 2004; Andersson, 
Bråmå & Hogdal, 2009). 
 
Individer i åldrarna 20-64 år var överrepresenterande bland inflyttare, utflyttar samt stannare 
under hela perioden 1990-2010, följt av individer i åldrarna 0-19 år och över 64 år. Som 
framgår av tabell 4.7 minskade dock andelen inflyttare och stannare i åldrarna 20-64 år under 
den observerade perioden, medan andelen utflyttare i samma åldrar låg på en stadig nivå. 
Vidare ökade andelen inflyttare i åldrarna 0-19 år samtidigt som andelen utflyttare minskade 
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och andelen stannare låg på en stadig nivå genom hela perioden 1990-2010. Det framgår även 
av tabell 4.7 att det förekom en ökad selektion bland ensamstående föräldrar med barn under 
18 år bland inflyttare, utflyttare och stannare, där inflyttare utgjordes av den största delen 
ensamstående föräldrar.  
 
Under perioden 1990-2010 sågs ingen förändring i selektion gällande kön bland inflyttare, 
utflyttare och stannare. Inom samtliga kategorier låg andelen män och kvinnor på en stadig 
nivå genom hela den undersökta perioden, och där kvinnor var överrepresenterade. 
 
5. AVSLUTNING 
 
5.1 Diskussion 
Denna studie belyser den selektiva migrationen i Uppsalas miljonprogramområde genom att 
kvantitativt studera demografiska och socioekonomiska data för inflyttare, utflyttare och 
stannare i Uppsalas miljonprogram under perioden 1990-2010. Tydligt är att befolkning i 
Uppsalas miljonprogram, särskilt bland hyresrätter, utgjordes till en större del av resursstarka 
individer än i andra utsatta områden i svenska storstäder (se till exempel Andersson, Bråmå & 
Hogdal, 2009). Inkomst- och sysselsättningsnivåerna var jämförelsevis högre i Uppsalas 
miljonprogram. Den selektion som setts i tidigare studier där utflyttare från de utsatta 
områdena är mest resursstarka, följt av stannare och inflyttare, märktes ej nämnvärt i 
Uppsalas miljonprogram, bortsett från perioden 1990-1995.   
 
Som framgår i analysen av den etniska befolkningssammansättningen samt selektionen bland 
inflyttare, utflyttare och stannare i Uppsalas miljonprogram var Sverigefödda individer 
kraftigt överrepresenterade under perioden 1990-2010. De trender som observerades gällande 
inflyttare och utflyttare indikerade att de Sverigefödda individerna i någon mening undvek, 
och även i växande utsträckning, ”flydde” Uppsalas miljonprogram i takt med den ökade 
svenskglesheten. Andelen utlandsfödda individer blev alltså allt större i Uppsalas 
miljonprogram, där individer födda i icke-västländer utgjorde en större och större del av dessa. 
Detta till trots var utlandsfödda individer underrepresenterade bland personer i Uppsalas 
miljonprogram. 
 
Utbildningsnivåerna bland inflyttare till Uppsalas miljonprogram var hög, likaså bland 
utflyttare. Detta skulle kunna finna sin förklaring i Uppsala som universitetsstad, både genom 
inflöde och utflöde av studenter, doktorander och forskare. De individer som söker sig till 
universitetet och högskolestudier har redan innan en medelhög till hög utbildningsnivå, och 
när det efter en viss tid lämnar Uppsala har de klättrat ytterligare på utbildningsskalan. Många 
som söker sig till universitetet, både svenskar och personer från utlandet, ämnar stanna i 
Uppsala under en kortare tidsperiod. Med en oftast svag ekonomisk situation, tvingas dessa 
personer söka sig till de mindre attraktiva bostadsområden, som till exempel Uppsalas 
miljonprogram, något som skulle kunna förklara den relativt höga utbildningsnivån bland 
inflyttare och utflyttare.  
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Sysselsättningsnivåerna i Uppsala miljonprogram låg på en hög nivå, där en majoritet av 
inflyttare, utflyttare och stannare hade någon form av sysselsättning. De höga 
utbildningsnivåerna som var synliga under den undersökta perioden 1990-2010, kan mycket 
väl vara en bakomliggande faktor till detta. Många av de som flyttar till Uppsala och Uppsalas 
miljonprogram, inte minst utlandsfödda, har eller kan tänkas ha en högre utbildning och 
därför lättare kan ta sig ut på och integreras på arbetsmarknaden.  
 
