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Abstract 

The aim of this paper is to find out how the segregation appears in Sweden today and how it 

arises. We also want to find out in what way the integration policy contributes to the 

segregation. Eventually we want to see if segregation really is as problematic as it is often 

portrayed. To achieve the aim of this study, we have made a secondary analysis of a 

report and literature that are suited to our work. We have selected four neighborhoods in the 

swedish city Västerås that we believe fits within the term segregation. What we found out is 

that the four neighborhoods have the highest percent of a low income, high unemployment 

and children living in poverty. The problem of segregation is what characterizes it. We could 

see a pattern that there are many people with a foreign background who lives in those 

neighborhoods and it is a result of the integrations policy. Including the EBO-law that lets the 

refugees choose where they want to live. In many cases do they choose to live where they can 

afford and close to their family and friends, and they tend to stay there. We think that it has 

been very interesting to find out what various political scientists say about the different 

integrations policy models. They are not completely satisfied with any of the integration 

models. Social mixing is negative because that it leads to a big difference between the people 

in the area, it will be a huge contrast between the wealthy and those who is not. 

Multiculturalism can lead to dissatisfaction among the dominant population and assimilation 

do not allow people to express their cultural features in public. 
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1. Inledning 

Kristdemokraternas före detta partiledare Göran Hägglund sa till DN i januari 2015 att 

”Stödet till dem som väljer eget boende leder till destruktiv trångboddhet och bör skrotas”, 

med anledning av de senaste månadernas debatt kring EBO-lagen, alltså lagen om eget 

boende. Förslaget om att flyktingarna själva skulle få välja sitt boende kom från den 

borgerliga regeringen redan år 1992. År 1994 fattades ett beslut av regeringen om att denna 

lag skulle införas. Mer konkret innebär lagen att asylsökande tillåts ordna eget boende. De får 

själva välja var de vill bo och också ordna med själva boendet istället för att migrationsverket 

ska placera ut dem. De är inte heller beroende av de avtal som kommunerna stiftar med 

migrationsverket (Borevi & Myrberg, 2010. S.11-12). 

Året efter implementeringen av EBO- lagen hände något ännu större. Sverige blev medlem i 

Europeiska Unionen efter en omröstning som gav ja-sidan majoritet. Det diskuteras om flera 

orsaker till medlemskapet men den största anledningen anses vara på grund av att Sverige var 

i ekonomisk kris. Socialdemokraterna menade att det var den förändring som krävdes för att 

trygga finansieringen av välfärdsstaten. Detta i samband med att de skedde en förändring runt 

om i världen, så som berlinmurens fall. Sverige stod inte längre mellan två maktblock och 

kunde nu gå ur sin position som neutrala och skulle inte trampa någon på tårna med sitt 

medlemskap. Medlemskapet i Europeiska Unionen var alltså främst en väg ut från den 

ekonomiska krisen och för att säkra den ekonomiska framtiden. (Möller, 2011) 

Den främsta anledningen till införandet av EBO-lagen handlade om att de asylsökande fick 

vänta för länge på besked om uppehållstillstånd. Det ledde till problem med passivisering 

bland de asylsökande och ökade kostnader för staten. Innan införandet av denna lag tillsattes 

av den borgerliga regeringen 1991 en utredning om flyktingmottagning och effektivisering av 

mottagningarna. Det rörde sig exempelvis om kortare handläggningstider, minskade kostnader 

och en möjlighet om att de själva skulle få välja sitt boende och inte bli utplacerade 

någonstans. I och med införandet av EBO-lagen 1994 påvisade storstäderna en del problem 

med det nya systemet. I utredningen uppskattade man att cirka 10 procent skulle välja att bo 

hos släkt eller vänner, men ganska snart efter införandet såg man att det snarare rörde sig om 

60 procent. (Borevi & Myrberg, 2010. S. 12). Problemet med dessa höga siffror är att 

områdena blir fattigare eftersom att de flyktingar som flyttar dit oftast är både arbetslösa och 

saknar ekonomiskt kapital. På detta sätt karaktäriseras dessa områden av utanförskap, 

arbetslöshet och fattigdom.  



2 

 

Det har riktats en hel del kritik mot EBO-lagen. Denna kritik handlar bland annat om 

trångboddhet, konflikter mellan värdfamiljerna, och att värdfamiljen ur en 

integrationssynpunkt riskerade att försena och komplicera sin egen integration. En annan 

kritik som riktas mot EBO-lagen är att flyktingarna tenderar att stanna kvar i det område som 

de först valde att bosätta sig i och på detta sätt bidrar de till att öka den etniska 

boendesegregationen och stadsdelens försämrade välfärd. En fråga vi ställer oss här är om 

andelen nyanlända som söker sig till sina familjer skulle minska om det fanns jobb på andra 

ställen? 

Morgan Johansson (s) justitieminister säger till SVT i mars 2015 att trots den heta aktuella 

debatten om EBO-lagen så har regeringen kommit fram till att det rent ekonomiskt inte är 

möjligt att avskaffa lagen. Ett eget boende är billigare för statskassan då det kostar 170 kronor 

per dygn och person medan migrationsverkets egna boende kostar upp mot 390 kronor per 

dygn och person. Skulle lagen avskaffas innebär det en kostnad på 3 miljarder kronor mer per 

år än i dagsläget. Det vi framförallt uppmärksammar här är att de medborgerliga fri-och 

rättigheterna inte nämns över huvudtaget utan att det snarare endast framställs som en 

ekonomisk fråga.  

Ekonomin utgör grunden för var folk är bosatta och varför. En till grund är invandrarnas egna 

val att bo nära folk som har samma kulturella bakgrund och att de där känner sig trygga. 

