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Sammanfattning 

Föreliggande forskningsrapport är resultatet av ett samverkansprojekt. Projektet tar sin ut-
gångspunkt i redan genomförda eller pågående utvecklingsåtgärder i bostadsområdet Lagers-
berg i Eskilstuna och stadsdelen Bäckby i Västerås. Inom ramen för Samhällskontraktet – en 
plattform för samverkan mellan Mälardalens högskola, Eskilstuna kommun och Västerås stad 
– har en kartläggning av ett tjugotal ”utsatta” stadsdelars och bostadsområdens socioekono-
miska utveckling genomförts. Vi börjar med att kontrastera erfarenheterna från de fyra mest 
kända storstadsatsningar i Sverige med teorier om integrationspolitik.  

Kärnan i rapporten är en modell som anger stadsdelarnas olika socioekonomiska position-
er i relation till deras grad av mångetnicitet. Modellen kallas för SUND (Sustainable Under-
privileged Neighbourhood Development) och rangordnar samt positionerar de utsatta områ-
den efter deras socioekonomiska och sociokulturella utveckling. 

Analysen påvisar ett statistiskt samband mellan låg grad av mångetnicitet och en god so-
cioekonomisk utveckling. Relativ hög grad av mångetnicitet kan därför antas ha en negativ ef-
fekt på områdets socioekonomiska utveckling. Utbildning är det policyområdet som skiljer sig 
mest mellan utsatta områden och moderkommunerna. Kommunen har alltjämt en högre ut-
bildningsnivå oavsett hur den ekonomiska utvecklingen ser ut i de utsatta områdena. 

En positiv socioekonomisk och sociokulturell utveckling i Lagersberg och Bäckby kan 
vara hållbar endast om bostadsområdet eller stadsdelen gagnas av den på lång sikt. Från ett 
hela-staden-perspektiv gynnas kommunen av att de boende är mer välutbildade, även om de 
flyttar till andra mer attraktiva områden. Det förutsätter dock att det sker inom kommunens 
gränser. Från ett områdesperspektiv leder denna utflyttning däremot till en veritabel ”brain 
drain”. Detta minskar områdets konkurrenskraft och ökar de kvarboendes utanförskap. 
Kommuner bör av detta skäl eftersträva att exempelvis nyutexaminerade studenter bor kvar i 
områden och även att företagare flyttar in. 

Utvecklingen i den mångetniska stadsdelen Hallunda/Norsborg är ett undantag från regeln 
och visar att det finns stor potential för såväl Västerås och Eskilstuna som andra kommuner 
att ändra det nuvarande läget i de utsatta områdena. Båda kommunerna visar att utvecklingen 
i mångetniska stadsdelar och bostadsområden inte alltid behöver stödjas av en ny eller för-
nyad lagstiftning på statsnivå, eller genom storartade nationella satsningar. Att mixa sociala 
klasser eller etniska grupper i utsatta områden har visat sig inte fungera. Att däremot låta en 
medelklass växa fram i berörd stadsdel eller bostadsområde skulle motverka såväl en dålig 
ekonomisk utveckling som utanförskap.  
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1 Inledning  

 Två kommuner i en region med gemensam problematik 1.1

Ur ett hållbart stadsdelsutvecklingsperspektiv står Västerås stad och Eskilstuna kommun in-
för liknande utmaningar (om vi bortser från deras tidigare industrihistoria). Båda kommuner-
na har bostadsområden och stadsdelar i miljonprogramområden som byggdes strax innan den 
första vågen av arbetskraftsinvandrare kom till Sverige på 1960-talet. Båda ligger i samma reg-
ion och kan betraktas som mellanstora. De har under senare tid valt att fokusera bland annat 
på hållbarhetsfrågor i miljonprogramområdenas stadsdelar och bostadsområden. Dagens in-
satser kan ses som en fortsättning på deras medverkan i Energimyndighetens program Ut-
hållig kommun (2003–), i vilket båda kommunerna deltagit sedan 2008 och där de har valt 
hållbara näringslivsfrågor samt framförallt fysisk planering. Båda kommunerna tar också del 
av energieffektiviseringsstöd. 

Likheterna mellan de två kommunerna är mer talande än deras tidigare industrihistoria. 
Demografiska faktorer förenar dagens hållbarhetsåtgärder. En kommuns demografi är den 
enskilda faktor som med störst sannolikhet kommer att påverka pågående och planerat stads-
delsutvecklingsarbete i Eskilstuna och Västerås stad. Statistiken visar att tidigare åtgärds-
implementering i båda kommunerna har påverkats negativ av:  

1. Hög ungdomsarbetslöshet (17–18%), som dock ligger i paritet med andra mellanstora 
kommuner som Norrköping, Örebro, Norrköping, m.fl. 

2. Stor anmälningsbenägenhet (per 1 000 invånare). Andelen anmälda brott är högre än 
genomsnittet för ett urval av mellanstora och regionala kommuner (12 per 1 000). 

3. Relativ stor andel invånare som är utlandsfödda: 32–37% (Fell et al., 2014, s. 50). 

Vi antar därför att i kommunernas planerade arbete med att alstra eller förändra förutsätt-
ningarna för en utveckling mot socialt hållbara stadsdelar (se regeringens definition nedan) 
behöver Eskilstuna kommun och Västerås stad beakta 1) betydelsen av sysselsättningen, 
2) brottens inverkan på rykte och områdets stigmatisering och 3) mångetnicitetens betydelse 
för bland annat såväl den ekonomiska som den kulturella utvecklingen i berörda stadsdelar el-
ler bostadsområden. 
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 Samhällskontraktet: Hållbar samhällsutveckling  1.2

Denna forskningsrapport har beställts av Eskilstuna kommun och Västerås stad och har ge-
nomförts inom ramen för Samhällskontraktet (SK). Samhällskontraktet är Mälardalens hög-
skolas plattform för samverkan med omgivande samhälle. Samhällskontraktet är uppdelat i ett 
antal centra och samverkansområden av olika slag. Detta projekt är en del av samverkansom-
rådet Hållbar samhällvecklings (HSU) verksamhet. Projektet som beräknas fortsätta fram till 
våren 2014 riktar sig mot en stadsdel i Västerås stad (Bäckby) och ett bostadsområde i 
Eskilstuna kommun (Lagersberg). Projektet har nu pågått sedan år 2010 och är indelat i två 
delprojekt. Det ena delprojektet har en teknisk karaktär och fokuserar i huvudsak på energi-
effektiviseringsåtgärder i bostadsområdet Lagersberg i Eskilstuna. Det andra delprojektet är 
mer omfattande då det fokuserar på såväl den socioekonomiska som den sociokulturella ut-
vecklingen i de båda miljonprogramområdena (MPO).  

Syftet med forskningen är dels att analysera Eskilstuna kommuns och Västerås stads tidig-
are strävanden i respektive MPO, dels att bistå båda kommunerna i deras ambition att alstra 
en utveckling mot socialt hållbara stadsdelar och bostadsområden. Analysen bygger på en 
kartläggning av tidigare satsningar som syftar till att göra MPO mer socialt hållbara och på en 
intervjuserie bland berörda aktörer i båda kommunernas förvaltningar. Denna intervjuserie 
har fyra dimensioner: tjänstemännens tillgång till resurser, intressen, förmåga att samverka 
med varandra och andra aktörer samt deras respektive förvaltningars organisationstyp. Alla 
dessa dimensioner anses antingen kunna bidra till eller utgöra ett hinder mot en effektiv im-
plementering av olika typer av hållbara samhällsutvecklingsåtgärder i kommuner med skilda 
kontexter. Denna rapport presenterar forskningresultat från den riksomfattande kartläggning-
en. Resultat från den redan genomförda intervjuserien kommer att presenteras i en andra 
rapport under våren 2014.  

För att skapa möjlighet till ökad kunskap och erfarenhetsutbyte mellan forskare och kom-
munala representanter har projektet bedrivits med inslag av följeforskning, d.v.s. utvecklats i 
medverkan med berörda tjänstemän och närbyråkrater i respektive kommun. Forsknings-
frågor och resultat har kontinuerligt presenterats och diskuterats i samband med workshops. 
Kommuntjänstemän från olika förvaltningar har således bidragit till att utveckla och välja de 
variabler, d.v.s. de mätbara samhällsekonomiska- eller kulturella fenomen som påverkar de 
boende och åtgärdsimplementeringen i respektive MPO och bidrar till en djupare förståelse 
bland båda forskare och praktiker för just dessa kommunspecifika frågor.  

 Socialt hållbar stadsdelsutveckling  1.3

De kunskapsöversikter om hållbar stadsutveckling som presenterats av Boverket (2010) och 
forskningsstiftelsen Formas (2011) ger en översikt av nuvarande forskning inom området 
hållbar stadsutveckling och utgår ifrån två förhållningssätt till social hållbar stadsutveckling. 

Det första perspektivet är holistiskt och går under namnet ”hela-staden-perspektivet". Det 
andra perspektivet är atomistiskt och fokuserar på ”(bostads)området”. De olika förhållnings-
sätten har avlöst varandra historiskt. Antingen har det ena eller det andra fått dominera debat-
ten om hållbar stadsutveckling. Idag råder uppfattningen att en växelverkan mellan de två 
perspektiven är nödvändiga. EU:s energidirektiv (2006/2011) aktualiserar dessa perspektiv, då 
kommunerna ska energieffektivisera offentliga fastigheter. Det har bidragit till kommunernas 
växande intresse för de energitekniska aspekterna av hållbar utveckling i sina stadsdelar. 
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Enligt Formas kan den fysiska miljön i en stadsdel eller bostadsområde och dess avstånd till 
centrum och arbetsplatser förvärra boendesegregeringen och motverka integrationen mellan 
olika grupper i samhället (Formas 2011). Den fysiska miljön är dock endast en liten del av den 
stora problematiken för de svenska MPO. Även den rumsliga uppdelningen mellan olika 
funktioner i staden,  d.v.s. bristen på samband mellan vissa socioekonomiskt svaga bostads-
områden och staden i övrigt, utgör som nämnts ett grundläggande hinder för socialt hållbar 
stadsutveckling (Törnquist 2005).  

Boverket har identifierat fem faktorer som man hoppas kan bryta de negativa trenderna 
med segregering och utanförskap (Boverket 2010):  

1. Ett mer holistiskt perspektiv på hållbar stadsutveckling som även tar hänsyn till såväl 
de sociala som de kulturella aspekterna av hållbar stadsutveckling. 

2. En större variation i bland annat boendeformer och gestaltning. 
3. Ett starkt samband mellan staden och dess olika delar. 
4. En stark, d.v.s. mer positiv, identitet för de boende i relation till andra kommun-

invånare.  
5. Flera sociala nätverk för de boende och för viktiga samhällsaktörer som politiker, 

tjänstemän, ”när-byråkrater” (tjänstemän i fält), intressenter och andra kommun-
invånare ingår. 

Denna forskningsrapport kommer i linje med Boverkets första punkt bidra till berörda kom-
muners förståelse för socioekonomins och kulturens betydelse för social hållbarhet i mång-
etniska stadsdelar och bostadsområden. De andra punkterna kommer att behandlas i kom-
mande delprojekt. 

1.3.1 Boendesegregation 

Boendesegregation, d.v.s. ”den rumsliga åtskillnaden mellan var olika grupper bor”, kan be-
tecknas både som ett tillstånd och en process (Boverket 2010, s. 11). De vanligast förekom-
mande dimensionerna som forskningen tar hänsyn till för att identifiera boendesegregering är 
demografi, socioekonomi och etnicitet som alla kan betraktas som tillstånd. Process i denna 
kontext definieras som alltifrån politikens inflytande på och forskningens samverkan med 
förvaltningarna som genomför åtgärder i berörd stadsdel. Alla dessa dimensioner kommer 
därför att ingå i den kommande analysen.  

Vidare poängterar Boverket (2010) att trots att begreppen segregerade, utsatta eller margi-
naliserade bostadsområden används, är det staden som är segregerad – inte områdena. ”Segregat-
ionen förstärks inte bara av vissa perifert belägna stadsdelar utan också av att spektakulära 
bostadsprojekt och särskilt attraktiv nyproduktion lokaliseras till andra delar av staden. Gent-
rifieringen av innerstäderna har också varit bidragande orsak till segregationen” (Boverket 
2010). Med gentrifiering menas att de mindre välbärgade boende inte har råd att bo kvar till 
följd av bland annat hyreshöjningar då området görs attraktivare för medelklassen. Tillägas 
bör att förutom fenomenet boendesegregering finns även ett besläktat begrepp, nämligen 
”samspelssegregering”;  åtskillnaden mellan grupper i det offentliga rummet bidrar till ökad 
segregation i samhället (Olsson 2005; Legeby 2010).  
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1.3.2 Utsatta bostadsområden och stadsdelar 

Både urbant utvecklingsarbete och integrationspolitik fokuserar på vad numer kallas för ”ut-
satta” områden (se definitionen nedan). De stadsdelar som präglas av segregering och utan-
förskap kännetecknas ofta av mångetnicitet, d.v.s. att det finns minst ett femtiotal olika et-
niska grupper i stadsdelen eller bostadsområdet. Segregationen är inte enbart ett storstads-
fenomen och återfinns såväl i mellanstora som mindre städer runt om i landet. Utifrån denna 
regionalisering av, och en ny ambition att lösa, problematiken har regeringen satt upp tre kri-
terier som för att kunna identifiera utsatta områden. Ett område är utsatt om (SFS 2008:348): 

1. förvärvsfrekvensen är lägre än 52 % 
2. försörjningsstödet är långvarigt och överstiger 4,8 %  
3. gymnasiebehörigheten är lägre än 70 %. 

Om kommunerna kan vända den socioekonomiska trenden i de utsatta stadsdelarna och bo-
stadsområdena kommer, enligt regeringens resonemang, segregeringen och utanförskapet att 
vittra bort. En tentativ definition av social hållbarhet måste således utgå ifrån regeringens de-
finition. Av det skälet tar SUND-modellen som används i analyser i denna rapport  hänsyn till 
ovanstående kriterier.  
 

1.3.3 Regeringens satsningar på hållbar stadsutveckling och urban ut-
vecklingspolitik 

I Sverige har fyra stora nationella satsningar förekommit för att bekämpa segregation och 
utanförskap: Blommansatsningen (1995–1999), Storstadssatsningen (1999–2004), Lokala 
utvecklingsavtalen/LUA (2008–2011) och URBAN-15 (2012–).  Dessa satsningar har utgjorts 
av olika konstellationer av kommuner. Detta har gjort att de urbana områden som ingått i nå-
gon, några eller alla fyra satsningar har av varierande skäl ansetts varit ”utsatta” (se tabell 1). 
Även målsättningarna för de fyra satsningarna varierar (tabell 1). Analysen i denna rapport in-
kluderar kommuner, stadsdelar och bostadsområden som ingick i de två senaste urban-
politiska satsningarna, nämligen LUA och URBAN-15.  
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Tabell 1. De fyra stora urbanpolitiska satsningarnas tidevarv 

Satsning  Kommuner Bostadsområden Mål sättningar 

Blommansatsningen 
1995–1999 

Proposition (1994/95:100) 

8 kommuner (av 27 som 
sökte): 

Stockholm, Göterborg, 
Malmö, Botkyrka, Hud-
dinge, Södertälje och Solna 

Referenskommuner utanför 
storstadsområdena: 
Eskilstuna, Norrköping, 
Trollhättan och Landskrona 

 Insatserna ska bidra till att: 

Öka invånarnas kompetens  
Öka invånarnas arbets-
kraftsdeltagande 
Alstra en god social 
utveckling 

Storstadssatsningen 
1999–2004 

Storstadspropositionen 
(1997/1009:165) 

7 kommuner: 

Huddinge, Botkyrka, Ha-
ninge, Stockholm, Söder-
tälje, Malmö, och Göteborg 

24 områden: 

Västra Skogås, Vårby, Fle-
mingsberg, Alby, Fittja, Hall-
unda-Norsborg, Jordbro, 
Rågsved, Skärholmen, Rin-
keby, Tensta, Husby, Forn-
höjden, Ronna, Geneta, 
Hovsjö, Södra Innerstaden, 
Fosie, Hyllie, Rosengård, 
Gårdsten, Hjällbo, Bergsjön 
och Norra Biskopsgården 

2 övergripande mål:  

Tillväxtmålet 

Att bryta boende-
segregationen  

LUA 2008–2011 

SFS (2008:348) 

Proposition (prop. 2007/08:1 
utgiftsområde 13) 

 

21 kommuner: 

Borås, Botkyrka, Gävle, Gö-
teborg, Halmstad, Haninge, 
Huddinge, Jönköping, Kris-
tianstad, Landskrona, Lin-
köping, Luleå, Malmö, 
Nacka, Norrköping, Stock-
holm, Sundsvall, Söder-
tälje, Trollhättan, Uppsala 
och Växjö 

38 stadsdelar: 