Uppsala är en stad med en bostadsmarknad dominerad av marknadsformer, det vill säga 
bostads- samt äganderätter. Som konsekvens av den, i förhållande till resterande landet, lilla 
andel hyresrätter kan det innebära att de mindre resursstarka individerna stängs ute från 
bostadsmarknaden. Samtidigt bidrar detta även till att andra mer resursstarka individer, vad 
det gäller inkomst och/eller utbildning, får söka sig till de mindre attraktiva bostäderna och 
bostadsområden. Det kan spekuleras i att Uppsalas totala bostadsmarknad är mer 
resurskrävande att ta sig in på, och därför ses ett annat migrationsmönster i Uppsalas 
miljonprogram än i utsatta områden på andra större orter. 
 
5.2 Framtida forskning 
Denna studie öppnar för framtida forskning kring migrationsmönster och selektiv migration i 
Uppsala. Tydlig är att den selektion som var synlig i Uppsalas miljonprogram skiljer sig från 
den som ses i andra utsatta områden i andra större städer i Sverige. Det skulle därför vara av 
intresse att studera bland annat vad det faktum att Uppsala är en studentstad, och den brist på 
studentbostäder som rått, har för implikation på detta.  
 
Den genomförda studien indikerar även att det ställs högre resurskrav för att ta sig in på 
bostadsmarknaden jämfört med andra städer, och det vore därför av intresse att undersöka 
orsakerna till detta. Det skulle bland vara intressant att undersöka om hela Uppsala präglas av 
selektiv migration i förhållande till andra städer eller hur den selektiva migrationen påverkas 
av närheten till Stockholm. Det går att spekulera kring hur bostadsbristen och de höga 
bostadspriser i Stockholm leder till att folk istället bosätter sig i Uppsala, vilket leder till en 
höjd tröskel för att ta sig ut på bostadsmarknaden i Uppsala. 
 
Det kan vidare vara intressant att undersöka vilka konsekvenser det ökade 
flyktingmottagandet Sverige står inför till följd av oroligheter runt om i världen påverkar den 
selektiva migrationen i Uppsala.  
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BILAGOR 
 
Bilaga 1: Antal bosatta i Uppsalas miljonprogram samt Uppsala tätort 

År Uppsalas 
Miljonprogram 

Uppsala 
tätort 

Kvot Uppsalas 
miljonprogram/Uppsala tätort 

1990 19048 104140 0,183 
1995 20475 112695 0,182 
2000 20622 116258 0,177 
2005 21591 119458 0,181 
2010 23274 – – 

Tabell A1.1 – Befolkningsnivåer i Uppsalas miljonprogram och Uppsala tätort samt kvoten befolkning 
Uppsalas miljonprogram/befolkning Uppsala tätort för var femte år under perioden 1990-2010. 
Källa: GeoSweden, Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala Universitet 
 
Bilaga 2: Etnisk sammansättning per upplåtelseform 1990-2010 
 

Upplåtelseform År Uppsalas 
miljonprogram 

Uppsala 
tätort 

Kvot Uppsalas 
miljonprogram/Uppsala 

tätort 
Äganderätt 1990 26,3 27,8 0,94 

 
1995 30,8 31,7 0,97 

 
2000 29,7 33,9 0,88 

 
2005 38,0 40,7 0,93 

 
2010 38,3   

 
    

Bostadsrätt 1990 41,9 34,2 1,23 

 
1995 41,5 41,7 1,00 

 
2000 51,6 45,8 1,13 

 
2005 59,1 48,6 1,22 

 
2010 61,4   

 
    

Hyresrätt 1990 62,4 60,2 1,04 

 
1995 63,9 63,0 1,01 

 
2000 68,1 64,6 1,05 

 
2005 72,9 69,9 1,04 

  2010 74,0   
Tabell A2.1 – Andelen utlandsfödd befolkning i Uppsalas miljonprogram och Uppsala tätort samt 
kvoten Utlandsfödda i Uppsala miljonprogram/Utlandsfödda i Uppsala tätort för var femter år under 
perioden 1990-2010 per upplåtelseform. 
Källa: GeoSweden, Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala Universitet 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 35 