EBO-lagen bidrar till segregationen i och med att de ofta blir kvar i det bostadsområdet som 

de startade på. De har även en lång väg in till arbetsmarknaden då handläggningstiderna i de 

flesta fall är allt för långa. Integrationsprocessen tar för lång tid.  

I Västerås går det tydligt att peka ut vilka stadsområden som är de mest segregerade. Jämför 

man med resten av staden har dessa högst antal invånare med utländsk bakgrund, de har lägst 

inkomstnivå och hög arbetslöshet. Dessa områden är Vallby, Råby, Bäckby och Hammarby 

och därför kommer det att vara dem vi utgår ifrån i vår studie. För att konkretisera hur 

påtaglig segregationen eventuellt är jämför vi också med två stadsområden i Västerås som 

istället kännetecknas av ett högt välfärdsindex. 
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1.1 Syfte 

Syftet är att ta reda på hur boendesegregationen ser ut i dagens Sverige, med Västerås som 

utgångspunkt men också hur själva boendesegregationen uppstår. En minskad 

boendesegregation är ett mål för dagens integrationspolitik och vi vill ta reda på vad det finns 

för problematik och svårigheter med detta skeende. Slutligen vill vi göra en reflektion om 

boendesegregation verkligen är så problematisk som det ofta framställs. 

 

1.2 Frågeställning 

För att uppnå vårt syfte har vi dessa frågor till vår hjälp: 

 Vad är boendesegregation och hur uppstår den? 

 Hur skiljer sig dagens boendesegregation från tidigare? 

 Hur problematiskt är egentligen boendesegregation? 

 

1.3 Disposition 

Inledningen ska direkt kasta in läsaren i debatten kring ämnet boendesegregation och ge en 

kortare förklaring till fenomenet och dess problem, vilket sedan är det som ligger till grund 

för syfte och frågeställning.  Nästa avsnitt är en begreppslig förklaring för att underlätta 

läsandet av uppsatsen. Den tredje delen är ett teoriavsnitt som behandlar olika försök till 

integrationspolitik i Sverige från 60-talet och framåt, detta avsnitt avslutas med teoretiska 

överväganden. Metoddelen är nästa avsnitt och där beskriver vi vilken metod vi använt oss av, 

lite för- och nackdelar med den och helt enkelt hur genomförandet och arbetet gått till. Det 

femte avsnittet är resultatdelen och där presenteras empirin på ett jämförande sätt mellan åren 

2003 och 2013. Det leder oss in på de sista två avsnitten som är diskussion och slutsats, där vi 

försöker knyta ihop resultatet med teorin, för att sedan återkoppla det till frågeställningarna. 

Vi avslutar med en diskussion om studiens genomförande, resultat och även lite tankar kring 

framtida forskning inom ämnet. 
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2. Begreppsapparat 

Då det finns en uppsjö av begrepp och olika definitoner av alla dessa begrepp kopplat till 

boendesegregation, börjar vi med att reda ut hur vi väljer att definiera dessa.  

 

2.1 Segregation  

Segregation är ett mångtydigt begrepp som kan användas i många olika kontexter. ”Avskilja” 

eller ”separation” är den direkta översättningen från latin. Åtskiljandet av människor är alltså 

vad det handlar om. Det kan till exempel vara baserat på ålder, klass, etnicitet, kön och så 

vidare. Begreppet omfattar också de processer som bidrar till att skapa detta fenomen. 

(Andersson, 2008) 

2.1.1 Integration  

Integration kan förklaras som ett önskat mål eller tillstånd och också de processer som leder 

dit, till det gemensamma närmandet. I detta sammanhang handlar det om när invandrare 

kommer in i det svenska samhället och etablerar sig. Det handlar också om att själva 

samhället behöver vara flexibelt och öppet för den förändring det innebär. (Hjerm & Schierup, 

2008) 

2.1.2 Etnicitet  

Begreppet etnicitet avser en grupp människor som själva anser sig ha gemensamt ursprung 

och gemensamma egenskaper. Det är ett sätt att urskilja grupper från varandra men det 

handlar också om en känsla av tillhörighet. (Andersson, 2008) 

 

2.2 Social ingenjörskonst  

Social ingenjörskonst är ett begrepp som handlar om att man genom planering, beslut, 

lagstiftning gradvids försöker uppnå en förändring och förbättring. I detta fall handlar det om 

en förändring som skulle innebära att fenomenet med de utsatta och segregerade områdena 

skulle minska. (Fell et al.,2013) 

2.2.1 Mångkulturalism  

Mångkulturalism är en av de invandrarpolitiska modellerna och innebär en blandning av olika 

parallella kulturer. Man bejakar olikheterna i de olika kulturerna och accepterar varandra och 

ser det som något positivt att man kan lära av andras seder och bruk. (Andersson, 2008) 
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2.2.2 Assimilation 

Assimilation handlar om anpassning. I detta fall handlar det om att få invandrare och 

flyktingar att anpassa sig till det nya landets seder och bruk. Det är också en av de 

invandringspolitiska modellerna. Som invandringspolitik handlar det om att anpassa sig till 

den dominerande politiken i det offentliga rummet. (Andersson, 2008) 

2.2.3 Social mixing 

Social mixing eller social blandningspolitik som det också kallas, är den tredje 

invandrarpolitiska modellen. Där handlar det om att försöka variera upplåtelseform i ett 

område. Tanken är att det ska finnas en variation mellan hyresrätter, bostadsrätter och 

småhus. Forskaren Rowland Atkinson är en ledande forskare inom området och han påstår att 

allt i samhället fungerar bättre om grannskapen är mer socialt blandade. Vidare drar han 

slutsatsen att områdena skulle få ett bättre rykte om de bestod av en större blandning. 