Alby, Andersberg, Araby, 
Bergsjön, Brynäs, Centrum 
och Öster, Fisksätra, Fittja, 
Flemingsberg, Fornhöjden, 
Fosie, Gamlegården, Geneta, 
Gottsunda, Gårdsten, Hall-
unda-Norsborg, Hertsön, 
Hjällbo, Hovsjö, Husby, Hyl-
lie, Hässleholmen, Jordbro, 
Klockartorpet, Kronogården, 
Norra Biskopsgården, Rin-
keby, Ronna, Rosengård, 
Rågsved, Skäggetorp, Skär-
holmen, Skönsberg, Södra 
Innerstaden, Tensta, Vårby, 
Västra Skogås och Öxnehaga 

2 övergripande mål: 

Hållbar tillväxt 

Konkurrenskraft 

 

URBAN-15 2012- 

Kopplat till tidigare SFS 
(2008:348) 

 

9 kommuner: 

Stockholm, Södertälje, Gö-
teborg, Borås, Trollhättan, 
Växjö, Malmö, Landskrona 
och Kristianstad 

15 stadsdelar: 

Rinkeby, Tensta, Hovsjö, 
Ronna, Gårdsten, Norra Bis-
kopsgården, Hjällbo, Berg-
sjön, Hässleholmen, Krono-
gården, Araby, Herrgården, 
Södra Sofielund, Centrum-
Öster, Gamlegården, 

3 övergripande mål: 

Bättre levnadsvillkor i 
stadsdelar med utbrett 
utanförskap 
Minskade socioekonomiska 
skillnader inom städerna 
och regionerna 
Färre stadsdelar med 
utbrett utanförskap 

 

 

Den första satsningen riktade sig enbart till storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö, 
och hade väldigt snäva arbetsmarknadspoliska målsättningar. Samma kommuner ingick även i 
Storstadssatsningen. Dock skiljde sig Storstadsatsningen från Blommansatsningen genom att 
den inte enbart fokuserade på kommuner utan även på 24 bostadsområden och stadsdelar i 
de svenska miljonprogramområdena (MPO). Storstadssatsningen var ännu bredare i sin an-
sats. Förutom sysselsättningen i utsatta områden ville denna satsning även lösa ett nytt pro-
blem: boendesegregering. De lokala utvecklingsavtalen (LUA) som kom till år 2008 är den 
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mest ambitiösa satsningen hittills. Den utgjordes av 21 kommuner och 38 bostadsområden 
och/eller stadsdelar i MPO. Det kan ses som både ett skifte från hela-staden-perspektivet till 
ett mer utpräglat områdesperspektiv och en indikator på de tidigare urbanpolitiska satsning-
arnas ineffektivitet, d.v.s. uteblivna måluppfyllelser. 

Som ett sätt att bryta det nu utbredda och fördjupade utanförskapets bakgrund var ambit-
ionen med det nya urbana utvecklingsarbetet (LUA) att hitta eller skapa nya samverkans-
former för ett långsiktigt förändringsarbete i olika stadsdelar. Avtalet med de berörda kom-
munerna innebar också att de bildar lokala partnerskap mellan statliga myndigheter, den pri-
vata sektorn och ideella sektorn. Inom ramen för detta avtal skulle berörd kommun också 
upprätta en strategisk plan för den stadsdel som omfattas av de nya bestämmelserna (se ne-
dan).  

Tillsammans med URBAN-15 spelar LUA-avtalen en betydande roll i förverkligandet av den 
nuvarande borgerliga regieringens urbana utvecklingspolitik i stadsdelar som kännetecknas av 
ett brett utanförskap. Mer specifikt syftar dagens urbana utvecklingspolitik till att minska an-
talet 

1. individer i utanförskap i de stadsdelar som präglas av utanförskap 
2. stadsdelar präglade av utanförskap. 

Politiken syftar också till att öka och utvidga 

1. antalet stadsdelar som präglas av hållbar tillväxt och konkurrenskraft 
2. kunskapsinhämtning, kunskapsutbyte, kunskapsspridning och utvärdering 

(Slutrapport 2010-10-31och SFS 2008:348). 

Lägg märke till att det inte längre endast är de boende som hamnar i utanförskap utan även 
”stadsdelen” i sig. Nya kunskaper och utvärderingar som t.ex. den här ska bidra till att öka 
stadsdelarna eller bostadsområdenas konkurrenskraft. För att kunna nå dessa mål är det vikt-
igt för den sittande regeringen att minska de socioekonomiska skillnaderna mellan utsatta och 
andra stadsdelar.  

 Syfte 1.4

Denna forskningsrapport kommer av ovan redovisade skäl att fokusera på så kallade utsatta 
bostadsområden som ingått i en eller båda av de två senaste storsatsningarna (LUA och/eller 
URBAN-15). Syftet med rapporten är således att utifrån jämförelsen med bostadsområden 
och stadsdelar i andra kommuner vägleda Västerås stad och Eskilstuna kommun i deras fort-
satta arbete med hållbar stadsdelsutveckling. 
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2 Tidigare forskning om integrationspolitik i utsatta 
stadsdelar  

Många samhällsforskare (Cummings et. al. 2002; Kymlicka 2005; Rodriguez-Garcia 2010; 
Blokland & van Eijk 2010; van Eijk 2010, Kymlicka & Banting 2012; Nast & Blokland 2013) 
ifrågasätter tidigare rön inom samhällsvetenskaplig urbanforskning (Lowry 1960; Altschuler 
1969; Smith 1979, m.fl.) som antar att en så kallad ”trickle-down-effect” (d.v.s. idén om att de 
lägre klasserna alltid gynnas av medleklassens överflöd) skulle gynna arbetarklassen i urbana 
områden. Denna typ av politik bygger på en viss typ av social ingenjörskonst som tros möjlig-
göra eller skapa förutsättningar för att kunna integrera det urbana samhällets olika klasser. 
Lowry (1960), Altschuler (1969), Smith (1979), m.fl. var övertygade om att klasssegregering 
skulle bli ett minne blott i deras tid, då fysisk närhet skulle öka toleransen klasserna emellan. 
Hur kan det då komma sig att dessa till synes förnuftiga politiska intentioner inte lyckats 
minska klassklyftorna? Svaret på denna fråga tar oss ett steg närmare en djupare förståelse av 
dagens integrationsproblematik.  

Tidigare samhällsforskning visar tydligt att integration i sig i vissa fall kan utgöra ett veri-
tabelt hinder i vägen för en utveckling mot socialt hållbara stadsdelar. Social ingenjörskonst, 
d.v.s. att medvetet bestämma antingen den sociala och/eller etniska sammansättningen av de 
boende i ett givet bostadsområde eller stadsdel vilar på en idealiserad bild, en utopisk vision, 
om att etniskt blandade MPO motverkar segregering och utanförskap. Denna intention är 
välmenande, men har som vi nu ska se sina begränsningar.  

Ny forskning visar att den urbana sociala ingenjörskonsten vilar på felaktiga grunder och 
låter sig följaktligen inte genomföras utan problem. Motståndare till denna politik hävdar att 
den leder till att klyftorna mellan medel- och arbetarklassen tvärtemot kan förväntas öka. Med 
andra ord, interaktion mellan medel- och arbetarklassen har visat sig skapa social spänning 
och hämmar, inte stimulerar, den socioekonomiska utvecklingen. Detta gäller i synnerhet för 
de etniska grupperna som tillhör arbetarklassen.  

En företrädare för denna kritiska linje är Arapoglou (2012) som utpekar EU:s multikultur-
ella politik som boven i den europeiska förorternas fattigdoms- och utanförskapsdrama. Ara-
poglou kallar EU:s integrationspolitik ”a panacea for social cohesion” då den endast på ett yt-
ligt sätt (måla om fasader, plantera blomrabatter, anlägga nya cykelbanor, m.m.) försöker lösa 
olika typer av sociala problem (2012, s. 223). Arapoglou och andra forskare (Cummings et. 
al., 2002; Kymlicka 2005; Rodriguez-Garcia 2010; Blokland & van Eijk 2010; van Eijk 2010; 
Kymlicka & Banting 2012; Nast & Blokland 2013) är uttalat kritiska mot tanken på påbjuden 
multikulturalism (Arapoglou 2012, s. 224). Multikulturalism leder i slutändan, enligt dessa 
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forskare, till en hämmande assimilationspolitik där alla avvikelser från primärkulturen bemöts 
med såväl formella som informella sanktioner.  

Den rådande integrationspolitiken i de västliga demokratierna har av många olika skäl änd-
rat fokus genom åren. Dessa ändringar kan skönjas bland annat i de fyra urbanpolitiska sats-
ningarna som genomförts i Sverige sedan mitten av 1990-talet (tabell 1). Stater har sedan 
1960-talet valt att rusta upp och göra utsatta bostadsområden och stadsdelar mer attraktiva 
för medelklassen. Dock har teorin om ”trickle down effect”, som redan nämnts, kommit på 
skam. Externa faktorer som krig, flyktingströmmar och den primära (majortiets)kulturens 
(den inhemska medel- och arbetarklassens) fördomar har omintegjort denna tilltänkta urbana 
renässans.  

Tabell 2 illustrerar hur dessa skeenden har introducerat den etniska dimensionen till en 
gammal klassproblematik. Historiskt har den urbana politiken handlat om att försvaga och 
minska de rådande skillnaderna mellan främst arbetarklassen och en mer bemedlad medel-
klass (Blanc 2010). Förutom att ta hänsyn till klasskillnader måste även forskare och praktiker 
ta hänsyn till en ny dimension, den tilltagande etniska variationen i det demokratiska sam-
hällets förorter (tabell 2).  

Tabell 2. Det komplexa förhållandet mellan klasskillnader och etnicitet 

 Klasskillnader 

Arbetarklassen Medelklassen 

E
tn

is
k

a
 s

k
il

ln
a

d
e

r 

 

Svenska boende 

 

Svenska arbetare  

 

 

 

Svensk medelklass 

 

Boende med  

utländskbakgrund 

 

Invandrade arbetare 

 

Invandrad medelklass 

Lowrys (1960) och Altschulers (1969) vision om en imminent urban renässans i slutet av 
1960-talet dog redan i sin linda (Lees 2000; Lees et. al. 2008). Lees och hennes kollegor (2008) 
talar om att det uppstått en spänd snarare än en tilltänkt harmonisk samexistens mellan olika 
etniska grupper. Lees är också kritisk mot att medelklassen utgör den norm som svenska eller 
utländska arbetare bör eftersträva. Ett problem med ett sådant är att arbetarklassen blir 
alltjämt demoniserad (2008, s. 24, 63). Det uteblivna överflödet från medelklassen kan nu ses 
i termer av resurser och normer.  

I linje med Arapoglou (2012) anser Lees et.al. (2008, s. 24, 64), att EU:s nuvarande inte-
grationspolitik påskyndar segregeringen samtidigt som den ökar spänningen tvärsöver de so-
ciala och etniska skiljelinjerna. Att bygga attraktiva bostäder i arbetarklassens stadsdelar 
och/eller bostadsområden visar sig ofta leda till en försämrad välfärd för de boende i MPO. 
Den minskade välfärden kan också vara en följd av den relativa depriveringen som de boende 
upplever när medelklassen flyttar in (Lees 2008, s. 24, 63; Blanc 2010). Det vill säga, att en 
förutsättning för att en boende är nöjd med sin väldfärdsnivå är att de nya boende (medel-
klassen) har samma välfärdsnivå. När den boende upptäcker att fler och fler av de nyinflyt-
tade grannarna är mer välbärgade än hon själv kommer hon att känna sig mer fattig än förr.  



Stadsdelsutveckling i två kommuner 

Mälardalens högskola 17 

Nast och Blokland (2013) representerar en annan grupp forskare som utvärderar hur etnisk-
blandade och utsatta grannskap påverkar områdets sociala kapital och välfärd (se även Cum-
mings et. al., 2002; Blokland & van Eijk 2010; van Eijk 2010). Deras forskning bekräftar slut-
satser från tidigare studier att mångetniska bostadsområden som kännetecknas av klasskillna-
der har låg grad av socialt kapital och välfärd (Ostendorf et. al. 2001; Galster 2007; m.fl.). 

Tabell 3. Tidigare forskning om social hållbarhet i utsatta områden 

 Social hållbarhet 

Argument för Argument mot 

T
y
p

 a
v
 i

n
te

g
ra

ti
o

n
s
p

o
li

ti
k
 

”
S

o
c
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l 
m
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g
” ”Trickle-down effect” = 

1. Ökad välfärd 

2. Ömsesidig respekt 

3. Samexistens 

4. Tolerans 

 

1. Fattigdom 

2. Stigmatisering 

3. Spänd samexistens  

4. Demonisering 

M
u

lt
ik

u
lt

u
ra
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s
m

 

(a
s
s
im
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e
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n

g
) 1. Sammanhållande 

2. Samma rättighet-
er/skyldigheter i det offent-
liga rummet 

1. Splittrande 

2. Åtskillnadspolitik 

M
u

lt
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u
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u
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s
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(s
ta

rk
) 

1. Positiv särbehandling  

2. Olika lagar som skyddar kul-
turella uttryck i det offent-
liga rummet 

1. Diskriminering  

2. Missnöjd majoritetsbefolk-
ning 

Tabell 3 illustrerar det faktum att integrationspolitik kan antingen vara stark eller svag (Grillo 
2007). Om den är svag talar vi om assimileringspolitik, d.v.s. att alla betraktas som ”svenskar” 
i det offentliga rummet. Om integrationspolitiken är stark kan den betecknas som multi-
kulturell. Problemet med assimileringspolitik är, som vi sett ovan, att den leder till en splitt-
ring mellan svenskar och andra etniska grupper. Assimilering är också ett problem då etniska 
minoriteter inte kan ge uttryck för de viktiga aspekterna av sin kultur i det offentliga rummet. 
Av det skälet upplevs assimileringspolitik av minoritetsgrupper som förtryckande.  

En stark integrationspolitik som främjar multikulturalitet kan av rättviseskäl inbegripa ar-
gument för att positiv särbehandling av etniska och/eller mindre bärgade grupper genom 
ändrad eller ny lagstiftning. Det kan också av rättviseskäl finnas argument för att etniska eller 
sociala minoriteter kan i det offentliga rummet bära symboler som ger uttryck för deras kultur 
eller etnisk tillhörighet – exempelvis turban, niqab, kors, m.m. Det multikulturella samhället 
kan leda till missnöje bland majoritetskulturens bärare som i sin tur kan leda till olika typer av 
diskriminering (se tabell 3). 

En lärdom från denna forskning är att kommunerna inte kan åstadkomma social hållbar-
het i utsatta stadsdelar och bostadsområden genom att förmå medelklassen att flytta dit. Snar-
are, och i linje med Eskilstuna kommuns och Västerås stads pågående stadsdelsutveckling, 
måste en god socioekonomisk utveckling skapas för att höja de boendes välfärd. Det faktum 
att båda kommunerna tillämpar ett områdes- och inte enbart ett hela-stadperspektiv är därför 
rationellt. 
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3 Teoretiska och metodologiska överväganden 

Då forskningsrapporten ämnar förklara de socioekonomiska och sociokulturella aspekterna 
av Eskilstuna kommuns och Västerås stads tidigare genomförda åtgärder väljer vi teoretiska 
element främst från det statsvetenskapliga forskningsfältet. Med utgångspunkt i ett insti-
tutionellt ramverk som mest har tillämpats i naturresursförvaltningssammanhang (Rova 2004; 
Imperial & Yandle 2005; Fell 2011) konstruerar vi en modell som med tanke på dess utseende 
har döpts till diamantmodellen. Modellen tar hänsyn till såväl kommunernas specifika sam-
hällskontexter och andra faktorer som påverkar genomförandet av kommunernas handlings-
planer (Putnam 1993; Ostrom 1993; Imperial & Yandle 2005; Fell 2011; Hertting 2003). Med 
denna modell kan man avgöra om och hur olika samhällskontexter påverkar graden av eko-
nomisk och kulturell utveckling i miljonprogramområdena Bäckby och Lagersberg (se figur 1 
nedan). 

Förutom modellen kommer vi även att utveckla en matris som kan fånga stadsdelarnas 
olika positioner med avseende på deras socioekonomiska och kulturella utveckling. Matrisen 
kallas för SUND (eng. Sustainable Underprivileged Neighbourhood Development), d.v.s., 
den mäter hur hållbar den sociala utvecklingen är i utsatta bostadsområden och/eller stads-
delar. Detta tredje kapitel i rapporten belyser nu teoretiska och metodologiska överväganden 
som underbygger ”diamantmodellen” och SUND-matrisen och hur de relaterar till varandra.  

 Diamantmodellen och sambanden mellan stadsdelen, de boende 3.1
och kommunernas handlingsplaner  

Att slå fast att olika utfall uppstår beroende på den berörda stadsdelens komplexitet och dy-
namik är inte kontroversiell (Bhaskar 2001). Däremot är det kontroversiellt att beskriva, för-
klara och utvärdera kommunernas mångskiftande kontexters inverkan på berörda förvalt-
ningars åtgärdsimplementering, vilket vi gör i denna rapport. Diamantmodellen ger en inblick 
i åtgärdsgenomförandets konsekvenser.  