  Inflyttare  Utflyttare  
Upplåtelse-

form Period Utlandsfödda 
(%) 

Födda i icke-
västländer (%) Utlandsfödda (%) Födda i icke-

västländer (%) 
Äganderätt 1990-1995 5,3 2,0 9,3 2,4 
 1995-2000 4,8 2,0 9,5 3,8 
 2000-2005 4,6 2,8 9,9 3,1 
 2005-2010 6,9 3,8 8,4 3,7 
      
Bostadsrätt 1990-1995 11,1 6,1 11,8 5,5 
 1995-2000 13,1 8,2 12,1 4,7 
 2000-2005 13,7 9,6 12,9 7,4 
 2005-2010 16,8 10,3 16,1 10,2 
      
Hyresrätt 1990-1995 25,1 17,7 34,9 21,9 
 1995-2000 29,2 20,7 29,8 18,9 
 2000-2005 32,8 23,6 30,3 20,1 
  2005-2010 34,1 26,3 26,6 19,0 

Tabell A2.2 – Andel av in- och utflyttare till respektive från Uppsalas miljonprogram födda utomlands 
och födda i icke-västländer per fem år och upplåtelseform för perioden 1990-2010. 
Källa: GeoSweden, Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala Universitet 
 
 

  Stannare  

Upplåtelseform Period Utlandsfödda 
(%) 

Födda i icke-
västländer (%) 

Äganderätt 1990-1995 6,9 1,8 
 1995-2000 7,1 1,9 
 2000-2005 7,1 2,1 
 2005-2010 8,2 3,0 
    
Bostadsrätt 1990-1995 8,9 3,7 
 1995-2000 10,1 4,5 
 2000-2005 12,8 6,4 
 2005-2010 14,6 8,6 
    
Hyresrätt 1990-1995 28,6 17,7 
 1995-2000 33,0 21,4 
 2000-2005 34,5 25,3 
  2005-2010 35,8 26,6 

Tabell A2.3 – Andel av stannare i Uppsalas miljonprogram födda utomlands och i icke-västländer per 
fem år och upplåtelseform för perioden 1990-2010. 
Källa: GeoSweden, Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala Universitet 
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  Inflyttare Utflyttare 

Upplåtelseform Period Kvot utlandsfödda/födda 
i icke-västländer 

Kvot utlandsfödda/födda 
i icke-västländer 

Äganderätt 1990-1995 37,7 25,8 
 1995-2000 41,7 40,0 
 2000-2005 60,9 31,3 
 2005-2010 55,1 44,0 
    
Bostadsrätt 1990-1995 55,0 46,6 
 1995-2000 62,6 38,8 
 2000-2005 70,1 57,4 
 2005-2010 61,3 63,4 
    
Hyresrätt 1990-1995 70,5 62,8 
 1995-2000 70,9 63,4 
 2000-2005 72,0 66,3 
 2005-2010 77,1 71,4 

Tabell A2.4 – Kvot av andelen utlandsfödda/födda i icke-västländer för både inflyttare och utflyttare i 
Uppsalas miljonprogram per upplåtelseform och femårsperioden för perioden 1990-2010. 
Källa: GeoSweden, Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala Universitet 
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Bilaga 3: Utbildningsnivåer per upplåtelseform 1990-2010 

 Upplåtelseform Period Lågutbildade 
(%) 

Medelhög 
utbildning (%) 

Högutbildade 
(%) 

Inflyttare Äganderätt 1990-1995 8,3 53,3 38,4 
  1995-2000 7,9 40,4 51,7 
  2000-2005 9,4 46,6 44,0 
  2005-2010 12,0 47,1 40,9 
      
 Bostadsrätt 1990-1995 8,5 48,3 43,2 
  1995-2000 12,4 42,7 45,0 
  2000-2005 12,5 43,4 44,1 
  2005-2010 14,9 39,9 45,2 
       Hyresrätt 1990-1995 16,5 52,9 30,5 
  1995-2000 13,6 41,7 44,7 
  2000-2005 22,7 42,7 34,6 
    2005-2010 21,7 36,5 41,8 
         