(Andersson, 2008) 
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3. Teori 

3.1 Bakgrund – tidigare försök till integration i Sverige 

Segregation kan delas i tre grundkategorier, dessa är demografisk segregation, etnisk 

segregation och socioekonomisk segregation. Den demografiska segregationen handlar om 

skillnader i geografiska fördelningar efter exempelvis kön, ålder, hushållstyper och så vidare. 

Etnisk segregation handlar om att personer med gemensamma egenskaper, som exempelvis 

etniska, religiösa eller andra kulturella segregeras från resten av befolkningen. De bor ofta 

geografiskt och socialt åtskilda från majoritetsbefolkningen. Socioekonomisk segregation 

innebär helt enkelt att klass- och resursskillnader avgör var människor bosätter sig. Den 

etniska segregationen är den som under de senaste åren dominerat i Sverige. De olika 

formerna av segregation tenderar att hänga ihop då en form av segregation ofta är ett resultat 

av en annan. Alltså en person med en utländsk bakgrund, som är lågutbildad och har låg 

inkomst tenderar samtidigt att vara koncentrerad till specifika bostadsområden. Hur har då 

detta skett?  

 

Om vi tittar tillbaka i historien kan vi konstatera att Sverige haft både in -och utvandring. 

Nivåerna har varierat och likaså orsakerna men utvandringen var som störst under första 

hälften av 1900-talet, och invandringen har dominerat efter 1950-talet och framåt. I och med 

att invandringen var påtaglig krävdes en integrationspolitik. Integrationspolitiken har varit av 

olika karaktär genom åren. (Andersson, 2008) 

 

3.1.1 Integrationspolitik 60-talet 

Under 1960-talet ökade invandringen påtagligt och nu såg man den som ett hot mot 

samhällsutvecklingen och mot den stabila och lugna arbetsmarknaden. På 1960-talet hade 

man under en lång tid menat att invandrarna självklart skulle assimileras i det svenska 

samhället och i den svenska kulturen. Detta gällde även i USA, Canada och Australien under 

1960-talet. Invandrarna förväntades att göra sig av med sitt arv och anpassa sig till det landets 

kultur och seder. Man skulle om det krävdes, kasta av sig det arv som skiljde sig från landets. 

Vissa invandrare kunde vägras inresa om de inte kunde assimileras. Att ha 

assimileringsmodellen som integrationspolitik ansågs viktigt för den politiska stabiliteten i 

landet (Kymlicka 1998 s, 19-24) 
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I takt med utveckling av det politiska klimatet i omvärlden var också mottagandet av 

invandrare i behov av en förändring. De nya värderingarna innebar att invandrarna skulle ha 

rätt till språkundervisning, jämlikhet och att majoritetsbefolkningen skulle respektera 

minoriteters kultur.  

1966 och 1967 reglerades invandringen. Regleringen som infördes handlade om att 

arbetstillstånd måste ha sökts innan man reste till Sverige och de från utomnordiska länder 

skulle ha bostad och arbete innan de kom till Sverige. Till skillnad från början på 1960-talet 

hade invandrare som kom till Sverige nu i slutet av 60-talet till och med statligt stöd för att 

bevara deras kultur och språk. I mottagarprocessen av flyktingar låg det största ansvaret på 

arbetsmarknadsmyndigheten. Flyktingarna fick då möjlighet att introduceras i det svenska 

språket och i det svenska samhället.  

År 1968 fastslog riksdagen regleringen som uppkommit under de tidigare två åren med grund 

att den svenska befolkningens arbetssituation inte ska bli lidande på grund av invandringen. 

Invandrarverket hade 1969 till uppgift att se till att den svenska befolkningen skulle bli 

upplysta angående invandrarna för att skapa goda relationer sinsemellan.(Borevi & Myrberg, 

2010.)  

Trots flera regleringar minskade inte invandringen men medvetenheten om dess betydelse för 

samhällsutveckligen stärktes. Här väcktes debatten om huruvida invandrarna skulle mottagas. 

Som vi kan se i tabell 1 fanns ingen ren integrationspolitisk idé utan riksdagen fokuserade på 

de mest grundläggande problemen som bland annat rörde invandrarnas dåliga 

boendessituation, hjälp med eventuell tolkning och så vidare. Frågan om invandrarna skulle 

assimileras dök alltså upp men riksdagen valde att inte ta ställning till detta eftersom man 

ansåg att det fanns viktigare problem som skulle prioriteras. (Widgren, 1982. S. 13-15) 

 

3.1.2 Integrationspolitik 70-talet 

1974 presenterade invandrarutredningen från 1968 (IU) målet med invandrararpolitiken som 

regeringen anslöt sig till och som riksdagen antog våren 1975.  Huvudprinciperna för den nya 

invandrarpolitiken var jämlikhet, samverkan och valfrihet. Målet om jämlikhet innebar att alla 

invandrare skulle ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter som 

majoritetsbefolkningen. De ska både ha rätt att utöva sin kultur och behålla sitt modersmål för 

att kunna bevara sin identitet.  Målet om samverkan handlade om att skapa en ökad förståelse 
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mellan svenskarna och invandrarna. För att möjliggöra detta måste invandrarna bland annat få 

större chanser att delta politiskt och kunna föra egna kulturella verksamheter. Det sista målet 

handlade om valfrihet och innebar att de själva skulle kunna välja hur pass försvenskade de 

skulle bli, eller inte bli.  

Under 1970-talet skedde en förändring i integrationspolitiken runt om i världen. USA, Canada 

och Australien förkastade assimilationsmodellen mot en mer tolerant politik. Invandrarna 

tillåts att behålla sitt arv och deras kulturella drag. Det är dock viktigt att skilja detta ifrån den 

moderna mångkulturalismen. Minoriteternas egenart kom till uttryck främst i familjelivet och 

bland frivilliga sammanslutningar. Invandrarna tar fortfarande del i majoritetens institutioner 

och de ska lära sig de dominerade språket. Till exempel så var man tvungen att lära sig det 

engelska språket för att få medborgarskap i USA, Canada och Australien. (Kymlicka 1998, 

s19-24). 