Institutionella modeller är kontext- och regelberoende. De har använts för att identifiera 
och utvärdera de institutionella (policyreglernas) förutsättningarna för de miljöbaserade för-
valtningsprogram som underbygger exempelvis löjromsfisket i Bottniska viken (Rova 2004). 
Diamantmodellen är även konstruerad för att kunna fokusera på problem där, i vårt fall 
kommuner som ställs inför båda kända och nya problem i sina respektive MPO och påverkas 
av olika kombinationer av demografiska, socioekonomiska, politiska och förvaltningsmässiga 
faktorer (Ostrom et al. 1994) 
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Stadsdelens kontext, de boendes attribut och handlingsplanernas (reglernas) innehåll är tre för 
modellen centrala faktorer som påverkar huruvida kommunens genomförande av de beprö-
vade och nya åtgärderna lyckas eller misslyckas (se figur 1). Till detta finns även en uppsätt-
ning valbara kriterier (se nedan) som ska utvärdera policyutfall. Utvärderingskriterierna ämnar 
avgöra i vilken av de fyra möjliga policyutfallen respektive stadsdel/och eller bostadsområde 
hamnar. Stadsdelarnas position avgörs utifrån deras ekonomiska och kulturella utveckling 
(SUND-matrisen). De fyra policyutfallen speglar åtgärdseffektiviteten i berörd stads-
del/bostadsområde. 

 

Figur 1. Institutionell diamantmodell som förklarar stadsdelars hållbarhetsgrad 

SUND-matrisen är en vidareutveckling av de fyra policyutfallen i Ostroms IAD-ramverk. 
Skillnaden är att SUND ger en mer detaljerad positionering av bostadsområdenas och stads-
delarnas utveckling.  

3.1.1 Kommunernas och stadsdelarnas kontext 

Då många samhällsvetare är kritiska mot tanken att mångetniska MPO är lösningen på segre-
gering och utanförskap (se Cummings et. al. 2002; Kymlicka 2005; Rodriguez-Garcia 2010; 
Blokland & van Eijk 2010; van Eijk 2010; Kymlicka & Banting 2012; Nast & Blokland 2013) 
är det av vikt att vi även tar hänsyn till graden av mångetnicitet i MPO. Av det skälet kommer 
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modellen att inkludera berörda utsatta områdens demografiska förutsättningar, d.v.s. befolk-
ningstäthet, barnafödande och antal hemmaboende vuxna barn i stadsdelen. Vi definierar 
mångetnicitet (en viktig faktor i sammanhanget) utifrån antalet nationaliteter som finns i be-
rörda MPO och andel av de boende som har utländsk bakgrund. Då migration (Standing 
2012), d.v.s. inflyttning till stadsdelen, och förekomsten av hemspråksundervisning bestäm-
mer mångetnicitetens karaktär i stadsdelen ska även den inkluderas i diamantmodellen (se fi-
gur 1).  

3.1.2 De boendes attribut  

Med samhällsattribut avses och analyseras de egenskaper som både kännetecknar och skiljer 
stadsdelarna åt vad gäller deras förutsättningar att nå en hållbar utveckling.  

Diamantmodellen införlivar de nuvarande urbanpolitiska målens underliggande antagan-
den om att de stadsdelar som har ett högt politiskt/socialt kapital, god hälsa, bra utbildnings- 
och hög sysselsättningsnivå kommer att vara de stadsdelar som har bäst förutsättningar att 
motstå eller motverka segregering och/eller utanförskap på arbetsmarknaden och i skolan.  

3.1.3 Reglernas innehåll 

Sverige saknar en heltäckande nationell policy för hållbar stadsutveckling (FORMAS 2011). 
Kommunernas strategier och målsättningar för hållbar stadsutveckling varierar därför i hög 
grad. 

För att på ett optimalt sätt kunna implementera styrmedel måste beslutsfattare skapa regler 
som avgör hur stadsdelsproblematiken ska lösas. I modellen utgörs reglernas innehåll av 
handlingsplaner och även andra viktiga åtgärder som exempelvis projekten Here4U och 
Chance2Change i Västerås stad (se nedan). Nedan har vi valt endast ett axplock av de åtgärd-
er som fokuskommunerna genomför och planerat att genomföra. Detta val är inte godtyckligt 
då vi på förhand vet vilka åtgärder har varit framgångsrika i andra kommuner.  

3.1.3.1 Eskilstuna kommun 

Utöver de redan uppfyllda målen har Eskilstuna kommun omprövat och satt upp nya mål 
mellan 2010 och 2013 för att ytterligare påverka förutsättningarna för stadsdelen Lagersberg 
att mer effektivt öka den socioekonomiska utvecklingen där. Några av dessa mål är: 

1. en god och långsiktig livsmiljö för människorna i dagens samhälle och kommande gene-
rationer 

2. acceptans i övriga Eskilstuna för stadsdelen (Lagersberg)  
3. en grön stadsdel  
4. dialog och samverka med lokala aktörer i frågor som rör stadsdelen 
5. trygghet, god rykte, integration, m.m. (Eskilstuna kommun: Ortsanalys 2010, 109[130]; 

KSKF/2011:291). 

För att stimulera stadsdelens ekonomiska utveckling vill Eskilstuna: 

1. stärka konkurrenskraften genom (väl)utbildad och flexibel arbetskraft 
2. bygga attraktiva bostäder som möjliggör bostadskarriär inom stadsdelen 
3. stimulera till fler arbetstillfällen (Eskilstuna kommun: Ortsanalys 2010, 109[130]). 
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Vi kommer att återvända till dessa åtgärder sedan för att avgöra hur väl de kommer att bidra 
till att öka graden av social hållbarhet i Lagersberg. 

3.1.3.2 Västerås stad 

Västerås stad har i linje med den nya urbana politiken (se ovan) utvärderat situationen i 
Bäckby och även tagit del av oberoende utredningar (Linér 2012; Västerås stad 2011, s. 4) för 
att identifiera olika typer av problem i stadsdelen. I utvärderingen konstateras att Bäckby har 
såväl ett dåligt rykte som självbild. Då kommunstyrelsen beslutade år 2009 att öka tryggheten, 
stärka integrationen och att öka utbildningskvaliteten i Bäckby måste vi utgå ifrån att det kan 
ta tid att vända de negativa trenderna. En hög andel socialbidragstagare och låg sysselsätt-
ningsnivå samt kostsam skadegörelse har gett Bäckby ett dåligt rykte (Linér 2012, s. 26). På-
pekas bör dock att detta inte innebär att Bäckby är otryggare än någon annan stadsdel eller 
bostadsområde. Bäckby centrum anses av de boende som omodernt. Västerås stad har valt 
att fokusera främst på social hållbarhet. De insatser som antingen direkt eller indirekt påver-
kar Västerås stads nuvarande satsningar är: 

1. Västerås stads Planprogram (5 st. workshops) 
2. SmartKoll (stadsövergripande projekt som även berör den lokala kollektivtrafiken till 

Bäckby) 
3. Barnkartan (SLU-projekt barnens rörelsemönster från åk 4 och 5 som används som 

underlag till Planprogrammet) 
4. Arrangemang (torgfest, gemensamma städdagar, Bäckby Summer Jam, m.m.) 
5. ”Here 4 U neighbourhood”/”Chance2Change”-projekt (satsningar riktad mot ungdomar 

och vuxna som indirekt påverkar satsningar riktad mot Bäckby) 
6. Planprogrammet (4 st. workshops för delaktighet) 

Dessa åtgärder är som väntat mest inriktade mot den sociala hållbarheten, d.v.s. mot bland 
annat trygghet, brottsförebyggande och delaktighet och kan på olika sätt vara avgörande i 
kampen om ett socialt hållbart Bäckby. Nya åtgärder som ökar tillgång till positiva förebilder, 
minskar stigmatisering, förebygger brottslighet och ökar den så kallade interpersonella tilliten 
(Västerås stad 2011). Som nämnts ovan återkommer vi till dessa mål när modellen tillämpas i 
sista delen av analysen. 

3.1.4 Utvärderingskriterier  

För att kunna bedöma effekterna av de båda stadsdelarnas olika kontext och handlingspla-
nernas genomslagskraft behöver vi utvärderingskriterier. Till utvärderingskriterierna behöver 
vi även identifiera indikatorer för att placera in stadsdelarnas position i ett av de fyra policyut-
fallen (se SUND-matrisen, figur 1). Ett sätt att göra detta är att slå ihop samtliga kulturella 
och ekonomiska variabler (se tabell 5 och tabell 6 nedan) till var sin box. Sedan kan vi aggre-
gera kommunernas ekonomiska och kulturella utveckling. Om exempelvis ett utsatt område 
inte har den högsta ekonomiska utvecklingen i relation till andra områden kan vi avgöra i 
vilken kontext det brister. 

Vidare kan det antas att kommunerna i varierande grad kommer att vara framgångsrika i 
sina strävanden mot att uppnå och konsolidera socialt hållbara MPO. Det antas bero på att 
de har attribut som medför att förmågan att vidta och genomföra valda åtgärder varierar. Ett 
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MPO som uppvisar en god ekonomisk och kulturell utveckling antas ha bäst förutsättningar 
för att bli socialt hållbart på sikt. Av liknande skäl som nämndes ovan kommer även vissa 
stadsdelar varken att ha en god ekonomisk eller kulturell utveckling och därför fortfarande 
tillhöra kategorin ”utsatta bostadsområden”. Utifrån dessa fyra idealtyper kan vi sedan slå 
fast, eller åtminstone indikera, vad som gör att vissa kommuner är framgångsrika medan 
andra har svårt att lyckas, relativt sett. 

 Positionering i SUND-matrisen 3.2

Bäckbys och Lagersbergs ekonomiska och kulturella utveckling kan endast analyseras i en 
jämförelse med andra liknande bostadsområden och stadsdelar i Sveriges MPO samt med 
respektive kommun (se tabell 4 nedan). Sammanlagt 21 andra bostadsområden och stadsdelar 
som liknar Bäckby och Lagersberg har valts. De flesta av de valda områdena har varit föremål 
för ett eller flera av regeringens fyra stora satsningar (se tabell 1 ovan).  

3.2.1 Val av områden 

De 21 valda områdena finns i elva kommuner. Samtliga ingår i analysen. Det finns en ganska 
jämn geografisk spridning av kommuner över hela södra delen av riket, från Malmö i södra 
Sverige till Göteborg i västerled och Stockholm i österled. Undantaget är Luleå i norr. De 
områdena som inte ingått i regeringens hållbara stadsutvecklings satsningar är våra fokus-
områden Lagersberg och Bäckby och kontrollområdena Skogsängen och Råby (tabell 4). 

Tabell 4. Urval av utsatta bostadsområden och stadsdelar i 
miljonprogramområdena  

Kommun (n=11) Stadsdelar (n=21) 

Västerås Bäckby 
Råby (Kontrollområde) 

Eskilstuna Lagersberg 
Skogsängen (Kontrollområde) 

Malmö Herrgården (URBAN-15) 

Göteborg Bergsjön (URBAN-15) 
Gårdstensberget (URBAN-15) 
Hjällbo (URBAN-15) 
Norra Biskopsgården (URBAN-15) 

Södertälje Ronna (URBAN-15) 

Kristianstad Gamlegården (URBAN-15) 

Stockholm Rinkeby (URBAN-15) 
Tensta (URBAN-15) 
Husby (LUA) 

Botkyrka Alby (LUA) 
Fittja (LUA) 
Hallunda/Norsborg (LUA) 

Halmstad Andersberg (LUA) 

Luleå Hertsön (LUA) 

Huddinge Flemingsberg (LUA) 
Västra Skogås (LUA) 
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Drygt hälften av de utsatta områdena ingick i LUA (8) medan över hälften ingick i URBAN-
15 (9). Lagersberg och Bäckby kommer nu att kunna jämföras med andra liknande utsatta 
områden. Vi har dock inte avgjort relationen till de andra områdena. Som redan nämnts har 
varken Lagersberg eller Bäckby, eller de två kontrollområden Råby och Skogsängen, ingått i 
LUA-avtalen, URBAN-15 eller tidigare satsningar.  

3.2.2 Indikatorer, variabler och policyområden  

Innan vi kan rangordna de utsatta områdena är det av vikt att skilja på olika typer av variabler 
– nämligen indikatorer, åtgärdsvariabler och policyområden. Indikatorer kan inte direkt 
åtgärdas av kommunen, utan kan i efterhand visa sig indikera andra fenomen. Exempelvis är 
välfärdsnivå en variabel som kan användas som indikator på en bra socioekonomisk utveck-
ling i ett MPO. Medelinkomst utgör ett exempel på en annan indikator. En hög medel-
inkomst kan också indikera att berört område inte har en stor andel boende med utländsk 
bakgrund och vice versa. Åtgärdsvariabler, å andra sidan, kan påverkas direkt genom kom-
munernas handlingsplaner. Andel behöriga till högskola utgör ett exempel på en åtgärds-
variabel. I modellen har vi sju stycken policyområden. Ett policyområde utgör en samling av 
åtgärdsvariabler. Policyområdet ”hälsa” innehåller två stycken åtgärdsvariabler: ohälsotalet 
och andel förtidspensionerade. Dessa policyområden har i sin tur delats in i två stora och för 
denna analys viktiga kategorier: Sociokulturell och socioekonomisk utveckling (se tabell 5 
respektive tabell 6). 

Tabell 5. Variabler för kulturell utveckling i mångetniska MPO 

Variablerna är inspirerade av regeringens tre kriterier för utsatta stadsdelar och bostadsområ-
den. Varje variabel har även tillämpats i tidigare studier (Fölster & Renstig 2013). Kategorier-
na, å andra sidan, har vi valt. Om analysen fokuserar på områden med mångetnisk karaktär är 
det av vikt att kunna mäta mångetnicitet i relation till andra fenomen som graden av socialt 
kapital bland de boende, deras hälsa och antalet anmälda brott i områden. Dessa variabler har 
valts utifrån den tidigare forskning som presenterades i inledningen av denna rapport.  

1. Mångetnicitet  
Antal nationaliteter (SCB). 

Andel med utländsk bakgrund 20–64 år i % (SCB). Till personer med utländsk bakgrund hör de som är utrikes födda 
samt de inrikes födda med två utrikes födda föräldrar. 

Andel elever som har avslutat grundskolans årskurs 9 (vt) och deltagit i modersmålsundervisning (SCB). 

Antal personer som under året invandrat till området från utlandet (SCB). 

2. Politiskt/socialt kapital  
Valdeltagande i % kommunval 2010 (SCB). 

3. Hälsa 
Ohälsotalet, dagar 20-64 år (SCB). Ohälsotalet är ett mått på utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, 
rehabiliteringspenning samt sjukersättning/ aktivitetsersättning (förtidspension/sjukbidrag) från socialförsäkringen rela-
terat till antal registrerade försäkrade (befolkningen) 20–64 år. 

Andel personer med sjuk- och aktivitetsersättning (förtidspensionerade) 20–64 år (SCB). 

4. Brott 
Totalt anmälda brott per 1000 invånare (Polisen). 
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Tabell 6. Variabler för ekonomisk utveckling i mångetniska MPO 

Samma princip kan tillämpas angående möjligheten att mäta den socioekonomiska utveck-
lingen i valda utsatta områden. Utbildning och sysselsättningsvariablerna fångar utanför-
skapsproblematiken på arbetsmarknaden och i skolan. Som redan nämnts är varje policyvari-
abel med undantag av brott och socialt kapital uppdelad i ett antal mindre variabler. Till ex-
empel policyvariabeln ”välfärd” utgörs av variablerna medelinkomst, boendeform, andel bi-
dragstagare och även över- eller underskott i kommunens budget (se tabell 6). 

3.2.3 Viktning av variabler 

Användandet av variabler som aggregeras till index medför ett ofrånkomligt val mellan vikt-
ade och oviktade variabler (Nourry 2008). Även sättet som olika variabler aggregeras på utgör 
en förutsättning för skapandet av meningsfulla index (Böhringer 2006). 
  

Utbildning 

Andel behöriga till högskolan 20–64 år i % (SCB) Antal personer som slutade gymnasiet med behörighet till högskola 
delat med antal personer som slutade gymnasiet. 

Andel elever som fullföljt gymnasiet inom fyra år (SCB).  

Andel elever som har avslutat grundskolans årskurs 9 (vt) men ej uppnått målen i ett eller flera ämnen. 

Sysselsättning 

Andel studerande 20–64 år i % (SCB). 

Andel personer 20–64 år som varken studerar eller förvärvsarbetar i % (SCB). 

Andel långtidsarbetslösa, 20–64 år i % (SCB). Personer under 25 år; inskrivna vid Arbetsförmedlingen någon gång under 
året under en sammanhängande period av minst 100 dagar. Personer över 25 år; inskrivna vid Arbetsförmedlingen nå-
gon gång under året under en sammanhängande period av minst 6 månader. 