Utflyttare Äganderätt 1990-1995 8,8 45,1 46,1 
  1995-2000 6,8 36,4 56,8 
  2000-2005 6,0 32,9 61,1 
  2005-2010 10,2 38,5 51,3 
       Bostadsrätt 1990-1995 11,0 45,0 44,0 
  1995-2000 10,9 45,0 44,1 
  2000-2005 11,3 45,0 43,7 
  2005-2010 13,6 42,8 43,6 
       Hyresrätt 1990-1995 16,0 41,2 42,8 
  1995-2000 9,5 33,6 56,9 
  2000-2005 11,8 29,7 58,5 
  2005-2010 15,5 28,3 56,2 
         

Stannare Äganderätt 1990-1995 12,3 30,2 57,5 
  1995-2000 10,4 29,4 60,2 
  2000-2005 7,4 28,0 64,6 
  2005-2010 10,5 32,6 56,8 
       Bostadsrätt 1990-1995 25,2 39,1 35,8 
  1995-2000 21,5 39,8 38,7 
  2000-2005 19,1 43,9 37,0 
  2005-2010 26,6 44,0 29,4 
       Hyresrätt 1990-1995 25,7 44,0 30,3 
  1995-2000 23,8 40,4 35,8 
  2000-2005 22,4 40,9 36,7 
    2005-2010 31,8 40,0 28,2 
Tabell A3.1. Andel av befolkningen i Uppsalas miljonprogram med låg, medelhög och hög utbildning 
per femårsperiod och upplåtelseform för perioden 1990-2010. 
Källa: GeoSweden, Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala Universitet. 
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Bilaga 4: Inkomstnivåer per upplåtelseform 1990-2010 
  Upplåtelseform Period Låginkomsttagare Medelinkomsttagare Höginkomsttagare 
Inflyttare Äganderätt 1990-1995 42,0 34,6 23,4 
  1995-2000 34,9 32,7 32,4 
  2000-2005 36,5 34,5 29,0 
  2005-2010 32,6 39,0 28,4 
       Bostadsrätt 1990-1995 29,1 36,9 34,0 
  1995-2000 26,0 38,6 35,4 
  2000-2005 23,2 40,0 36,8 
  2005-2010 23,5 44,4 32,1 
      
 Hyresrätt 1990-1995 44,2 37,6 18,2 
  1995-2000 42,1 38,6 19,3 
  2000-2005 39,0 42,8 18,2 
  2005-2010 43,5 41,9 14,6 
         

Utflyttare Äganderätt 1990-1995 21,9 41,2 36,9 
  1995-2000 21,4 37,8 40,8 
  2000-2005 22,1 40,5 37,4 
  2005-2010 16,2 43,1 40,7 
      
 Bostadsrätt 1990-1995 22,2 43,4 34,4 
  1995-2000 20,8 45,6 33,6 
  2000-2005 23,1 46,5 30,4 
  2005-2010 17,7 46,8 35,5 
      
 Hyresrätt 1990-1995 30,9 45,2 23,9 
  1995-2000 27,0 46,3 26,7 
  2000-2005 27,4 47,4 25,2 
  2005-2010 23,6 50,1 26,3 
         

Stannare Äganderätt 1990-1995 12,3 30,2 57,5 
  1995-2000 10,4 29,4 60,2 
  2000-2005 7,4 28,0 64,6 
  2005-2010 10,5 32,6 56,8 
      
 Bostadsrätt 1990-1995 25,2 39,1 35,8 
  1995-2000 21,5 39,8 38,7 
  2000-2005 19,1 43,9 37,0 
  2005-2010 26,6 44,0 29,4 
      