Det skapades flera reformer under 70-talet för att förverkliga dessa mål men den viktigaste 

och den mest centrala var rösträttsreformen. Den handlade om att alla invandrare som bott i 

Sverige längre än tre år skulle ha rätt att både rösta och kandidera i politiska val. I och med 

invandrarnas politiska inflytande började alla riksdagspartier ta invandringspolitiken på större 

allvar. (Widgren, 1982. S.15-17) 
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 Tabell 1 

 Integrationspolitik 

Assimilering Mångkulturalism Social Mixing 

 

1960 -  

 

Förväntas göra sig av 

med sitt arv. 

  

 

1970 -  

 

Språkkrav och 

dominerade kulturen 

offentliga rummet. 

 

Skyldighet att integreras. 

Mångkulturell 

inriktning.  

 

Tillåts exempelvis 

behålla sitt arv. 

 

 

1980- 

 

Kulturella rättigheter 

tonas ned. 

 Fördela 

flyktingarna 

jämt över landet. 

 

1990- 

 

 Fattas nya beslut för 

att ta bort vi- och 

dem tänkande. 

 

Bejaka mångfald, 

lika rättigheter och 

skyldigheter.   

 

 

2000- 

  

 Stark 

mångkulturalism. 

 

Arbetas och 

lagstiftas för att 

motverka 

diskriminering. 

Vissa politiker 

har fortfarande 

kvar idén om att 

fördela 

flyktingar jämt,  

dock inget som 

lyckats. 
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3.1.3 Integrationspolitik 80-talet 

1985 tog invandrarverket och kommunerna över ansvaret för flyktingmottaggningen från 

arbetsmarknadsmyndigheten och en hela-sverige-strategi infördes med målet att fördela 

flyktingarna jämt över landet. Invandrarverket ansvarade för den finansiella delen medan 

kommunerna själva skötte introduktionen in i det svenska samhället. Dock uppmandes här 

alla kommuner att ta emot flyktingar. 1986 kom det en rad lagar mot etnisk diskriminering 

och det tillsattes också en ombudsman. Man betonade en av huvudprinciperna från 1970-talet, 

nämligen valfriheten. Nu menade man dock att valfriheten endast skulle vara baserad på 

svenska principer och de grundläggande normerna i vårt samhälle. 

Det var under 1980-talets mitt som antalet asylsökande från länder som Iran, Irak, Turkiet, 

Libanon med flera ökade stort i hela Västeuropa. Asylsökande från länder som Somalia, 

Kosovo och forna Jugoslavien började i slutet av årtiondet öka. I och med detta blev 

väntetiden på beslut betydligt längre. Antalet flyktingförläggningar ökade men trots detta var 

det fler och fler som fick avslag på sina asylansökningar. (Migrationsverket, 2015) 

De som invandrade till Sverige i början på 80-talet hade i slutet av årtiondet fortfarande inte 

ens kommit ut på arbetsmarknaden. Med hjälp av den integrationspolitik som bedrevs under 

denna period borde invandrarna varit etablerade på arbetsmarknaden. Men verkligheten såg 

annorlunda ut till skillnad från den politiska föreställningen. (SOU 2004:21) 

1987 skulle alla Sveriges kommuner bidra till flyktingmottagandet. Många såg detta som 

positivt då fler kommuner fick vara delaktiga och bistå i flyktingmottagandet samt att det 

skulle bli en större spridning av flyktingarna om kommunerna var öppna för flyktingarna. 

Alla kommuner i landet skulle ha ett flyktingmottagande som låg på 2,9 promille av 

befolkningen. Responsen från majoriteten av kommunerna var positiv förutom från en 

kommun, Sjöbo i Malmö. Man ansåg att hanteringen av flyktingarna var för dålig samt att 

kriminaliteten skulle öka samtidigt som välfärden skulle minska.  

  

1988 fick Invandrarverket en varning på grund av att de inte följde det uppsatta systemet vad 

gäller invandrarnas och flyktingarnas väg in till arbetsmarknaden och utbildning. I en 

utvärdering som gjordes påvisades att kommunerna som mottagit många flyktingar inte tog 

hänsyn till möjligheterna som flyktingarna skulle ha. Alltså följdes inte riksdagens beslut och 

principer. Vad som skulle avgöra vart flyktingarna skulle hamna var tillgången till arbete och 

utbildning, men dessa krav tillgodosågs inte. (Borevi & Myrberg, 2010)  
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3.1.4 Integrationspolitik 90-talet 

Sverige präglades under 1990-talet av massarbetslöshet, likt de flesta länderna i Europa och 

detta var något som påverkade de statliga finanserna. Detta faktum påverkade invandrarnas 

integration under denna period och de var väldigt utsatta. Invandringen gick från att snarare 

vara arbetskraftinvandring till flyktinginvandring i större utsträckning. Trycket av 

asylmottagandet var väldigt högt vilket ledde till en stor arbetslöshet. Det var alltså en stor 

grupp människor som under 1990-talet saknade sysselsättning. (Kymlicka, 1998) 

 

Flyktingmottagandet kom upp på den politiska agendan främst för att missnöjespartiet Ny 

demokrati kom in i riksdagen. Allt större missnöje mot flyktingarna växte fram då man ansåg 

att flyktingarna inte jobbade, var för dyra överlag samt att de inte lärde sig språket. Politiken 

ifrågasattes i sitt sätt att hantera flyktingmottagandet och hur man introducerade flyktingarna 

och invandrarna i samhället. Det var alldeles för många av de nyanlända som var arbetslösa 

och var tvungna att leva på bidrag. Det var alltså här under 1990-talet som den nya 

integrationspolitiken växte fram. Den gamla politiken ansågs framställa invandrarna som 

inkompetenta och otillräckliga och försvårade därmed deras situation på arbetsmarknaden. Nu 

skulle fokus ligga på att bejaka mångfald, lika rättigheter och möjligheter. Alla som 

invandrade till landet skulle bli behandlade som majoritetsbefolkningen oavsett kulturell 

bakgrund.   