Andel företagare av de förvärvsarbetande 20–64 år (SCB). Antalet förvärvsarbetande egenföretagare och företagare i 
eget AB dividerat med antalet förvärvsarbetande, 20–64 år.  

Välfärd  

Medelinkomst, 20–64 år i stadsdelen (SCB). 

Kommunens budget (balansräkning) kr/invånare (SCB).  

Andel boende i bostadsrätt 20–64 år i % (SCB). 

Andel personer utan försörjningsstöd eller introduktionsersättning 20–64 år (SCB). 



Stadsdelsutveckling i två kommuner 

Mälardalens högskola 25 

Tabell 7. Viktning av variabler, kulturell och ekonomisk utveckling 

Kulturell utveckling Ekonomisk utvecklling 

 Variabelvikt Indexvikt  Variabelvikt Indexvikt 

Multikulturalism Utbildning 

1. Antal nationaliteter 1/16  1. Behöriga högskolan 1/9  

2. Utländsk bakgrund 1/16  2. Fullföljt gymnasiet 1/9  

3. Hemspråk 1/16  3. Ej mål 9an 1/9  

4. Migration 1/16  
 

1/3 

 
1/4 Sysselsättning 

Politiskt/Socialt kapital 4. Andel studerande 1/12  

5. Valdeltagande 1/4 
 

5. Ej sysselsatta 1/12  

 
1/4 6. Långtidsarbetslösa 1/12  

Hälsa 7. Företagare 1/12  

6. Ohälsotal 1/8 
  

1/3 

7. Förtidspensionerade 1/8 
 

Välfärd 

 
1/4 8. Medelinkomst 1/12  

Låg brottslighet 9. Resultaträkning 1/12  

8. Brott 1/4 
 

10. Boende bostadsrätt 1/12  

 
1/4 11. Ej bidragstagande 1/12  

   
1/3 

Totalt 1/1 Totalt 1/1 

Indelning av variabler i olika policyområden och den påföljande indelningen av policy-
områden i de två utvecklingsdimensionerna utgör en vetenskaplig bas för ett så kallat vikt-
ningssystem. Detta viktningssystem avser överkomma problematik som vanligtvis medföljer 
ett obalanserat val av variabler och deras varierande relativa betydelse för en utveckling mot 
social hållbara MPO. Viktningssystemet i tabell 7 är därför utformat så att värdet för varje 
variabel som ingår i ett policyområde summeras ihop till ett värde för policyområdet. I nästa 
steg summeras värdena för de olika policyområdena ihop för att beräkna värdet för var sin 
utvecklingsperiod (2000–2005 och 2005–2011). 

Dock kvarstår problemet med godtycklighet, som enligt vissa forskare inte går att över-
komma när det gäller viktning av variabler (Freudenberg 2003; Geroges et al. 2010). Denna 
godtycklighet uttrycker sig när varje variabel som ingår i ett givet policyområde anses vara av 
lika stor vikt som resterande variabler i samma policyområde. Det vill säga, antal anmälda 
brott och hemspråksundervisning ges samma värde. Intuitivt känns det dock som sysselsätt-
ning väger tyngre än hemspråksundervisning. Ett sätt att komma ifrån problemet med lika 
värden är att avgöra hur pass mycket den ena variabeln påverkar den andra både direkt och 
indirekt. Den variabel som sedan visar sig påverka de flesta andra variabler har högre värde 
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än de som påverkar minsta antalet andra variabler. Detta kallas i denna forskningsrapport 
för”aggregated impact”.1 

3.2.4 Rangordningsschemat  

För att kunna förklara Lagersberg och Bäckbys relativa positioner i SUND-matrisen (se figur 
1) har ett rangordningsschema konstrueras (se tabell 9 nedan). Rangordningsschemat över 
policyområden visar varje stadsdels relativa placering i varje policyområde. En hög placering i 
respektive policyområde visar att den stadsdelen har ett positivt värde och vise versa. Variab-
ler i policyområden som har en negativ effekt på utveklingen i utsatta områden, exempelvis 
ohälsotal och bidragstagare, har räknats omvänt när variablerna aggregeras till policyområden. 
Detta möjliggör att vi nu kan placera in de utsatta områdena i SUND-matrisens fyra fält.  

3.2.5 Datans ursprung 

Datan som används i analysen är i huvudsak statistik inhämtad från SCB:s integrationsdatabas 
för LUA- och URBAN-15-områdena. I databasen ingår variabler/nyckeltal på nationell och 
lokal nivå. Dessa omfattas av områdena arbetsmarknad, transfereringar, boende, inkomst, ut-
bildning, flyttmönster, hälsa, demografi, samt kommunval. Data för samma variabler för kon-
trollområdena Råby och Skogsängen har beställts från SCB.  

                                                
1. ”Aggregated Impact” är det mått på inverkan som varje variabel har på respektive utvecklingsdimension. För att 
bestämma variablernas indirekta inverkan används en korrelationsmatris som åskådliggör hur variablerna påverkar 
varandra. Varje variabels indirekta inverkan beräknas genom att ta dess samtliga signifikanta (0.05 nivå) korrelationer 
och multiplicera styrkan på dessa med den direkta inverkan som de korrelerande variablerna har. Slutresultatet när 
den direkta och indirekta inverkan aggregeras blir ”Aggregated Impact” (se tabell 3 i bilaga 1). 
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4 Mångetnicitetens olika karaktär  

Tidigare forskning har framhållit att ökad mångetnicitet i MPO inte är lösningen på segrege-
ring och utanförskap. Därför tas hänsyn till graden av mångetnicitet i vår analys. Faktorer 
som andel boende med utländsk bakgrund och antalet nationaliteter som bor i Lagersberg, 
Bäckby och andra svenska MPO kommer att appliceras för att mäta graden av mångetnicitet. 
Samtliga av de 21 områden som ingår i undersökningen delas också in i två kategorier: miljon-
programområden med låg och hög grad av mångetnicitet. Tabell 8 och figurerna nedan visar 
statistiska samband mellan de tre för kommunerna viktiga policyområdena (sysselsättning, ut-
bildning, hälsa och brott) samt den socioekonomiska utvecklingen i MPO och kommunerna. 

Först studeras två indikatorer (välfärd och socialt kapital) som alla på olika vis belyser för-
utsättningarna för en god socioekonomisk utveckling i kommunen och MPO. Det finns 
sammanlagt 21 utsatta MPO där empirin bygger på två perioder: år 2000-2005 och år 2005 till 
2011. Antalet fall som ligger till grund för varje skattning är således 42. Vad gäller brott ingår 
endast statistik för år 2011. Det förklarar delvis varför det inte finns något statistiskt säker-
ställt samband mellan policyområdet brott och socioekonomisk utveckling (se tabell 8).  

Tabell 8. Statistiska samband mellan socioekonomisk utveckling och olika policyområden 
(N=21) 

Resultatet från sambandsanalysen (se ovan) antyder att det finns ett starkt samband mellan 
den socioekonomiska utvecklingen i MPO:et och främst välfärd (,000), hälsa (,001), syssel-
sättning (,001), socialt kapital (,005) och utbildning (,015). Värt att påpeka är att antalet an-
mälda brott i olika typer av MPO och kommunen inte tenderar ha någon inverkan på socio-
ekonomisk utveckling. Dock, som redan påpekats, kan det låga antalet fall (26) som ligger till 
grund för skattningen av brott förklara detta (se tabell 9). 

Den blå linjen i nedanstående figurer representerar MPO med relativt låg grad av månget-
nicitet, d.v.s. låg grad av boende med utländsk bakgrund i kombination med få nationaliteter i 
MPO:et. Medan den gröna linjen representerar MPO med relativt hög grad av boende med 

  Soc. kap. Hälsa Brott Utbildn. Sysselsätt. Välfärd 

Socio- 

ekonomisk  

utveckling 

Pearson Corr.   ,427**   ,480** ,264  ,374*   ,479**   ,549** 

Sig. (2-tailed) ,005 ,001 ,192 ,015 ,001 ,000 

N 42 42 26 42 42 42 
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hög grad av mångetnicitet fördelad bland många nationaliteter. Den orange linjen represent-
erar den socioekonomiska utvecklingen i kommunen som helhet. Linjens lutning påvisar re-
lationen mellan det behandlade policyområdet och nivå på socioekonomisk utveckling. En 
brant lutning antyder att en stor förändring i policyområdet påverkar den socioekonomiska 
nivån och vice versa. Exempelvis krävs tydligen ett rejält uppsving i den socioekonomiska ut-
vecklingen innan benägenheten att delta i kommunvalet ökar.  

 Indikatorer på socioekonomisk utveckling  4.1

Välfärdsnivån betraktas i denna analys som en indikator på den socioekonomiska utveckling-
en i ett utsatt MPO. Figur 2 nedan bekräftar denna tes, men visar ändå att välfärdsnivån i 
båda typerna av MPO är mer eller mindre avhängig den socioekonomiska utvecklingen än 
vad kommunerna är. Variationen mellan de två typerna av MPO och kommunerna är dock 
små.  

 

Figur 2. Samband mellan välfärd och socioekonomisk utveckling i MPO och 
kommunerna 

Den streckade delen av samtliga tre utvecklingslinjer visar att MPO och kommuner inte har 
samma socioekonomiska nivå (se bilaga 3, figur 27). Linjernas lutning antyder att om den so-
cioekonomiska utvecklingen dalar drabbas välfärden i MPO hårdare än i kommunen som 
helhet. Slutsatsen är således att välfärden i Sveriges mest utsatta MPO är känsligare för den 
socioekonomiska utvecklingen än vad kommunen är. Som väntat indikerar en hög välfärds-
nivå en god socioekonomisk utveckling och vice versa.  

Variationerna i graden av socialt kapital (deltagande i kommunvalet år 2010) i de två MPO-
typerna och kommunen syns tydligt i figur 3 nedan. När den socioekonomiska utvecklingen 
är dålig är motsvarande grad av socialt kapital överlag lågt. När den socioekonomiska 
utvecklingen allteftersom förbättras ökar graden av socialt kapital i olika takt beroende på var 
man bor. Utsatta MPO med hög grad av mångetnicitet verkar ha en mycket högre grad av 
socialt kapital än andra MPO. 
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Figur 3. Samband mellan socialt kapital och socioekonomisk utveckling i MPO 
och kommunerna 

Miljonprogramområden med låg grad av mångetnicitet har överlag lägst grad av socialt kapital 
(se bilaga 2, figur 1 och 2), den goda socioekonomiska utvecklingen till trots (figur 3). Välfärd 
är en god indikator på socioekonomisk utveckling i samtliga utsatta områden och kommuner. 
Graden av socialt kapital, till skillnad från välfärdsnivå, påverkas och påverkar den 
socioekonomiska utvecklingen väldigt olika. Ju större etnisk mångfald desto fler boende från 
MPO deltar i kommunvalet. I detta fall kan ett högt valdeltagande (socialt kapital) vara en 
indikator på god socioekonomisk utveckling. Detta innebär att en brist på socialt kapital kan 
indikera ett utbrett utanförskap (se bilaga 2, figur 4). Dock, om syselsättningsnivån höjs 
kommer de boende i MPO att engagera sig mer i kommunvalet och på så vis bidra till 
upprättandet av en livsaktig demokrati på kommunnivå.  

 Policyområden och socioekonomisk utveckling 4.2

I figur 4 visar de streckade linjernas olika lutningar att i de MPO som har relativt låg etnisk 
mångfald är den socioekonomiska nivån till större grad beroende av sysselsättningsnivån. 
Skärningspunkten mellan strecken visar den nivå på sysselsättning där kommuner och MPO 
med hög eller låg etnisk mångfald kan tänkas ha samma socioekonomiska nivå (figur 4). 
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Figur 4. Samband mellan sysselsättning och socioekonomisk utveckling i MPO 
och kommunerna 

Sysselsättningsgraden påverkar den socioekonomiska utvecklingen olika i olika typer av MPO 
och kommuner. Den har störst inverkan på den socioekonomiska utvecklingen i MPO med 
låg grad av etnisk mångfald (se bilaga 2, figur 2). En hög sysselsättningsgrad (se bilaga 3, 
figur 22), å andra sidan, påverkar den socioekonomiska utvecklingen mer i MPO med fler 
nationaliteter än i kommunen (figur 4). MPO med låg grad av mångetnicitet har högre syssel-
sättning. Kan det vara så att hög sysselsättningsnivå i MPO överlag leder till utflyttning? Kan 
utflyttning då vara en indikator på att sysselsättningen bland de boende faktiskt har ökat? Om 
svaret är jakande kan det innebära att kommunen och andra stadsdelar gagnas av boende från 
MPO som just fått sysselsättning och flyttar ut. Med andra ord, är det mycket möjligt att en 
ökning av arbetslösheten i ett MPO inte är något annat än en indikator på att högre andel av 
de boende har fått jobb. Bör kommunerna då i så fall eftersträva att förmå de sysselsatta att 
bo kvar? 

Boende med en god utbildning påverkar den socioekonomiska utvecklingen i mindre grad 
i MPO än i kommunen. Det innebär att högutbildade som bor i Sveriges mest utsatta områd-
en har svårare att få jobb än de som bor i andra delar av kommunen (eller att boende i om-
råden med hög mångfald behöver högre utbildning för att uppnå samma socioekonomiska 
nivå) (se figur 5 samt bilaga 3, figur 13, 15 och17 ). 

 

0

0,5

1

Socioekonomi 

Sysselsättning 

MPO med låg multikulturalitet

MPO med hög multikulturalitet

Kommuner



Stadsdelsutveckling i två kommuner 

Mälardalens högskola 31 

 

Figur 5. Samband mellan utbildning och socioekonomisk utveckling i MPO och 
kommunerna 

Att utbildningsnivån i MPO släpar efter kommunen kan förklaras av andelen utlandsfödda 
bland de boende. Många nyanlända kommer från länder med låg utbildningsnivå. Om 
välfärden i MPO med få nationaliteter höjs kan de nå samma utbildningsnivå som i MPO 
med många nationaliter bland de boende. En indikator på att det socioekonomiska gapet 
mellan kommunenrna och MPO ökar kan vara en hög utbildningsnivå. Det vill säga, MPO 
med många studenter (vilket är bra för en god socioekonomisk utveckling) som tar examen 
kommer med all sannolikhet att flytta ut. Dilemmat för kommunen är huruvida de ska stävja 
detta veritabla ”brain drain” eller inte och i så fall hur?  

Under tider med dålig ekonomisk utveckling blir de boendes hälsa mycket sämre i en 
utsatt stadsdel än i en kommun (se figur 6 nedan). Det kan också tolkas som att hälsan 
förbättrats i snabbare takt i MPO än i kommunen när den socioekonomiska utvecklingen 
förbättrats. Hälsan i MPO påverkas lika mycket av en god socioekonomisk utveckling oavsett 
graden av mångetnicitet (figur 6).  
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Figur 6. Samband mellan hälsa och socioekonomisk utveckling i MPO och 
kommunerna 

Sammanfattningsvis kan det nu konstateras att graden av mångetnicitet påverkar socialt kapi-
tal, sysselsättning och utbildning. Miljonprogramområden med många nationaliteter och hög 
andel utlandsfödda har en högre grad av socialt kapital och lägre grad utbildade och syssel-
satta. Välfärd och hälsa påverkas däremot inte av graden av mångetnicitet. 
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5 Stadsdelarnas relativa positioner 

Vi kan nu slå fast att både Lagersberg och Bäckby tillhör de stadsdelar och bostadsområden 
som har lägst grad av mångetnicitet, d.v.s. framstår som mest etniskt homogena. Innebär 
detta faktum att Eskilstuna kommun och Västerås stad måste satsa mer på utbildning och 
sysselsättning i Bäckby respektive Lagersberg? Svaret är ja om de ska uppnå samma eko-
nomiska utveckling som i kommunerna som helhet. Syftet med analysen är att förklara de 
båda stadsdelarnas relativa ekonomiska och kulturella position utifrån deras insatser för soci-
alt hållbar utveckling och regeringens urbana politik viktiga policyområden. Ännu viktigare i 
sammanhanget är att utvärdera kommunernas olika åtgärder. Kan åtgärderna var för sig, eller 
i olika kombinationer ändra de rådande ekonomiska och kulturella förutsättningarna för att 
bli mer socialt hållbara, d.v.s. ändra förutsättningar så att segregering och utanförskap kraftigt 
minskas? Med bland annat hjälp av det viktningssystem (tabell 7) som utvecklades i kapitel tre 
av denna rapport kan vi nu placera in Lagersberg och Bäckby bland 19 andra liknande om-
råden i SUND-matrisen och med hjälp av stadsdelarnas olika kontexter förklara deras relativa 
socioekonomiska och sociokulturella position för åren 2000, 2005 och 2011. 