 Hyresrätt 1990-1995 25,7 44,0 30,3 
  1995-2000 23,8 40,4 35,8 
  2000-2005 22,4 40,9 36,7 
    2005-2010 31,8 40,0 28,2 
Tabell A4.1. Andel av befolkningen i Uppsalas miljonprogram med låg, medelhög och hög inkomst per 
femårsperiod och upplåtelseform för perioden 1990-2010. 
Källa: GeoSweden, Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala Universitet. 
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Bilaga 5: Åldersgrupper per upplåtelseform 1990-2010 
  Upplåtelseform Åldersgrupp 1990-1995 1995-2000 2000-2005 2005-2010 
Inflyttare Äganderätt 0-19 år 57,2 58,1 53,1 63,0 
  20-64 år 41,3 39,3 44,1 34,8 
  >64 år 1,4 2,6 2,8 2,2 
       
 Bostadsrätt 0-19 år 30,1 31,8 31,0 29,2 
  20-64 år 68,0 62,4 63,8 66,6 
  >64 år 1,9 5,8 5,3 4,1 
       
 Hyresrätt 0-19 år 28,6 28,7 32,5 32,3 
  20-64 år 69,4 69,3 63,5 66,0 
   >64 år 2,0 1,9 4,0 1,8 
          
Utflyttare Äganderätt 0-19 år 37,4 31,9 33,5 34,6 
  20-64 år 58,8 60,9 55,4 56,3 
  >64 år 3,7 7,2 11,1 9,1 
       
 Bostadsrätt 0-19 år 25,6 20,6 19,5 18,8 
  20-64 år 67,2 72,2 69,4 74,9 
  >64 år 7,2 7,2 11,0 6,3 
       
 Hyresrätt 0-19 år 22,8 18,4 18,7 19,4 
  20-64 år 74,6 79,2 79,0 78,2 
   >64 år 2,6 2,4 2,3 2,4 
          
Stannare Äganderätt 0-19 år 29,1 27,7 28,2 28,9 
  20-64 år 64,1 62,0 58,2 53,5 
  >64 år 6,8 10,3 13,6 17,5 
       
 Bostadsrätt 0-19 år 18,7 17,5 15,8 15,0 
  20-64 år 59,6 59,1 59,6 59,4 
  >64 år 21,7 23,4 24,7 25,6 
       
 Hyresrätt 0-19 år 24,5 24,9 26,1 26,9 
  20-64 år 66,7 67,7 66,1 64,7 
    >64 år 8,8 7,4 7,7 8,5 
Tabell A5.1 – Andelen individer i de olika åldersgrupperna 0-19, 20-64 samt >64 år i Uppsalas 
miljonprogram per upplåtelseform samt kategorier inflyttare, utflyttare och stannare, mätt i början av 
varje 5-årsperiod under perioden 1990-2010. 
Källa: GeoSweden, Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala Universitet. 
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Bilaga 6: Könsfördeling per upplåtelseform 1990-2010 
  Upplåtelseform Kön 1990-1995 1995-2000 2000-2005 2005-2010 
Inflyttare Äganderätt Kvinna 50,0 50,0 49,9 49,9 
  Man 50,0 50,0 50,1 50,1 
 Bostadsrätt Kvinna 53,1 55,3 51,7 53,3 
  Man 46,9 44,7 48,3 46,7 
 Hyresrätt Kvinna 50,2 50,3 49,6 50,5 
  Man 49,8 49,7 50,4 49,5 
          
Utflyttare Äganderätt Kvinna 49,5 50,3 52,3 50,0 
  Man 50,5 49,7 47,7 50,0 
 Bostadsrätt Kvinna 52,2 53,2 51,7 50,4 
  Man 47,8 46,8 48,3 49,6 
 Hyresrätt Kvinna 49,8 50,9 53,0 51,7 
  Man 50,2 49,1 47,0 48,3 
          
Stannare Äganderätt Kvinna 49,8 49,7 49,3 49,5 
  Man 50,2 50,3 50,7 50,5 
 Bostadsrätt Kvinna 54,6 54,9 54,8 53,5 
  Man 45,4 45,1 45,2 46,5 
 Hyresrätt Kvinna 51,9 52,2 52,3 52,1 
    Man 48,1 47,8 47,7 47,9 
Tabell A6.1 – Andelen män och kvinnor i Uppsalas miljonprogram per 5-årsperiod per upplåtelseform 
samt kategorier inflyttare, utflyttare och stannare under perioden 1990-2010. 
Källa: GeoSweden, Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala Universitet. 
 