 

Man tänkte att samhället skulle formas och gynnas av mångfalden. Under detta årtionde blev 

invandrarna en del av Sverige och det svenska samhället i stort. Via  

invandringen blev Sverige uttalat, nu ett mångkulturellt samhälle. Viktigaste skeendet under 

denna period var alltså att erkänna invandrarna som grupp och bejaka mångfald som ett sätt 

att utveckla det svenska samhället. Även att få bort distinktionen "vi och dem" och att skapa 

en förståelse för invandrare och att se till enstaka situationer och inte generalisera invandrarna 

som grupp. (Borevi & Myrberg, 2010)  

 

3.1.5 Integrationspolitik 2000-talet 

Under början av 2000-talet kunde man se ett mönster av att flera länder i sin 

integrationspolitik förändras med krav på assimilering och visst avstånd från 

mångkulturalism. I Nederländerna behandlar man inte invandrarna på samma sätt som 

majoritetsbefolkningen i form av att de inte har tillgång till välfärdssystemet i lika stor 
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utsträckning. En ny trend som i och med detta växte fram var att länderna har större kontroll 

över invandringen och där med kan bestämma vilka de vill ta in. Alla människor ska ha lika 

rättigheter, skyldigheter och möjligheter, det är det övergripande målet med 

integrationspolitik idag.  

År 2001 kom en stor skara invandrare till Sverige. Invandringen ökade med sex procent mot året 

innan. Sverige har varit ett land som tagit emot många invandrare genom åren och snabbt gett 

dessa uppehållstillstånd. Den största mängden av dessa har varit asylsökande eller flyktingar och 

det bodde under denna period mer än 203 olika nationaliteter i Sverige vilket innebär en mycket 

stor kulturell mångfald.  

 

År 1997 kom riksdagens beslut med integrationspolitiken som påverkade de framtida åren.  Det 

beslutet innefattade att politiken ska formas totalt utifrån mångfald. Det ska inte finnas 

särbehandlingar för de invandrande förutom i början. Målet är att de som invandrar ska kunna ges 

inträde i det svenska samhället och alla ska ha lika rättigheter och skyldigheter oavsett vart man 

kommer ifrån. Integrationspolitiken bygger på de demokratiska värdena och dessa ska alla vara 

varse om och behandlas utifrån. Under denna period verkar också politiken, genom lagstiftning, 

för att se till att det inte sker någon form av diskriminering och rasism. För att nå dessa mål 

tillsattes flera myndigheter som hade och har som uppgift att arbeta för att de nyanlända 

flyktingarna och invandrarna ska introduceras in i samhället för att uppnå de uppsatta målen. 

Myndigheterna hade som uppgift att bejaka mångfalden som invandringen innebär och detta ska 

också leda till minskad främlingsfientlighet samt diskriminering. Det var en noga koll på hur man 

hanterade och för att se till att målen nås gjorde man flera uppföljningar på myndigheterna. Också 

för att kunna se åt vilket håll och hur det utvecklas. 2000 tog regeringen ett ytterligare steg för att 

stärka integrationspolitiken, man gjorde en handlingsplan för att hindra att bland annat 

diskriminering och främlingsfientlighet pågår.  

 

Sammanfattningsvis handlar integrationspolitiken under denna period och idag om att tillgodose 

skillnader och bejaka dem. Det lagstiftas för att de som kommer till Sverige, oavsett som 

asylsökande eller flykting, ska ha det lättare att komma in i det svenska samhället. 2000-talet har 

alltså en integrationspolitik som bygger på mångkulturalism. (Hyresgästföreningen, 2010) 
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3.2 Teoretiska överväganden  

Det finns många olika tankar och många människor som är insatta kring ämnet och har åsikter 

kring integrationspolitiken som speglar länder och samhällen. Arapogluo är en grekisk 

statsvetare, han är mycket kritisk mot det som kallas social ingenjörskonst och mot den 

mångkulturalismen som bedrivs. Social ingenjörskonst handlar om att man exempelvis genom 

ny lagstiftning, beslut eller planering försöker att uppnå en förändring i samhället. I detta fall 

en förändring som skulle leda till att fenomenet med de segregerade och utsatta områdena 

skulle minska. Arapoglou är även kritisk mot den mångkulturella politik som bedrivs av EU. 

Han menar att den istället för att minska på segregering och utanförskap leder till större 

sådant. Problemet med den sorts politik, menar han är att det endast görs fint på ytan för att 

lösa samhällsproblemen. Det leder ingenstans. Några statsvetare som studerat detta fenomen 

är Blookland, Van Eijk och Kymlicka. De håller med om att den mångkulturella politiken 

bidrar till större segregering och utanförskap. Målet med politiken tycks alltid vara att 

arbetarklassen och invandrarna ska efterlikna medelklassen. Blookland och Van Eijk är båda 

överens om att ett segregerat område kännetecknas av låg välfärd, tydliga klasskillander samt 

lågt socialt kapital. (Fell et al.,2013).  