 Att förklara den historiska utvecklingen (2000, 2005 och 2011)  5.1

Västerås och Eskilstuna används i SUND-matrisen (figur 7, 8 och 9) för att avgöra utveck-
lingen i genomsnittsstadsdel eller bostadsområden, men kommunerna kan också fungera som 
ett riktmärke för själva utvecklingsarbetet. Lagersbergs och Bäckbys relativa placering på den 
vertikala axeln påvisar deras ekonomiska position för åren 2000, 2005 och 2011. Den relativa 
placeringen på den horisontella axeln påvisar en motsvarande kulturell position för samma år. 
SUND-matrisen följer logiken i diamantmodellen. De stadsdelar och bostadsområden som 
varken har en bra ekonomisk eller kulturell utveckling befinner sig i vänstra nedersta fältet 
och kan i dagsläget betraktas som ”utsatta”. Bostadsområdet Lagersberg tillhör de MPO som 
hade bäst kulturell utveckling år 2000. Endast Tensta (Stockholm), Bäckby (Västerås) och 
Herrgården (Rosengård, Malmö) överträffar Lagersberg vad gäller dess kulturella utveckling. 
Noterbart är att Lagersberg överträffar även den egna kommunen och Västerås stad (se 
figur 7). I normala fallet beror det på att Lagersberg har en relativ hög grad av mångetnicitet. 
Erinras bör dock att variabeln kulturell utveckling består också av policyområdena brott, 
hälsa och socialt kapital (se tabell 5). Genom att titta på Lagersbergs placering i rangordnings-
schemat i tabell 9 kan vi konstatera att den relativt höga placeringen inte beror så mycket på 
mångetnicitet utan på en relativ hög grad av socialt kapital och god hälsa.  
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Figur 7. Matris över hållbar utveckling i utsatta stadsdelar (2000)  

Vid millenniumskiftet kunde Lagersbergs ekonomiska utveckling betraktas som medelmått-
ligt. Den låga välfärden berodde mest på en låg utbildnings- och sysselsättningsnivå år 2000 
(se tabell 9). Ledstjärna i sammanhanget år 2000 är stadsdelar som Bäckby (Västerås) och 
Västra Skogsås (Huddinge). 

Om hänsyn tas till utvecklingen inom både den ekonomiska och kulturella dimensionen i 
Figur 7 har Bäckby, som nämnts ovan, den i särklass bästa placering bland samtliga andra 
stadsdelar och bostadsområden som ingår i analysen år 2000. Dock överträffas denna ut-
veckling av Ronna (Södertälje), Hallunda/Norsborg (Botkyrka), Västra Skogås (Huddinge) 
och Hertsön (Luleå). Den goda ekonomiska utvecklingen i Bäckby förklaras av en relativt hög 
utbildningsnivå och en hygglig sysselsättningsnivå (se tabell 9). Vad gäller Bäckbys kulturella 
utveckling är det återigen graden av socialt kapital som förklarar placeringen. Miljonprogram-
området Tensta är det enda området som har ett högre socialt kapital än Bäckby. Noterbart är 
att Bäckby år 2000 hade en högre grad av socialt kapital än moderkommunen (figur 7). Att 
kontrollområdet Råby har en sämre kulturell utveckling än Bäckby förklaras ännu en gång av 
en högre grad av socialt kapital och mångetnicitet (se bilaga 2).  

I figur 8 framgår att både Lagersbergs och Bäckbys placeringar har ändrats efter fem år. 
Bäckbys förändrade läge är mest kulturellt. Lagersberg har fortfarande en ledande placering 
kulturellt, men har nu passerats av båda kommunerna och Husby och Ronna. Den nya pla-
ceringen i SUND-matrisen implicerar att förutsättningarna för Lagersbergs ekonomiska ut-
veckling har ändrats radikalt. Förklaringen ligger i att betyg i grundskolan har försämrats och 
avhopp från gymnasiet utan fullständiga betyg ökat bland de unga boende. En annan förklar-
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ing är situationen på arbetsmarknaden. Det visar sig att de vuxna boende har av varierande 
skäl svårare att få anställning.  

 

Figur 8. Matris över hållbar utveckling i utsatta stadsdelar (2005) 

Bäckbys ekonomiska utveckling förbättrades mellan åren 2000 och 2005. Det förklaras mest 
av en rejäl ökning i utbildningsnivå bland de unga boende. Dock har dess kulturella utveckl-
ing försämrats under samma tidsperiod (se figur 7). Förklaringen ligger i en förhöjd anmäl-
ningsbenägenhet vad gäller misstänkta brott i området (se tabell 9). Ledstjärnan under denna 
period är stadsdelen Hallunda/Norsborg i Botkyrka kommun. Stadsdelarna Rinkeby och An-
dersberg hade den sämsta utvecklingen under samma tidsperiod (se figur 8). Det kan också 
utläsas från figuren att Västerås stad har gått om Eskilstuna kommun i både den ekonomiska 
och kulturella utvecklingen. 

I figur 9 kan vi se att bostadsområdet Lagersberg tillhör kategorin som varken har bra 
ekonomisk eller kulturell utveckling. Det är noterbart att den ekonomiska och kulturella ut-
vecklingen i Lagersberg släpar efter Eskilstuna kommun som helhet. Kontrollområdet Skogs-
ängen ligger i samma kategori, men på en relativt mer stabil position, d.v.s. nära mittpunkten. 
Stadsdelen Bäckby har en relativ bra ekonomisk utveckling, men behöver mer kraft i den kul-
turella utvecklingen.  
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Figur 9. Matris över hållbar utveckling i utsatta stadsdelar (2011) 

De MPO som år 2011 har både en bra ekonomisk och kulturell utveckling är Hall-
unda/Norsborg, Flemingsberg, Hertsön (Luleå) och Västra Skogås. Vad nu måste avgöras är 
givet dessa resultat hur Bäckby och Lagersberg kan alstra och bevara en utveckling mot social 
hållbarhet, d.v.s. en utveckling som minskar segregering och utanförskap? 
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 Dagens ekonomiska och kulturella situation  5.2

En mycket låg utbildnings- och sysselsättningsnivå förklarar dagens relativt låga välfärdsnivå i 
Lagersberg. Detta till trots har de arbetande i Lagersberg en god hälsa och uppvisar ett högt 
socialt kapital genom sitt valdeltagande i 2010 års kommunval (se bilaga 2, figur 4). Den höga 
nivån av socialt kapital till trots är det anmälda brott i bostadsområdet som hämmar den 
kulturella utvecklingen (se bilaga 2, figur 12). Bäckbys ekonomiska position år 2011 kan för-
klaras av en, i jämförelse med utsatta områden, fortsatt hög utbildnings- (2:a plats) och syssel-
sättningsnivå (10:e plats). Härnäst kommer de åtgärdsvariabler som skiljer Lagersberg och 
Bäckby från övriga stadsdelar och bostadsområden som ingår i analysen att behandlas. 

 Lagersberg 5.3

I figur 10 går det att se Lagersbergs position i förhållande till övriga stadsdelar och bostads-
områden. Alla variabler som befinner sig nära mittpunkten i figur 10 kan betraktas som 
”normala” för utsatta områden. Med andra ord, ju närmare mittpunkten olika åtgärdsområden 
ligger desto mer likt är området övriga områden. De variabler som i grafen överstiger noll är 
positiva och bidrar antingen till en god ekonomisk och/eller kulturell utveckling i Lagersberg. 
Alla åtgärdsområden som ligger långt under nollinjen i figurerna tio och elva är det som sär-
skiljer Lagersbergs och Bäckby från de andra områdena. Det kan också hävdas med regering-
ens definition av segregering och utanförskap i åtanke att de åtgärdsområden som överstiger 
noll gör stadsdelen eller bostadsområdet mindre segregerad och/eller utanför.  

Från figur 10 kan vi utläsa att främst långtidsarbetslöshet och många bidragstagare har 
störst negativ inverkan på den ekonomiska utvecklingen för Lagersberg. Medan andelen 
studerande (19 %) som bor i bostadsområdet och tillkomsten av få nationaliteter (49) är posi-
tiva för den ekonomiska utvecklingen (för mer detaljer se bilaga 2 figur 2 och bilaga 3, figur 
19).  
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Figur 10. Lagersbergs position i förhållande till övriga MPO:n utifrån 
åtgärdsvariablerna 

Bostadsområdet Lagersberg är i en bemärkelse ett undantag från regeln då det faktum att det 
finns relativt få nationaliteter bland de boende inte har hämmat den ekonomiska utvecklingen 
(se bilaga 2, figur 2). Å andra sidan påverkar befolkningstätheten (lägst befolkningstäthet per 
1 000 invånare), dålig tillgång till hemspråksundervisning och ett lågt valdeltagande (65 %) 
Lagersbergs kulturella utvecklingen negativ (se bilaga 2, figur 5 och 4). En hög inflyttnings 
nivå (lika hög som i Husby och Herrgården) i kombination med de boendes goda hälsa och få 
bidragstagare har, som väntat och i linje med tidigare resultat (se kapitel tre), stimulerat den 
kulturella utvecklingen i Lagersberg (se även bilaga 2, figur 3 och tabell 2 samt bilaga 3). För-
utom att långtidsarbetslöshet (7,4 %) förstärker utanförskapet i bostadsområdet hämmar den 
även dess kulturella utveckling (d.v.s. minskar det sociala kapitalet i området och ökar andelen 
ohälsa). Ett annat intressant resultat är att korttidsarbetslöshet hämmar den ekonomiska ut-
vecklingen, men inte den kulturella utvecklingen. Dock påverkar långtidsarbetslöshet all ut-
veckling negativt.  



Stadsdelsutveckling i två kommuner 

40 Terence Fell, Josef Qaderi, Jori Lahdenperä & Bozena Guziana 

 Bäckby 5.4

Den ekonomiska utvecklingen i Bäckby påverkas positivt av en väldigt låg migration (1 %) 
och få nationaliteter (102) i kombination med en relativt hög sysselsättning och medföljande 
hög medelinkomst (näst högst efter Hertsön/Luleå) bland de boende. Det förklarar varför 
Bäckby har den bästa ekonomiska utvecklingen (2011) i relation till Sveriges mest utsatta om-
råden (se även bilaga 3, figur 27). Det som påverkar den ekonomiska utvecklingen negativt är 
dock att det finns få studerande och/eller företagare i området (se bilaga 3 figur 19 och 24). 
Att öka andelen studerande i området och underlätta för etablerandet av företag skulle kunna 
ge Bäckby ytterligare en skjuts i den ekonomiska utvecklingen.  

 

Figur 11. Bäckbys position i förhållande till övriga MPO:n utifrån åtgärdsvariablerna 

Modersmålsundervisning är ett typiskt exempel (som med andelen studerande) på en möjlig 
trade-off mellan den ekonomiska och kulturella utvecklingen i en mångetnisk stadsdel. Att 
öka modersmålsundervisningen i en stadsdel som Bäckby kostar mycket för staden, dock kan 
den stärka de boendes och områdets självkänsla. 
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6 Slutsatser och diskussion  

Med Lagersbergs och Bäckbys olika placeringar i SUND-modellen dras i detta kapitel slut-
satser som kan fungera som diskussions- och beslutsunderlag till framtida stadsdelsutveckling 
i respektive bostadsområde/stadsdel. De åtgärder som listas i ”Handlingsplansfokus”-lådan i 
figur 12 nedan har visat sig bidra mest till en positiv utveckling i samtliga utsatta stadsdelar.  

 Lagersberg 6.1

Ett sätt för att Eskilstuna kommun ska kunna öka graden av social hållbarhet i Lagersberg är 
att satsa på en fortsatt höjning av den låga sysselsättnings- (K4) och utbildningsnivån bland 
de unga boende i Lagersberg. Att den nuvarande utbildningsnivån i Lagersberg är genom-
snittligt betyder i praktiken att den ligger i nivå med de skolor som befinner sig i de mest ut-
satta bostadsområdena i Sverige. Åtgärder som ökar antalet elever som går ut årskurs 9 med 
fullständiga betyg (K5) kan i det ljuset vara nödvändiga. Att uppfylla detta kan även under-
lätta för kommunen att framöver skapa en mer välutbildad och flexibel arbetskraft som ökar 
antalet sysselsatta (K4) i området. Om de planerade sysselsättningsåtgärderna får effekt 
kommer även antalet bidragstagare (K3/E3) att minska i samma takt. Åtgärder riktade mot 
grund- och gymnasieskolorna skulle även öka Lagersbergs kulturella och på sikt ekonomisk 
utveckling. Det som är fördelaktigt för Eskilstuna kommun är att Lagersberg har en relativt 
låg grad av mångetnicitet och av det skälet bör nämnda insatser få större effekt på den eko-
nomiska utvecklingen än det hade gjort i andra stadsdelar. En ytterligare fara med att inte 
övervinna dessa hinder är att den kulturella utvecklingen stagnerar. 

Den stadiga inflyttningen till Lagersberg och planerna på att börja bygga ”attraktiva” bo-
städer med gröna ytor i området har goda förutsättningar att utgöra en bra bas för den fort-
satta ekonomiska utvecklingen i området. Dock finns det en fara för både gentrifiering (det 
vill säga en stor utflyttning av ekonomiskt svaga boende) och relativ depriviering (de som bor 
kvar upplever att i jämförelse med de nyinflyttade att deras situation har försämrats). Det som 
talar för ett förbättrad ekonomiskt läge i bostadsområdet är att många studenter väljer att bo 
där (E2) och att de utlandsfödda har fortsatt tillgång till hemspråksundervisning (E5). Ett an-
nat sätt för Eskilstuna kommun att öka den ekonomiska utvecklingen i Lagersberg är att öka 
antalet företagare (E4) som etablerar sig där.  
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Figur 12. SUND-matrisen applicerad på två utsatta områdens sociala hållbarhet 

 Bäckby 6.2

För att Västerås stad ska öka social hållbarhet i Bäckby måste kommunen fortsätta att fokus-
era på åtgärder riktade mot stadsdelens kulturella utveckling. Utgångspunkten för Västerås 
stad är god då man har valt att satsa just på den typen av åtgärder i Bäckby. Till skillnad från 
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Kulturell  Lagersberg Bäckby 
K1: Hälsa   bra (HP) genomsnitt (HP)  
K2: Valdeltagande  genomsnitt (HP) högt (HP) 
K3: Bidragstagare  hög (HP) få (HP)   
K4: Sysselsättning  (UPM) låg (HP) hög (HP)  
K5: Betyg i 9:an (UPM) genomsnitt (HP) genomsnitt (HP) 
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E1: Sysselsättning  (UPM) låg (HP) hög (HP) 
E2: Studerande  många (HP) få (HP)  
E3: Bidragstagare  många (HP) få (HP) 
E4: Företagare (UPM) genomsnitt (HP) få (HP) 
E5: Hemspråk  mycket (HP) litet (HP) 

Ekonomisk utveckling 

Kulturell 
utveckling 

 

Socialt  
hållbar 

Endast 
ekonomisk 
utveckling  

”Utsatta 
MPO” Endast kulturell  

Utvärderingskriterier 
Samtliga kulturella kriterier  
Samtliga ekonomiska kriterier  

SUND-MATRISEN 

De boendes attribut SK SE

Lagersberg
Andel studerande (+)
Nationaliteter (-) (+)
Långtidsarbetslösa (-) (-)
Ej sysselsatta (-)
Ej bidrag (-) (-)
Migration (+) (-)
Ohälsotal (+)
Hemspråk (-)

Bäckby
Migration (-) (+)
Andel studerande (-)
Valdeltagande (+)
Företagare (-)

B 

L 

+ = redan åtgärd 
-  = ingen åtgärd 
”genomsnitt” = samma ut-
veckling som i andra MPO 
HP = i handlingsplan 
HP = inte i handlingsplan  
UPM = Urbanpolitiska 
målen  

Stadsdelens kontext SK SE 

Lagersberg 
Hemmaboende vuxna barn 
Barnafödande 

 
(-) 

 
(-) 

Bäckby 
Hemmaboende vuxna barn 
Barnafödande 

 
(+) 
(+) 

 
(+) 
(+) 



Stadsdelsutveckling i två kommuner 

Mälardalens högskola 43 

de flesta andra utsatta områden som ingår i analysen har Bäckby relativt goda förutsättningar 
att bli socialt hållbart då man redan har en hög sysselsättningsnivå (E1/K4) och få bidragstag-
are (K3/E3) som bor i stadsdelen. En ny trafikomläggning och insatser för att skapa trygghet 
och förbättra ryktet till trots finns det fortfarande utrymme för att få ytterligare fart på en 
redan relativt sett bra ekonomisk utveckling. Ändrade förutsättningar i stadsdelen genom att 
göra den mer attraktiv för både studenter och företagare att bosätta sig respektive etablera sig 
i bidrar också till ekonomisk utveckling. Återigen kan detta göras med tanke på att hyres-
höjningar kan tvinga vissa boende att flytta till andra stadsdelar (den så kallade gentri-
fieringseffekten). 