      

Kymlicka är liberal mångkulturalist och menar att individen bör ha möjlighet att välja vilken 

kultur och vilka traditioner den vill uttrycka och inneha både i den offentliga och privata 

sfären. Minoritetsgrupper bör skyddas genom att staten tar beslut om rättigheter som gynnar 

dessa så att de blir likställda majoritetsgruppen.  Han är dock kritisk mot hur den 

mångkulturella integrationspolitiken fungerar då den inte räcker för att skydda och säkra en 

god integration. Stater kan alltså inte vara neutrala utan måste ta till åtgärder som är syftade 

till minoritetsgrupperna, detta då majoritetens språk är det officiella och även de olika 

helgdagarna som speglar landets religion. En sådan åtgärd som Kymlicka föreslår är att 

invånare från minoritetsgrupper ska ha garanterade platser i den lagstiftande sektorn på så sätt 

blir de politiskt representativa. Samtidigt som minoritetsgrupper ska ges rättigheter för att 

skapa en god integration är det rättfärdigat att ha krav på att exempelvis nyanlända ska 

anpassa sig till samhället i och med att de kommit till landet frivilligt. (Kymlicka, 1998) 

 

Det har genom åren gjorts ett antal försök att hantera invandringen på ett politiskt plan. 

Under 1960-talet gjordes ett antal politiska insatser för att göra bostadsområden mer 

attraktiva. Bland annat för att medelklassen skulle skapa ett intresse för området och flytta dit. 

Miljonprogramssatsningen ledde dock inte till vad som eftersträvats. Målet med bygget var att 
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skapa fler bostäder, att minska på trångboddheten samt att höja boendestandarden. Det slutade 

med att bostadsområdena fick dåligt rykte, bland annat om att de höll mycket dålig standard. 

Att bygga nya, mer attraktiva bostäder i arbetarklassområden har visat sig leda till en 

försämring av välfärden. Det sker då det blir stor skillnad mellan folk och folk i området. När 

medelklassen flyttar in i ett arbetarklassområde känner de som bor där sig ännu fattigare än 

förut. Detta sker när de inser att de har det mycket sämre ställt än medelklassen.  

 

Det finns alltså olika problem med olika former av integrationspolitik och hanteringen av 

invandrare har sett olika ut genom åren. Sedan 1975 ska Sverige enligt riksdagen vara ett 

mångkulturellt land som bedriver sådan politik. Denna form av politik handlar om att alla ska 

ha lika möjligheter och rättigheter oavsett tid och rum. Det anses i de flesta fall vara väldigt 

positivt. Det finns lagar och regler som finns till skydd för alla och även för att gynna 

minoritetsgrupper i samhället. (Borevi & Myrberg, 2010)  

I tabell två illustreras vilka fördelar och nackdelar det finns gällande olika former av 

integrationspolitik. Fördelar som finns med Assimilering är att det skapar en sammanhållning 

mellan folk då man i det offentliga uttrycker samma kultur och därmed har samma rättigheter 

och skyldigheter. Med fördelar följer ofta nackdelar och i detta fall handlar det om att 

assimilering samtidigt som det leder till en sammanhållning, leder till splittring. Det blir en 

splittring i och med att etniska minoriteter inte kan ge uttryck för sin egentliga kultur i den 

offentliga sfären.  

De fördelar som mångkulturalismen innehar är att det finns lagar som skyddar alla kulturella 

uttryck. Lagstiftning som gör att det är okej att visa vilken kulturell eller etnisk tillhörighet 

man har i både den privata och offentliga sfären, exempelvis genom att bära tillhörande 

symboler eller liknande. Dock detta skap ett missnöje hos majoritetskulturen som i sin tur kan 

leda till olika typer av diskriminering.  

Social mixing är en typ av integrationspolitik som det också givetvis både finns för- och 

nackdelar med. Fördelarna är att samhället skulle fungera på ett bättre sätt om stadsområdena 

var socialt blandade och jämt fördelade, detta skulle medföra att området i sig skulle få bättre 

rykte. Nackdelen med denna typ av integrationspolitik är att (Fell et al.,2013) 
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 Tabell 2 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nutid Integrationspolitik 

Assimilering Mångkulturalism Social Mixing 

 

Fördel 

 

Enighet i det 

offentliga   

 

 

Lagar som skyddar 

kulturella 

minoriteter. 

 

Kulturellt utbyte  

 

Ökade 

möjligheter att 

integreras. 

 

Samexistens 

mellan olika 

folkgrupper. 

 

Nackdel 

Splittring  

 

Ej utrymme för 

kulturella särdrag i 

det offentliga. 

Strukturell rasism  

Missnöje bland 

majoritetsbefolk- 

ningen.  

Stigmatisering 

 

Klasskillnader 

och en känsla av 

fattigdom. 
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4. Metod 

4.1 Val av metod 

Denna studie bygger till största del på en kvantitativ sekundäranalys av statistik framtagen av 

Västerås stad. Denna metod handlar om att man analyserar data som tidigare analyserats av 

någon annan. Vi har även som syfte att undersöka hur integrationspolitiken sett ut över tiden 

och idag och vilka för- och nackdelar det finns med de olika integrationsmodellerna. Till det 

behövde vi också hitta lämplig litteratur. Den främsta fördelen med att använda denna 

analysmetod är att vi får använda en stor mängd data som stäcker sig över en längre tid.  

Vi använder oss dels av en rapport, Välfärdsindikatorer 2014. Som är utgiven 2014 men 

baseras på siffror från 2013, för att kunna se hur det ser ut i de olika stadsområdena i 

Västerås. Vi använder oss också av en statistisk sökfunktion på Västerås stads hemsida där vi 

tar fram samma variabler som i rapporten, fast från år 2003 för att därmed kunna jämföra och 

se hur det utvecklats. Anledningen till att vi valt just rapporten är för att det är den senaste 

som gjorts och vi vill ha så aktuell statistik som möjligt. Anledningen till att vi valt att 

jämföra med just 2003 är för att en period på tio år känns lagom att jämföra med och under 

denna tidsperiod kan det ha hunnit förändras.  