För att förbättra Bäckbys fortsatta kulturella utveckling kan Västerås stad vidta åtgärder 
för att öka antalet elever som går ut 9:an med fullständiga betyg (K5) och för att öka till-
gången till hemspråksundervisning (E5) för de utlandsfödda. Som tidigare nämndes har utan-
förskap två ansikten: ett på arbetsmarknaden och ett i skolan. Att Bäckby har en utveckling 
inom policyområdet utbildning som liknar den i de mest utsatta bostadsområden kan även-
tyra en fortsatt god ekonomisk utveckling. Det är denna brist som skiljer Bäckby åt från led-
stjärnan stadsdelen Hallunda/Norsborg. Om Västerås stad förändrar förutsättningarna för att 
öka antalet elever i Bäckby som går ut årskurs 9:an med fullständiga betyg, kommer även 
denna negativa trend att med stor sannolikhet vändas.  

 Bidrar kommunerna till uppfyllan av de urbanpolitiska målen? 6.3

De åtgärder som kan påstås direkt bidra till att regeringens urbanpolitiska mål uppfylls är 
onekligen K4, K5, E1 och E4 (se figur 12). Det bör dock påpekas att åtgärder riktade mot 
sysselsättningen kan minska utanförskapet i samtliga utsatta stadsdelar och bostadsområden. 
Kommunernas stadsutvecklingspolitik bidrar till att de urbanpolitiska målen nås utan en 
övergripande nationell policy. 

Det framgår mer och mer att sysselsättningsåtgärder inte bara är viktiga för den ekonom-
iska utvecklingen i utsatta stadsdelar och bostadsområden. Om vi nu accepterar detta kan det 
slås fast att social hållbarhet kan påverkas genom insatser i stadsdelens ekonomiska utveck-
ling. En stadsdel eller bostadsområde blir oftast ”utsatt” när de unga boende saknar tillgång 
till ett effektivt utbildningssystem, som i sin tur minskar även kommunens tillgång till väl-
utbildad och flexibel arbetskraft.  

Dessa kommuner visar att segregering och utanförskap inte alltid behöver motverkas med 
ny eller ändrad lagstiftning utan genom noga valda åtgärder och insatser vars effekt kan kali-
breras med hjälp av egna utvärderingar och vetenskapen. Att skapa en konkurrenskraftig 
mångetnisk stadsdel har också effekter som beroende på perspektiv är antingen positiva eller 
negativa. Från ett hela-staden-perspektiv gynnas kommunen av mer välutbildad arbetskraft 
oavsett om den bor kvar i det utsatta området eller inte. Från ett områdesperspektiv däremot 
är denna utflyttning endast negativ, en så-kallad ”brain-drain” som gör området ännu mer ut-
satt.  

 Fortsatt forskning  6.4

Resultaten skapar oftast fler frågor än svar. Den fortsatta forskningen inom Samhälls-
kontraktets samverkansgrupp HSU kommer bland annat att genomföra en stadsdels- och rå-
dighetsanalys. Inom ramen för detta kommer en rad kända faktorer (Galster 2007) att tilläm-
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pas för att förklara bland annat den interkulturella kontextens betydelse för ekonomisk och 
kulturell utveckling. Dessa faktorer behandlar:  

1. Socialiseringsprocessen i stadsdelen eller bostadsområdet. Det visar sig att om områdets 
ungdomar har fel förebilder kommer detta att leda till utanförskap.  

2. Rådande sociala normer. För att kunna påverka de boendes omständigheter i utsatta om-
råden måste först en viss andel av de boende vara beredd att bryta med rådande normer i 
området. Detta kan ske när antalet boende som vill ha en förändring når en kritisk massa, 
d.v.s. att en viss tröskel måste överskridas (Galster 2007, s. 22).  

3. Alternaiva sociala roller. Problemet med fattigdom och andra missförhållanden är att 
ungdomar i sådana förhållanden oftast väljer negativa sociala roller (Galster 2007, s. 22). 

4. Sociala nätverk som omfattar det utsatta områdets vuxna och ungdomar. Brist på sociala 
nätverka ökar mindre gruppers diskriminering både inom och utanför området (Galster 
2007, s. 22).  

Motståndskraftiga sociala normer, minoritetstyranni och ungdomar som av olika skäl hamnar 
i utanförskap leder till att de som bor i ett utsatt område stigmatiseras. Dock, som nämndes 
ovan, kan det finnas även positiva stereotyper som agerar för att området ska bemötas med 
respekt av omgivande samhället.  

En annan faktor som motverkar utveckling mot social hållbarhet i en mångetnisk stadsdel 
eller bostadsområde är brist på koppling mellan fysiska ytor i berörda områden och kommun-
en. Detta fenomen kallas för ”spatial missmatch” och kan bidra till utanförskap om avståndet 
till centrum och arbetsplatser är stort (Galster 2007, s. 21–23). 
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Bilaga 1 

Tabell 1. Sammhällets fysiska kontext 

 
Policyområde Åtgärdsvariabler  

 

Demografiska attribut 
2011, (2005), (2000) 

Befolkningstäthet 
2011, (2005), (2000) 

Barnafödande 
2011, (2005), (2000) 

Andel hemmaboende vuxna 
barn 2011, (2005), (2000) 

1 Råby (4), (4) Rinkeby (1), (1) Tensta (1), (1) Fittja (2), (3) 

2 Lagersberg (1), (1) Herrgården (2), (2) Rinkeby (2), (2) Ronna (1), (5) 

3 Hertsön (5), (5) Tensta (3), (3) Bergsjön (3), (4) Hallunda/Norsborg (6), (2) 

4 Andersberg (10), (2) Flemingsberg (5), (5) Hallunda/Norsborg (4), (3) Bäckby (3), (1) 

5 Bergsjön (6), (6) Husby (4), (4) Alby (6), (6) Alby (7), (9) 

6 Bäckby (8), (11) Fittja (6), (6) Husby (5), (5) Hjällbo (8), (8) 

7 Skogsängen (2), (3) Västra Skogås (7), (7) Flemingsberg (7), (9) Tensta (4), (4) 

8 Flemingsberg (11), (7) Andersberg (8), (8) Gårdstensberget (11), (13) Gårdstensberget (11), (6) 

9 Norra Biskopsgården (14), (17) Ronna (9), (9) Hjällbo (10), (7) Rinkeby (5), (7) 

10 Gamlegården (3), (10) Alby (12), (12) Ronna (13), (12) Västra Skogås (10), (12) 

11 Västra Skogås (7), (8) Norra Biskopsgården (10), (10) Herrgården (9), (11) Husby (13), (13) 

12 Gårdstensberget (12), (12) Gårdstensberget (14), (16) Gamlegården (18), (16) Hertsön (9), (11) 

13 Hjällbo (15), (16) Råby (13), (11) Fittja (8), (10) Herrgården (18), (16) 

14 Alby (16), (9) Skogsängen (11), (13) Norra Biskopsgården (12), (8) Skogsängen (20), (10) 

15 Hallunda/Norsborg (9), (14) Bergsjön (15), (14) Västra Skogås (17), (15) Bergsjön (14), (15) 

16 Husby (13), (15) Hallunda/Norsborg (17), (17) Bäckby (14), (14) Råby (16), (14) 

17 Ronna (17), (13) Hjällbo (16), (15) Råby (16), (17) Flemingsberg (12), (18) 

18 Fittja (18), (18) Bäckby (18), (18) Andersberg (15), (19) Lagersberg (21), (21) 

19 Tensta (19), (20) Gamlegården (19), (19) Hertsön (19), (18) Gamlegården (19), (17) 

20 Herrgården (20), (19) Hertsön (20), (20) Lagersberg (21), (20) Andersberg (15), (20) 

21 Rinkeby (21), (21) Lagersberg (21), (21) Skogsängen (20), (21) Norra Biskopsgården (17), (19) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 Antal nationaliteter 0,39 -0,4 -0,4

2 Utländsk bakgrund 0,39 0,35 0,35 0,35 0,35 -0,7

3 Modersmål 0,39 -0,4 0,35 0,38

4 Migration 0,39 0,35 -0,4 -0,3 0,48 -0,4 -0,4

5 Valdeltagande -0,4 -0,4 -0,4

6 Ohälsotal -0,4 -0,4 -0,4 0,79 -0,6 0,33

7 Förtidspensionerade -0,3 0,79 0,38 -0,4

8 Anmälda brott

9 Behöriga högskolan 0,38 -0,5

10 Fullföljt gymnasiet 0,35 -0,5 0,35 -0,4

11 Ej mål 9an 0,35 -0,3

12 Andel studerande -0,5 -0,4 0,45

13 Ej sysselsättning 0,35 0,48 -0,5 0,6 -0,3 -0,4 -0,5

14 Långtidsarbetslösa -0,4 -0,3 -0,4 0,6

15 Företagare 0,35 0,35 -0,4 0,45

16 Medelinkomst -0,6 -0,4 -0,3

17 Resultaträkning 0,38 -0,4

18 Boende i bostadsrätt -0,4

19 Ej bidrag -0,7 -0,4 0,33 -0,4 -0,5

Tabell 2. Åtgärdsvariablernas indirekta inverkan utifrån dess korrelationer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 3. Åtgärdsvariablernas direkta och indirekta inverkan på varje variabels totala inverkan 

Sociokulturell hållbarhet Socioekonomisk hållbarhet Sammanräknad 

1 Ohälsotal 1,9353 - 1 Ej sysselsättning 2,2654 - 1 Ej sysselsättning 1,697 - 

2 Migration 1,391 + 2 Migration 1,496 - 2 Ohälsotal 1,479 - 

3 Förtidspensionerade 1,3876 - 3 Andel studerande 1,4021 + 3 Långtidsarbetslösa 1,416 - 

4 Valdeltagande 1,1393 + 4 Ej bidrag 1,1298 + 4 Medelinkomst 1,243 + 

5 Nationaliteter 0,8061 + 5 Långtidsarbetslösa 1,0495 - 5 Andel studerande 1,129 + 

6 Ej bidrag 0,8011 - 6 Resultaträkning 0,9735 + 6 Valdeltagande 1,112 + 

7 Medelinkomst 0,7022 + 7 Företagare 0,9182 + 7 Förtidspensionerade 1,089 - 

8 Hemspråk 0,6272 - 8 Utländsk bakgrund 0,6217 - 8 Resultaträkning 0,512 + 

9 Ej sysselsättning 0,5687 + 9 Medelinkomst 0,5409 + 9 Brott 0,397 - 

10 Företagare 0,5391 - 10 Nationaliteter 0,5275 - 10 Behöriga högskolan 0,397 - 

11 Resultaträkning 0,4614 - 11 Hemspråk 0,4659 + 11 Företagare 0,379 + 

12 Brott 0,432 - 12 Ohälsotal 0,4559 + 12 Ej bidrag 0,329 + 

13 Behöriga högskolan 0,4205 - 13 Förtidspensionerade 0,2983 + 13 Utländsk bakgrund 0,298 - 

14 Långtidsarbetslösa 0,3666 - 14 Fullföljt gymnasiet 0,1916 - 14 Nationaliteter 0,279 + 

15 Utländsk bakgrund 0,3236 + 15 Boende bostadsrätt 0,1857 + 15 Boende bostadsrätt 0,221 + 

16 Fullföljt gymnasiet 0,2812 + 16 Ej mål 9:an 0,1089 - 16 Hemspråk 0,161 - 

17 Andel studerande 0,2729 - 17 Brott 0,035 + 17 Migration 0,105 - 

18 Ej mål 9:an 0,1801 + 18 Valdeltagande 0,0273 - 18 Fullföljt gymnasiet 0,09 + 

19 Boende bostadsrätt 0,0358 - 19 Behöriga högskolan 0,0236 + 19 Ej mål 9:an 0,071 + 
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Bilaga 2: Kulturell utveckling 

I denna bilaga presenteras och beskrivs kortfattat de 22 variabler som rapporten bygger på. I 
studien ingår 21 stadsdelar fördelade på elva kommuner. Fokus ligger på att beskriva stads-
delarna i Västerås (Bäckby och Råby) och i Eskilstuna (Lagersberg och Skogsängen). Analys-
en är disponerad så att stadsdelarna med högst respektive lägst ekonomisk och kulturell ut-
veckling i SUND-matrisen (2011) analyseras. 

De 22 variablerna utgör underliggande indikatorer som mäter sju stycken policyvariabler. 
De åtta policyvariablerna är uppdelade efter två hållbarhetsdimensioner; en sociokulturell och 
en socioekonomisk. Policyområdena multikulturalism, politiskt/socialt kapital, demografiska 
förutsättningar, hälsa och brott tillhör den sociokulturella hållbarhetsdimensionen. Samman-
lagt består dessa fem policyområden av elva stycken variabler. I den socioekonomiska di-
mensionen finns policyområdena utbildning, sysselsättning och välfärd. Dessa tre policyom-
råden består även de av elva variabler. Åldersgruppen är 20–64 år för 20 av variablerna. Vari-
abeln andel hemmaboende vuxna barn mäts i åldersgruppen 21–24 år och antal anmälda 
brott gäller för hela befolkningen. 

Kommunerna/stadsdelarna är i diagrammen sorterade utifrån principen högsta till lägsta 
värde för respektive variabel som har studerats. Vi har valt detta tillvägagångssätt för att ge 
redovisningen en extra tydlighet. 

Mångetnicitet  

Mångetnicietsvariabeln består av a) andel med utländsk bakgrund, b) antal nationaliteter, 
c) migration från utlandet och d) hemspråksundervisning. För variabeln hemspråksunder-
visning redovisas ingen figur i bilagan. 

Andel med utländsk bakgrund 

Med utländsk bakgrund avses, i enlighet med Statistiska centralbyråns (SCB) definition, per-
soner som är utrikes födda, eller inrikes födda med två utrikes födda föräldrar. Personer med 
svensk bakgrund definieras som personer som är födda i Sverige med två inrikes födda för-
äldrar eller en inrikes född och en utrikes född förälder. 

Variationen mellan de tre jämförelseåren är någorlunda jämn för samtliga stadsdelar, med 
vissa undantag (se figur 1 nedan). Det finns en stor variation i andel med utländsk bakgrund i 
de fyra mest socialt hållbara stadsdelarna i rapporten. År 2011 var andelen med utländsk bak-
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grund i Hertsön (Luleå) (20 %) densamma som riksgenomsnittet. Detta att jämföra med 
Västra Skogås (56 %), Flemingsberg (73 %) (båda Huddinge) och den stadsdelen med högst 
socioekonomisk och sociokulturell värde Hallunda/Norsborg (Botkyrka) (75 %).  

 

Figur 1. Andel invånare med utländsk bakgrund, 20–64 år 

Denna spridning återfinns även för de fyra stadsdelarna med lägst sociokulturell och socio-
ekonomisk utveckling. Där har Herrgården (Malmö) med sina drygt 4 700 invånare 95 pro-
cent med utländsk bakgrund. Att jämföra med Rinkebys (Stockholm) 90 procent, Gamle-
gården (Kristianstad), 75 procent och Lagersbergs (Eskilstuna) 62 procent.  

I riket som helhet var andelen med utländsk bakgrund 20 procent år 2011, med en ökning 
på cirka två procentenheter under de tre kommande jämförelseåren. Av de elva kommunerna 
hade Botkyrka kommun störst andel med utländsk bakgrund (54,1 procent) år 2011. En ök-
ning på sju procentenheter från föregående mätperiod. I motsatt riktning var Luleå den 
kommunen med minst andel med utländsk bakgrund. Luleå hade knappt en femtedel av Bot-
kyrkas siffror (10,8 procent) år 2011. Den största ökningen mellan år 2000 och 2011 står att 
finna i Södertälje som ökade från 33,2 procent (2000) till 45,3 procent (2011). 

Eskilstuna kommun har haft en större ökning mellan 2000 (21,4 procent) och 2011 (27,8 
procent) än Västerås, som ökade andelen från 19,6 procent (2000) till 25,6 procent (2011). 
Givet den ökning som skett de senaste elva åren skulle en fortsatt ökning i samma takt göra 
att Västerås inom fem till sex år har en befolkning på cirka 28 procent med utländsk bak-
grund.  

Antal nationaliteter 

Antalet nationaliteter (figur 2) har i samtliga 21 miljonprogramsområden ökat under de tre 
jämförelseåren. I likhet med den spridning som finns mellan de fyra stadsdelarna med störst 
socioekonomisk och sociokulturell utveckling i förhållande till de fyra med minst utveckling, 
finns liknande tendenser att finna i variabeln andel med utländsk bakgrund. Tre av de fyra stads-
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delarna med högst värde i SUND-matrisen – Flemingsberg (149), Hallunda/Norsborg (142) 
och Västra Skogås (121) – hade alla över 100 olika nationaliteter år 2011.  

 

Figur 2. Antal nationaliteter i stadsdelarna 

Det finns likheter och skillnader när vi jämför mellan andel med utländsk bakgrund och antal 
nationaliteter i förhållande till de stadsdelar som befinner sig i en god socioekonomisk, re-
spektive sociokulturell utveckling. De stadsdelar som befinner sig i en god socioekonomisk 
och sociokulturell utveckling (2011) hade mellan 20 och 80 procent med utländsk bakgrund. 
Dessa har också mellan 121 och 149 nationaliter. Hertsön utgör ett undantag med 87. Vänder 
vi på det har de med minst utveckling mellan 62 och 95 procent utländsk bakgrund. Dessa 
har mellan 50 och 92 nationaliteter. Rinkeby utgör ett undantag med 144 nationaliteter. Det vi 
kan utläsa är att de stadsdelar, med vissa undantag, med relativt sett störst utveckling är de 
med flest antal nationaliteter och utländsk bakgrund.  