De stadsområden vi valt att granska är Vallby, Råby, Hammarby och Bäckby som samtliga 

hör till Västerås stad. Vi har valt dessa stadsområden för att det helt enkelt är där det bor flest 

människor med utländsk bakgrund, jämfört med det genomsnittliga antalet i Västerås stad.  Vi 

har också valt att titta på de två stadsområden med minst antal boende med utländsk 

bakgrund, för att helt enkelt kunna göra en bättre jämförelse och tydligt kunna påvisa om de 

andra verkligen är segregerade.  

För att uppnå vårt syfte väljer vi att titta på tre variabler, arbete, utbildning och etnicitet. 

Samtliga variabler mäter utanförskap och kan på ett eller annat sätt bidra till 

boendesegregation. Vi kommer att titta på varje variabel separat i de olika stadsområdena men 

också lägga ihop de för att kunna se om de eventuellt hänger ihop och är beroende av 

varandra. 
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4.2 Fördelar och nackdelar med metoden 

Att samla in data på detta sätt ger oss en betydligt större mängd data än vad vi skulle få in om 

vi själva skulle genomföra en liknande studie. I och med att det är Västerås stad som står för 

rapporten och statistiken vet vi att den är ordentligt utförd och data är mycket tillförlitlig. 

Trots att man givetvis stöter på problemet med bortfall är chansen större att de lyckats få ett 

representativt urval då de använder sig av etablerade metoder och är mer erfarna gällande just 

detta, än om vi genomförde en liknande studie. (Bryman, 2008. S.301) 

Vi anser att metoden är lämplig för vår studie då den stora mängden data vi tagit del av täcker 

många områden. En fördel med denna typ av metod är att man kan få fram data från längre 

bak i tid vilket gör det möjligt att studera något över en längre tid. En nackdel är dock att man 

för det mesta inte kan redovisa originalrapporten vilket gör att läsaren inte alltid får chans att 

dra egna slutsatser. Därför är det mycket viktigt att man redovisar det mest relevanta 

underlaget. Detta för att läsaren ska kunna vara med och kontrollera om de nya analyserna 

verkar rimliga. (Leivik Knowles 2000) 

 

I vår studie jämför vi olika bostadsområden i Västerås för att reda på mer vad som 

karaktäriserar ett segregerat område. I en sekundäranalys har man möjlighet att göra 

tvärkulturella analyser, som innebär att man kan se olika kulturella skillnader och mönster på 

olika platser. Den främsta fördelen med detta arbetssätt är att vi har möjligheten att arbeta mer 

med själva analysdelen och kan till en början fokusera på just det. En annan fördel är att vi har 

möjlighet att med nya ögon bearbeta rapporten på ett nytt sätt och därmed komma fram till 

nya tolkningar och nya samband än de som eventuellt gjorts tidigare. (Bryman, 2008. S.302-

304) 

 

Det finns också några begränsningar med denna typ av metod och analyssätt, vi var inte 

bekanta med materialet och behövde därför lägga ned en del tid på att förstå hur allt hade gått 

till och hur man kommit fram till resultatet. En annan nackdel skulle kunna vara att man inte 

kan säkerställa kvaliteten för materialet men vi anser att vi lyckats göra det då vi valt ut denna 

rapport och statistik med största omsorg. Rapporten har tagits fram på begäran av Västerås 

stad av erfarna institutioner. Vi ser också ett problem med att vi inte kan presentera det 

empiriska materialet i sin helhet då det inte är vårt vilket kan göra det svårt för andra att dra 

egna slutsatser.  
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Trots att vi inte exakt kan veta hur författaren gått tillväga i studien har vi under arbetets gång 

säkerställt att vi förstår oss på det material vi använder oss av för att på ett fördelaktigt sätt 

kunna göra vidare analyser. Vi är medvetna om att feltolkningar är en risk vid 

sekundäranalyser. Det finns en risk att vi blir selektiva och därför har vi flertalet gånger varit 

uppmärksamma på all data och fokuserat på vad vi behöver veta för vår studie utan att sålla 

bort information.  

4.3 Genomförande 

När vi kom fram till vilken metod som gynnade vår studie bäst var det dags för nästa steg. 

Efter samtal med vår handledare fick vi veta att det redan fanns en rapport, innehållande den 

statistik och siffror som lämpar sig till vår uppgift. Det vi skulle göra nu var att plocka ut det 

vi behövde från rapporten för att uppnå det som vår studie syftar till. För att kunna titta 

närmre på integrationspolitiken genom tiderna och vad statsvetare anser om 

integrationsmodellerna var vi även tvungna att hitta lämplig litteratur till det. För att hitta 

detta gjorde vi diverse litteratursökningar och sökte efter vetenskapliga artiklar. Allt material 

är baserat på litteratur av statsvetenskapliga forskare som vi valt ut med mycket kritiska ögon. 

För oss har det varit otroligt viktigt just för att stärka uppsatsens validitet.  

Vi började med att dyka ned i all litteratur vi tagit fram som rörde integrationspolitiken. För 

att strukturera upp det och tydliggöra vad vi vill ta reda på gjorde vi en kategorisering av årtal 

som påvisar hur integrationspolitiken utvecklats, som också ställs upp i en tabell. Vi har även 

gjort en tabell för att förtydliga de olika för- och nackdelarna.  