I den andra ändan finns också en spridning mellan de som inte riktigt har uppnått utveck-
ling i samma grad som de nämnda fyra stadsdelarna. Där finns det en stor variation mellan 
Rinkeby (144) och de tre övriga: Gamlegården (88), Herrgården (71) och Lagersberg (50) som 
hade minst antal nationaliteter efter Skogsängen (47). Antalet nationaliteter i Bäckby (88) och 
Råby (115) ligger på samma nivå som de med minst sociokulturell och socioekonomisk ut-
veckling 2005.  

I jämförelse med kommunen ligger antalet nationaliteter i Västerås på 157 (2011), att jäm-
föra med Eskilstunas 156 (2011). De tre största städerna – Stockholm (202), Göteborg (294) 
och Malmö (185) – är också de som hade flest antal nationaliter under 2011. 
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Migration från utlandet 

Bäckby är den stadsdel bland de 21 miljonprogramsområden med lägst andel immigranter per 
1 000 invånare. I snitt har Bäckby haft en procent migranter från 2000 och 2005. En siffra 
som fördubblades till två procent år 2011. Lagersberg å sin sida hade cirka fyra procent mi-
granter från utlandet mellan 2005 och 2011. I kontrollområdena Råby och Skogsängen har 
andelen ökat med en procent under motsvarande år till två procentenheter (2011). I jämför-
else med kommunen hade Västerås 0,8 procent migranter från utlandet. I Eskilstuna var mot-
svarande siffra en procent. Jämfört med de andra kommunerna har Västerås och Eskilstuna 
minst andel immigranter per 1 000 invånare från utlandet. 
 

 

Figur 3. Migration från utlandet, i procent 

Stadsdelar med en negativ socioekonomisk och sociokulturell utveckling hade mellan fyra och 
sex procent migranter från utlandet år 2011. De med en god socioekonomisk och socio-
kulturell utveckling hade i sin tur mellan en och tre procent inflyttning från ulandet år 2011. 
Flemingsberg utgör ett undantag med fyra procent (2011). 

Politiskt och socialt kapital 

I policyområdet politiskt och socialt kapital ingår variabeln valdeltagande. I figuren nedan vis-
as valdeltagandet i de 21 miljonprogramsområdena från kommunvalet och riksdagsvalet för 
år 2010. 
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Valdeltagande 

I kommunvalet 2010 låg valdeltagandet för de stadsdelarna med lägst socioekonomisk och 
sociokulturell utveckling på mellan 44 procent (Herrgården) och 61 procent (Gamlegården). 
Motsvarade siffra för de med högst värde var 57 procent (Flemingsberg) och 75 procent 
(Hertsön).  
 

 

Figur 4. Valdeltagande 2010 

Kontrollområdena Råby i Västerås (70 procent) hade fjärde högsta valdeltagandet bland de 21 
stadsdelarna och Skogsängen (Eskilstuna) hade det högsta valdeltagande med 82 procent, vil-
ket var en procentenheter högre än riksgenomsnittet. 

Demografiska förutsättningar 

Till policyområdet demografiska förutsättningar räknas a) befolkningsstorlek, b) befolknings-
täthet, c) barnafödande och d) hemmaboende vuxna barn. 

Befolkningsstorlek 

Av de 11 kommuner som ingår i studien är Stockholm den till befolkningen sett största 
kommunen, följt av Göteborg och Malmö. 
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Tabell 1. Antal invånare i kommunerna år 2011 

Kommun (n=11) Befolkning år 2011 

Luleå 74 426 

Kristianstad 79 930 

Botkyrka 84 677 

Södertälje 87 685 

Halmstad 92 294 

Eskilstuna 97 596 

Huddinge 99 049 

Västerås  138 709 

Malmö 302 835 

Göteborg 520 374 

Stockholm 864 324 

Västerås är den fjärde största kommunen och Eskilstuna den sjätte. Luleå hade minst antal 
invånare år 2011. 

Befolkningstäthet 

Även när vi ser till befolkningstätheten (figur 5) har de stadsdelar som finns i de befolk-
ningsmässigt största kommunerna flest invånare per 1 000 kvadratkilometer. I toppen ligger 
Rinkeby som (2011) hade en befolkningstäthet på över 12 000 invånare per kvadratkilometer.  
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Figur 5. Befolkningstäthet per 1 000 invånare år 2011 

Att jämföra med Lagersberg som endast hade 354 stycken, vilket innebär att det bor 35 
gånger fler invånare på samma yta i Rinkeby som det gör i Lagersberg – och fem gånger fler i 
Rinkeby än i Bäckby. I Bäckby bor det således sju gånger fler invånare per kvadratkilometer 
än i Lagersberg. 

Barnafödande 

Figuren nedan visar andelen nyfödda barn per 1 000 invånare. De stadsdelar med högst so-
cioekonomisk och sociokulturell utveckling – Hertsön (12), Västra Skogås (15), Flemingsberg 
(15) och Hallunda/Norsborg (16) – hade alla under 16 nyfödda barn per 1 000 invånare år 
2011. De stadsdelar med lägst socioekonomisk och sociokulturell utveckling – Lagersberg 
(17), Rinkeby (21), Gamlegården och Herrgården (24) – hade alla över 17 barn per 1 000 in-
vånare. Bäckby, som tillhör de stadsdelar med en god socioekonomisk utveckling, hade lägst 
andel barn (10) per 1 000 invånare. 
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Figur 6. Andel nyfödda barn per 1 000 invånare 

Andelen nyfödda barn i de 21 stadsdelarna har varit stor mellan 2000 och 2011. I Skogsängen 
fördubblades antalet 0-åringar från 8 stycken (2000) till 18 (2011). Likande tendenser fanns 
även i Råby, som ökade från 15 (2000) till 47 (2005). Råby är ett av få områden där barna-
födandet ökat år 2011 jämfört med år 2000. 

I jämförelse mellan kommuner har Västerås haft nästan en halvering i barnafödandet mel-
lan 2005 och 2011 – från 21 till 12 nyfödda per 1 000 personer. Liknande trend återfinns i 
Eskilstuna – från 23 till 12.. Botkyrka sticker ut med en minskning på 35 nyfödda barn per 
1 000 invånare – från 49 (2005) till 14 (2011). 

Andel hemmaboende vuxna barn 

Med hemmaboende vuxna barn avses personer som är mellan 21 och 24 år och som bor i 
samma bostad som minst en förälder, dividerat med befolkningen 21–24 år. 

I samtliga stadsdelar har andelen som bor hemma ökat mellan år 2000 och 2011. I de 
stadsdelar med låg socioekonomisk och sociokulturell utveckling finns det färre hemma-
boende än i de stadsdelar med god utveckling. Flemingsberg (25 %) och Rinkeby (38,5 %) ut-
gör undantag i vardera riktningen. Lagersberg är den stadsdel där ökningen av andelen hem-
maboende ökat mest mellan 2000 (6 %), 2005 (14 %) och 2011 (25 %). I Ronna, som efter 
Hallunda/Norsborg är den stadsdel med hög sociokulturell utveckling (2011), var 55 procent 
av de unga mellan 21–24 år hemmaboende. Bäckby hade likande siffror som Hallunda/Nors-
borg, dock har andelen hemmaboende ökat i mindre grad i Bäckby mellan 2000 (43 %), 2005 
(44 %) och 2011 (52 %).  
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Figur 7.  Andel hemmaboende vuxna barn 21–24 år  

I jämförelse med kommunerna sticker Västerås och Eskilstuna ut bland de övriga nio kom-
munerna vad gäller andel hemmaboende vuxna barn. I Eskilstuna har det skett nästan en för-
dubbling mellan 2000 (25 %) och 2011 (49 %). Under 2005 låg siffran på 30 procent. I 
Skogsängen har andelen legat på 30 procent år 2000 och 2011 – en siffra som var nere i 15 
procent 2005. Eskilstuna som helhet har i jämförelse med Lagersberg 30 procent (2000), 15 
procent (2005) och 30 procent (2011) fler hemmaboende vuxna barn. 

I Västerås var 43 procent av de mellan 21 och 24 år hemmaboende (2011). Att jämföra 
med 2000 (27 %) och 2005 (29,5 %). I kontrollområden Råby ökade andelen från 20 procent 
2000 och 2005 till 28 procent 2011. Även i Västerås kommun som helhet bor det fler hem-
maboende vuxna barn än i de två stadsdelarna. 

När det gäller skillnaden mellan könen ser vi i figur 8 nedan att andelen män och kvinnor 
som bor hemma i Bäckby är högre än i övriga delar. 
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Figur 8. Andel hemmaboende vuxna barn   

Andelen hemmaboende vuxna kvinnor är lägre än andelen män i samtliga områden (figur 8). 
Störst skillnad är det i Bäckby, där andelen hemmaboende vuxna barn också är högre än i 
övriga områden. Data saknas för kvinnor i Lagersberg och för båda könen i riket. 

Hälsa 

Under policyområdet hälsa finns antalet ohälsodagar och förtidspensionerade. Antalet 
ohälsodagar är ett mått på utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsjukersättning, rehabili-
teringsersättning, sjukersättning/aktivitetsersättning, förtidspension/sjukbidrag från socialför-
säkringen. Den andra variabeln, andel personer med sjuk- och aktivitetsersättning, är ett mått 
på andelen förtidspensionerade. 

Ohälsotalet, antalet dagar 

Antalet ohälsodagar har ökat i samtliga stadsdelar under de tre mätperioderna. Bäckby och 
kontrollområdet Råby har högst antal utbetalda sjukdagar. Trenden är liknande vid en jämför-
else mellan de elva kommunerna. Västerås hade överlägset flest antal ohälsodagar 2011 (47,5), 
att jämföra med Eskilstuna (28) och Luleå (27). 
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Tabell 2. Ohälsotalet, antalet dagar 20–64 år 

Stadsdelar Ohälsotalet, antal dagar 20–64 år 

 2011 2005 2000 

Flemingsberg 26 45 45 

Ronna 29 50 56 

Herrgården 29 33 19 

Riket 39 43 28 

Västra Skogås 32 57 47 

Lagersberg 32 38 38 

Alby 33 54 49 

Norra Biskopsgården 33 55 50 

Fittja 34 58 57 

Husby 36 47 40 

Hallunda/Norsborg 36 62 57 

Tensta 36 57 49 

Gårdstensberget 37 55 56 

Skogsängen 39 56 56 

Rinkeby 41 60 49 

Hjällbo 42 53 42 

Bergsjön 42 62 54 

Gamlegården 43 66 62 

Hertsön 44 66 60 

Råby 47 69 58 

Bäckby 48 69 54 

Andersberg 52 62 56 

 

Lagersberg är bland de fem stadsdelar med minst antal ohälsodagar, och ligger nära riks-
genomsnittet år 2011. Skogsängen återfinns däremot bland de stadsdelar som samma år hade 
flest ohälsodagar. 
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Figur 9. Ohälsotalet i dagar, per kön 

I stadsdelarna Råby och Bäckby (Västerås) är andelen ohälsodagar långt över både riket som 
helhet och andra områden. Trenden är den omvända vad gäller Skogsängen och Lagersberg 
(Eskilstuna). På kommunnivå förhåller sig de båda kommuner nära varandra.  

Andel förtidspensionerade 

Andelen förtidspensionerade i miljonprogramsområdena ökade för samtliga stadsdelar mellan 
2000 och 2005. Därefter halverades andelen fram till 2011 i flera stadsdelar. Förändringen in-
tensifierade från och med 2006 och framåt i och med Alliansregeringens skärpning av social-
försäkringarna. Lagersberg utgör ett undantag när det gäller andelen förtidspensionerade 
(4,2 %). Att jämföra med de tre stadsdelarna Herrgården (5 %), Rinkeby (6,4 %) och Gamle-
gården (6,7 %) som alla hade högre andel förtidspensionerade. 

 

Figur 10. Andel förtidspensionerade 20–64 år  
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De stadsdelar med högst ekonomisk och kulturell utveckling hade alla under 5 procent andel 
förtidspensionerade. Minst hade Flemingsberg (3,3 %), följt av Västra Skogås (3,4 %), Hall-
unda/Norsborg (4,1 %) och Hertsön (4,7 %). 

Eskilstuna (2,6 %) minskade andelen förtidspensionerade från åren 2000 och 2005 (4 %). 
Västerås är den av de elva kommunerna med högst andel förtidspensionerade. Andelen har 
varierat mellan 2000 (3,7 %), 2005 (2,4 %) och 2011 (5,2 %). 

I stadsdelarna Skogsängen och Lagersberg är andelen män i högre grad än kvinnorna för-
tidspensionerade. I Råby, Bäckby, Eskilstuna kommun, Västerås stad och i riket är det tvärt-
om.  

 

Figur 11. Andel förtidspensionerade, per kön 

Andelen kvinnor har varit högre mellan 2000 och 2011 i Västerås och Eskilstuna, detsamma 
gäller i Bäckby och Råby under samma tidsperiod. Skogsängen hade fler förtidspensionerade 
kvinnor år 2005 (7 %) än män (5 %), vilket betyder att det är enda stadsdelen som genomgått 
väsentliga förändringar mellan 2005 och 2011. 

Brott 

I policyområdet brott ingår endast variabeln totalt anmälda brott per 1 000 invånare. I figuren 
nedan visas totalt antal anmälda brott dividerat med befolkningen för år 2011.  

Anmälda brott per 1 000 invånare 

Som framgår av tabellen nedan (figur 12) anmäldes år 2011 flest brott per 1 000 invånare i 
Stockholm (227). I andra ändan finns Västerås med minst antal anmälningar (90) och 
Eskilstuna med näst minst (105).  
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Figur 12. Antal anmälda brott per 1 000 invånare 

Kontrollområdet Skogsängen sticker ut med näst flest anmälda brott år 2011(203). Även kon-
trollområdet Råby har ett stort antal anmälda brott (136). Tillsammans med Lagersberg (193) 
och Bäckby (164) har dessa fyra stadsdelar enskilt fler anmälda brott än sina kommuner som 
helhet. 
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Bilaga 3: Ekonomisk utveckling 

Utbildning 

Till socioekonomisk hållbarhetsdimensionerna räknas tre policyområden: utbildning, syssel-
sättning och välfärd. Till policyområdet utbildning räknas variablerna, a) andel behöriga till 
högskola, b) andel elever som fullföljt gymnasiet inom fyra år och c) andel elever som ej upp-
nått målen i ett eller fler ämnen i åk 9. Till policyområdet sysselsättning räknas variablerna 
andel studerande, andel personer som varken studerar eller förvärvsarbetar, andel långtids-
arbetslösa samt andel företagare. Och till policyområdet välfärd räknas variablerna medel-
inkomst, andel boende i bostadsrätt samt andel personer 20–64 år utan försörjningsstöd eller 
introduktionsersättning. 

Andel behöriga till högskola 

Andelen behöriga till högskola/universitet från stadsdelarna har ökat för de flesta av de 21 
miljonprogramsområden. I skogsängen fanns inget data för år 2000. I Skogsängen har dock 
andel behöriga till högskola minskat från 2005 (71,4 %) till 2011 (66,7 %). Den minskningen 
fanns även i kontrollområdet Råby där den största förändringen skedde mellan 2000 (83,7 %) 
och 2005 (75 %). År 2011 låg siffran på en procentenhet under 2005 års siffra.  

 

Figur 13. Andelen behöriga till högskola 20–64 år 

Efter Andersberg (Halmstad) är Lagersbergs det område med minst andel behöriga till hög-
skola. Dock är trenden positiv då andelarna har ökat mellan 2000 (55 %), 2005 (56,3 %) och 
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2011 (60 %). Jämfört med Eskilstuna som helhet ligger både Skogsängen och Lagersberg 
långt efter. I Eskilstuna, som hade en minskning mellan år 2000 (89,8 %) och 2005 (61,5 %), 
var 84 procent behöriga till högskola år 2011. 

I Bäckby skedde en minskning på en procentenhet mellan 2005 (79,1 %) och 2011 
(78,3 %). År 2000 var 72,4 procent behöriga. Jämfört med Västerås ligger Bäckby inte långt 
efter då Västerås stad hade 85 procent behöriga år 2011 – 87,6 procent år 2005 och 78,1 pro-
cent år 2000.  

Hertsön, som är en av de stadsdelar med relativt sett högst socioekonomisk och sociokul-
turell utveckling, hade 82,6 procent behöriga till högskola år 2000, hela 95,2 procent 2005 och 
91,7 procent 2011. Det är också den stadsdel bland våra 21 övriga miljonprogramområden 
som hade störst andel behöriga till högskola än riket. Hallunda/Norsborg, som är området 
med högst utveckling, har ökat andelen behöriga till högskola med 24 procent mellan 2000 
(58 %) och 2011 (82,6 %).  
 

 

Figur 14. Andel behöriga män och kvinnor till högskola år 2000, 2005 och 2011 

Under åren 2000, 2005 och 2011 var andelen kvinnor som var behöriga till högskola högre än 
män i samtliga områden. I figuren saknas data för Råby, Skogsängen och Lagersberg. 

Andel elever som fullföljt gymnasiet inom fyra år 

Av de stadsdelar där elever som påbörjade sin gymnasieutbildning och som inom fyra år tagit 
ut en gymnasieexamen finns två av de stadsdelarna med lägst utveckling i SUND-matrisen 
(2011). I Gamlegården tog 61 procent av de som påbörjade sin gymnasieutbildning en exa-
men inom fyra år. Motsvarande siffra för Herrgården var 63 procent. 
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Figur 15. Andel elever som fullföljt gymnasiet inom fyra år 

Stadsdelarna Flemingsberg (34 %), Västra Skogås (37 %) och Hallunda/Norsborg (37 %), 
med högst socioekonomisk och sociokulturell utveckling, är de områden med lägst andel 
elever som fullföljt och erhållit examen inom fyra. 

Bäckby (47 %) är också en av de stadsdelar där en hög andel av eleverna tar ut en examen 
inom fyra år, vilket är högre än i kontrollområdet Råby (41 %) men lägre än i Västerås som 
helhet (68 %). Även Lagersberg (40 %) och Skogsängen (38 %) hade mindre andel elever som 
fullföljer sin gymnasiala utbildning jämfört med kommunen. I Eskilstuna gick 68 procent ut 
med en examen inom fyra år. Tillsammans med Stockholm där det också var 68 procent, 
hade dessa tre kommuner lägst andel som fullföljde sin utbildning. Södertälje (78 %), som 
hade näst störst andel, hade tio procent högre än Eskilstuna och Västerås. Högst andel hade 
universitetsstaden Göteborg med en andel på 80 procent år 2011.  
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Figur 16. Andel elever som fullföljt gymnasiet inom fyra år 

Andel kvinnliga elever (45 %) som fullföljt gymnasiet år 2011 var större än andel män 
(36,8 %) i Råby. Bäckby visade en ganska jämn fördelning mellan könen – (48 %) män och 
(45,5 %) kvinnor till skillnad från år 2000 (26,3 % kvinnor 46 % män), vilket tyder på en på-
taglig ökning för kvinnor under de elva åren. 

I Lagersberg har andelen kvinnor (33 %) som fullföljt gymnasiet inom fyra år varit lägre än 
andelen män (43 %) år 2011. I Skogsängen finns den största skillnaden mellan kvinnor (23 %) 
och män (54,5 %) som fullföljt gymnasiet. Det procentuella antalet kvinnor som fullföljt 
gymnasiet i Skogsängen är också det lägsta bland de fyra områdena år 2011. Läget för Råby 
förändrades mellan år 2000 (43 % kvinnor 44,2 % män) och 2011 (45 % kvinnor 37 % män). 

Andel elever som ej uppnått målen i ett eller fler ämnen i åk 9  

Av de elever som avslutat årskurs 9 och inte uppnått målen i ett eller flera ämnen finns det 
tydliga skillnader mellan de fyra stadsdelarna med högst respektive lägst socioekonomisk och 
sociokulturell utveckling. 

I Rinkeby låg andelen elever mellan åren 2000 (54 %), 2005 (56 %) och 2011 (52 %) strax 
över 50 procent. Den näst högsta andelen finns i Gamlegården som ökade mellan 2000 
(51 %) och 2011 (68 %). Högst andel fanns i Herrgården som ökade mellan åren 2000 
(66 %), 2005 (67 %) och 2011 (71 %). Lagersberg hade den högsta andelen av elever som inte 
går ut årskurs 9 med fullständiga betyg i alla ämnen mellan 2000 (21 %) och 2005 (82 %). 
Under 2011 kom andelen att sjunka igen (63 %).  
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Figur 17. Andel elever som har avslutat grundskolans årskurs 9 (vt) och ej 
uppnått målen i ett eller flera ämnen 

De fyra stadsdelar med högst socioekonomisk och sociokulturell utveckling var också de med 
minst andel elever som inte har fullständiga betyg när de avslutar årskurs 9. I Västra Skogås 
minskade andelen mellan 2000 (43 %) och 2011 (38 %). I Flemingsberg minskade andelen 
nästan till hälften mellan 2000 (63 %) och 2011 (34 %). Hallunda/Norsborg hade en minsk-
ning på 12 procenteneheter mellan 2000 (40 %) och 2011 (32 %). Lägst andel elever som 
saknar fullständiga betyg i årskurs 9 fanns i Hertsön. Visserligen fördubblades nästan andelen 
mellan 2000 (23 %) och 2005 (40 %), en ökning som dock nästan reducerades helt till 2011 
(24 %). 

Andel manliga studenter i Bäckby (46,6 %) var högre år 2000, men sjönk fram till år 2011 
(31,9 %) och andelen kvinnor har tvärtom ökat under samma tidsperiod (29,7 % till 35,5 %). 
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Figur 18. Andel elever som har avslutat grundskolans årskurs 9 (vt) men ej 
uppnått målen i ett eller flera ämnen, per kön 

I Råby skedde en omvänd förändring för manliga studenter (36 % till 44,4 %) och kvinnliga 
(43,8 % till 41,4 %) studenter under elva år. Lagersberg hade år 2011 högre andel män och 
kvinnor som fullföljt sin utbildning än något av de övriga områdena. 

Sysselsättning 

Till policyområdet sysselsättning räknas variablerna a) andel studerande, b) andel personer 
som varken studerar eller förvärvsarbetar c) andel långtidsarbetslösa och d) andel företagare 
av de förvärvsarbetande.  

Andel studerande 

Bäckby var den stadsdel med lägst andel studerande. De har legat mellan tolv procent (2000) 
och tio procent (2011). Lagersberg däremot var den stadsdel efter Flemingsberg med högst 
andel studerande år 2011 (19 %), vilket nästan var dubbelt så högt som Eskilstuna kommun 
år 2011 (10 %). Bäckby låg i nivå med Västerås år 2011 (9,5 %).  
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Figur 19. Andel studerande 20–64 år  

Även Gamlegården och Herrgården, som är två av de stadsdelar med lägst socioekonomisk 
och sociokulturell utveckling (2011), hade högt andel studerande. I Herrgården skedde en 
fördubbling mellan 2000 (25,5 %) och 2011 (12 %). I Gamlegården skedde en minskning 
med en procentenhet till 17 procent under 2000 och 2011. 

De tre stadsdelarna med högst socioekonomisk och sociokulturell utveckling är de som 
hade minst andel studerande. För Hallunda/Norsborg, Västra Skogås och Hertsön har andel-
en legat på cirka 10 procent mellan åren 2000 och 2011. 

 

Figur 20. Andel studerande 20–64 år, per kön 

Genomgående för alla områden (figur 20) är att andelen kvinnor som studerar är högre än 
andelen män. Lagersberg sticker ut bland områdena, då deras höga andel studerande kan för-
klaras av att det finns studentbostäder i området.  
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Andel personer som varken studerar eller förvärvsarbetar  

Andel personer som varken studerar eller förvärvsarbetar och som därmed får in en inkomst 
på annat håll varierar stort mellan de stadsdelar med högst respektive lägst socioekonomisk 
och sociokulturell utveckling (2011). Västra Skogås, Hertsön, Hallunda/Norsborg och Fle-
mingsberg hör alla till de stadsdelar med relativt hög utveckling. Dessa stadsdelar hade alla 
under 31 procent av andelen personer som varken arbetar eller studerar (2011). Bäckby till-
sammans med Råby hör till områdena med lägst andel personer som varken studerar eller 
förvärvsarbetar. Jämfört med Västerås stad låg Bäckby efter med fem procentenheter 2011. I 
Eskilstuna kommun var andelen 24 procent. 
 

 

Figur 21. Andel personer som varken studerar eller förvärvarbetar 

Åt motsatt håll finns stadsdelarna Lagersberg, Rinkeby, Gamlegården och Herrgården som 
hade mellan 45 och 71 procent som varken studerar eller förvärvsarbetar. Det som sticker ut 
extra är Riket som hade lägst andel (18 %) jämfört med samtliga miljonprogramsområden. 
 

 

Figur 22. Andel personer 20–64 år som varken studerar eller förvärvsarbetar, 
per kön 
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Andelen män som varken studerar eller förvärvsarbetar är i samtliga områden lägre än kvin-
nor. De största skillnaderna mellan könen återfinns i Lagersberg och Bäckby. 

Andel långtidsarbetslösa 

I figuren nedan (figur 23) är stadsdelarna sorterade efter 2011 års värden. Efter Herrgården 
var Lagersberg den stadsdel med högst andel långtidsarbetslösa 2011 (7, 4 %). Detta kan jäm-
föras med kontrollområdet Skogsängen (6,8 %) och Eskilstuna kommun (2,3 %). Råby 
(2,3 %) och Bäckby (3,1 %) höde till de stadsdelar som hade lägst andel långtidsarbetslösa 
2011. Även i jämförelse med Västerås låg de nära (2,6 %).  
 

 

Figur 23. Andel långtidsarbetslösa  

Hallunda/Norsborgs, Västra Skogås, Flemingsberg och Hertsön som tillhör de stadsdelar 
med högst socioekonomisk och sociokulturell utveckling hade under tre procent andel som 
var långtidsarbetslösa 2011. I motsatt riktning hade Rinkeby, Gamlegården, Lagersberg och 
Herrgården över fem procent långtidsarbetslösa. 

Vad gäller skillnaden mellan könen bland andelen långtidsarbetslösa stack Lagerberg och 
Skogsängen ut 2011 (se figur 24).  
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Figur 24. Andel långtidsarbetslösa 2011, per kön 

I Bäckby, Eskilstuna kommun och Västerås stad är dock andelen män i högre grad långtids-
arbetslösa än kvinnorna.  

Andel företagare av de förvärvsarbetande 

I variablerna andel långtidsarbetslösa och andel som varken studerar eller förvärvsarbetar 
fanns en skillnad mellan de stadsdelar med hög respektive låg socioekonomisk och socio-
kulturell utveckling. Där hade stadsdelar med låg utveckling högre andel långtidsarbetslösa 
och andel som varken studerade eller förvärvsarbetade. För variabeln andel företagare av de 
förvärvsarbetande (figur 25) är det tvärtom, med Hallunda/Norsborg som undantag.  
 

 

Figur 25. Andel företagare av de förvärvsarbetande 20–64 år  

De tre övriga stadsdelana – Hertsön (3,6 %), Flemingsberg (6,7 %) och Västra Skogås (6,7 %) 
– hade alla lägre andel företagare av de förvärvsarbetande år 2011. Fyra stadsdelar med rela-
tivt sett låg utveckling – Gamlegården (6,9 %), Rinkeby (7,2 %), Lagersberg (7,9 %) och 
Herrgården (12,6 %) – hade högre andel förvärvsarbetande än de fyra stadsdelarna med högst 
utveckling. Undantaget är Hallunda/Norsborg som hade 10,5 procent år 2011. Herrgården 
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hade 2005 (19 %) högst andel förvärvsarbetande, något som var 10 procentenheter högre än i 
riket. 

Råby (4,4 %) var den stadsdel efter Hertsön som 2011 hade minst andel företagare av de 
förvärvsarbetande. Bäckby (5,4 %) låg inte långt efter Råby. Jämfört med Västerås (8,8 %) är 
skillnaden större. För Lagersberg och Skogsängen (6,9 %) var skillanden inte lika stor jämfört 
med Eskilstuna år 2011 (9,2 %). 

Figuren nedan (figur 26) visar att det är cirka en dubbelt så stor andel av männen som är 
egna företagare jämfört med kvinnorna. 

 

Figur 26. Andel egna företagare, per kön 

Detta gäller för samtliga områden, så väl som för riket i helhet. I miljonprogrammen är an-
delen egna företagare något lägre än i kommunerna i övrigt, vilket i sin tur är lägre än riket i 
helhet.  

Välfärd 

Till policyområdet välfärd räknas variablerna a) medelinkomst, b) kommunens budget2, 
c) andel boende i bostadsrätt och d) andel personer utan försörjningsstöd eller introduktions-
ersättning.  

Medelinkomst  

Ingen av de 21 miljonprogramområdena eller de elva kommunera i undersökningen nådde 
upp till medelinkomsten för riket (2011). Närmast låg Hertsön (203 520 kr) och Luleå 
(270 400 kr). 

                                                
2. Det finns inget diagram för kommunens budget då den inte ansågs tillföra något för läsaren. 
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Figur 27. Medelinkomst 20–64 år 

I figuren (figur 27) kan vi se att Bäckby (2011) och kontrollområdet Råby hade en nästan lika 
hög medelinkomst som Västerås (210 800 kr). Skogsängen låg närmare Eskilstuna 
(238 900 kr) än vad Lagersberg (148 638 kr) gjorde år 2011. 

Andel boende i bostadsrätt  

De stadsdelar med hög andel boende i bostadsrätt är också de som hade hög socioekonomisk 
och sociokulturell utveckling i SUND-matrisen (2011). Flemingsberg (29,6 %), Västra Skogås 
(32,1 %) och Hallunda/Norsborg (38,8 %) tillhör tre av de fyra som hade hög ekonomisk ut-
veckling (2011). Ett undantag är Hertsön som inte har några bostadsrätter över huvud taget. 
Stadsdelarna Lagersberg, Herrgården, Gamlegården som hade låg utveckling (2011) hade 
(2011) heller inga bostadsrätter. Rinkeby utgör i sammanhanget ett undantag med en halv 
procent av de boende mellan 20–64 år bosatta i bostadsrätt. 
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Figur 28. Andel boende i bostadsrätt  

I Bäckby har andelen boende i bostadsrätt legat stabilt för åren 2000 (20 %), 2005 (19 %) och 
2011 (20 %). I kontrollområdet Råby har andelen ökat med två procentenheter för åren 2000 
(54 %), 2005 (56 %) och 2011 (58 %). I jämförelse med Västerås stad ligger Bäckby någor-
lunda jämnt, och har haft mellan 23 och 24 procent av andelen 20–64 år som bor i en bo-
stadsrätt. I Eskilstuna kommun har andelen legat mellan 13 och 14 procent under nämnda år. 

Andel personer 20–64 år utan försörjningsstöd eller introduktionsersättning 

I figuren nedan (figur 29) visas andelen personer som varken har försörjningsstöd eller intro-
duktionsersättning, vilket innebär att de får sin inkomst från andra källor än dessa. Även här 
kan de stadsdelar med hög respektive låg utveckling (2011) skönjas på var sin sida. 

Stadsdelarna Herrgården (47,1 %), Lagersberg (54 %), Gamlegården (62,6 %) och Rinkeby 
(82,4 %) hade alla låg socioekonomisk och sociokulturell utveckling (2011) jämfört med de 
med hög utveckling under samma år. I Hertsön (88,5 %), Flemingsberg (91 %), Västra Sko-
gås (92,4 %) och Hallunda/Norsborg (94,4 %) hade över 88 procent sin inkomst från annat 
håll.  
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Figur 29. Andel personer 20–64 år utan försörjningsstöd eller introduktions-
ersättning 

Råby (89 %) och Bäckby (90 %) ligger nära dessa områden, vilket också visar sig i SUND-
matrisen vid en jämförelse i den socioekonomiska utvecklingen. Jämfört med Västerås 
(94,1 %) låg inte dessa två stadsdelar långt efter (2011). Eskilstuna (89,5 %) hade nästan dub-
belt så hög andel som i Lagersberg och cirka 15 procentenheter högre än i Skogsängen 
(75 %). I riket har andelen inte varierat nämnvärt mellan 2000 (94,4 %), 2005 (95,6 %) och 
2011 (95,6 %). 

Andelen män och kvinnor utan försörjningsstöd var jämt mellan år 2000 och 2011, både i 
Västerås (ca 93 % till ca 94 %) och Eskilstuna kommun (ca 90 % till ca 89 %). 
 

 

Figur 30. Andel personer utan försörjningsstöd eller introduktionsersätt-
ning år 2000/2011, per kön 

Kontrollområden som tillhör Västerås uppvisar inte heller några större skillnader mellan män 
och kvinnor utan försörjningsstöd, vilket motsvarar bilden i hela riket. Områden som tillhör 
Eskilstuna visar däremot skillnader mellan könen och förändringar över tid. Andelen män 
(71 % till 60 %) utan försörjningsstöd i Lagersberg var högre än andel kvinnor (65,7 % till 
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48,4 %) mellan år 2000 och 2011. Skogsängen uppvisade inga skillnader mellan könen år 2000 
(ca 83 %), däremot har andelen män (77 %) och kvinnor (72,4 %) utan försörjningsstöd eller 
introduktionsersättning förändrats under 2011. 
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