Därefter läste vi noggrant igenom rapporten och all statistik som vår uppsats främst baseras 

på. Under läsningen försökte vi att hitta återkommande begrepp och mönster som skulle 

hjälpa oss att besvara vår frågeställning. Efter noggrann läsning kom vi fram till vilka 

indikatorer som är av relevans i vår studie och vilka bostadsområden av de 22 som togs upp i 

rapporten, som vi ville fokusera på. Vi valde ut de fyra bostadsområden, Vallby, Råby, 

Bäckby och Hammarby som visade sig vara segregerade och utsatta. Vi läste noga igenom hur 

de fyra bostadsområdena såg ut, och gjorde en jämförelse med de andra 18 för att kunna få ett 

större perspektiv. Då vi granskade materialet tog vi även fram de stadsområden som enligt 

variablerna arbete, utbildning och etnicitet, står i störst motsats till de andra områdena. Vårt 

intresse var här att ta reda på vad som karaktäriserar ett segregerat område i Västerås samt vad 
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som gör att det är ett befintligt problem med segregation. Vi ville också jämföra utvecklingen 

av variablerna mellan år 2003 och 2013 i vardera stadsområde.  

I rapporten finns det statistisk data som talar om hur de olika variablerna tar sig i uttryck. 

Utifrån dessa indikatorer kunde vi se vad som karaktäriserar ett segregerat område. Vi fick 

också svar på frågorna vi hade, bland annat angående vad som är problematisk med 

segregationen. Utifrån indikatorerna såg vi att de segregerade bostadsområdena hade en stor 

andel utsatta människor. Vi såg även att den främsta skillnaden som förekom mellan 

bostadsområdena var gällande antalet arbetslösa och antalet med utländsk bakgrund.  

4.5 Validitet och reliabilitet 

För oss har det varit väldigt viktigt att skapa en trovärdighet i uppsatsens och i vårt arbete. Vi 

har noggrant och kritiskt valt ut litteraturen med tidigare forskning. Det har för oss också varit 

väldigt viktigt att hitta material från just andra statsvetenskapliga forskare, då en del av 

uppsatsen bygger på precis det. I och med detta anser vi att uppsatsen har en stark validitet. 

Uppsatsen bygger på en redan befintlig rapport och utredning, så själva har vi inte gjort någon 

egentlig mätning. Dock känner vi att rapporten är tillförlitlig då det är Västerås stad som står 

för den och därmed är erfarna inom den typen av rapportskrivande. Reliabiliteten bör därmed 

vara hög och det är rimligt att även andra forskare skulle dra samma slutsatser utifrån 

resultatet som vi gjort. 
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5. Undersökning och resultat 

Det finns tydliga skillnader i Västerås olika stadsområden vad gäller välfärdsindikatorer och 

demografiska perspektiv.  Dessa faktorer är viktiga för att det skulle kunna föras statistik 

mellan områdena. Det finns ett mönster på att de stadsområden som brister vad gäller 

bostadsförhållande även gör det på många andra punkter och tvärtom. Det vill säga att det 

exempelvis går att se ett samband mellan en låg inkomst och sämre bostadsförhållanden. Ett 

annat exempel på den stora skillnaden mellan stadsområdena är att i det stadsområde där 

arbetslösheten är minst ligger det på 1,8 procent och där den är högst ligger arbetslösheten på 

8,1 procent. Det finns alltså en stor variation mellan de totalt 22 stadsområden som 

studerats. Statistiken vi granskat är alltså baserat på 22 stadsområden i Västerås, som 

befolkningsmässigt är ungefär lika stora och samtliga uppfattas som stadsområden. Den 

statistiska sökfunktionen för Västerås stad har data från de flesta stadsområdena. 

   

För att upprepa har vårt syfte varit att få en bild av hur Västerås stads mest segregerade 

bostadsområden ser ut samt vilka faktorer som kännetecknar dem. Samtidigt vill vi göra en 

jämförelse med två stadsområden som har en betydligt bättre välfärd och står i motsats till de 

utsatta områdena. Vi vill även påvisa om det har blivit sämre eller bättre under ett årtioende 

utifrån de variablerna som mäter utanförskap och boendesegregation. Västerås mest 

segregerade områden är Vallby, Råby, Bäckby och Hammarby och det är också dessa fyra vi 

valt att titta närmre på. För att se hur välfärdsutvecklingen och bostadsområdena ser ut 

granskar variablerna arbete, utbildning och etnicitet. 

 

5.1 Arbete 

 Tabell 3 

Stadsområden i Västerås 

Andelen 

arbetslösa i 

procent (%) 

Vallby Råby Bäckby Hammarby Centrala 

staden 

Djäkneberget/ 

stallhagen 

2003 3,6 4,4 3,2 4,8 4,9 4,3  

2013 7,8 8,1 6,8 7,0 3,1 2,9 
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En stor anledning till att områden karaktäriseras av låg boendestandard, låga inkomster, ingen 

framtidstro med mera handlar om arbete. Möjligheten att vara på arbetsmarknaden ökar 

integration och välfärden. Under de tre senaste åren har antalet förvärvsarbetare i Västerås 

ökat men samtidigt har antalet arbetslösa ökat.  

I tabellen gällande antalet arbetslösa framgår att arbetslösheten har ökat i samtliga 

stadsområden under tio år. År 2013 uppgick arbetslösheten på Vallby till 7,8 procent vilket i 

relation till arbetslösheten år 2003 ökat med 4,2 procentenheter. Av de 22 områdena är Vallby 

det bostadsområde som har näst högst arbetslöshet men de har den största ökningen sedan år 

2003. Det är 7,8 procent av befolkningen på Vallby som är arbetslösa denna siffra kan 

jämföras med 2,9 procent på Djäkneberger/ Stallhagen.  

Jämför man åren 2003 och 2013 ser man också att det är på Vallby som arbetslösheten ökat 

som mest.  Andelen förvärvsarbetande är endast cirka 64 procent, vilket gör att Vallby 

hamnar näst längst ned på listan med Västerås 22 stadsområden.  

På Råby ser vi också en låg förvärvsfrekvens jämfört med de andra bostadsområdena. 

Arbetslösheten skiljer sig mellan de 22 områdena. Råby är det området som har flest 

arbetslösa år 2013 med dryga 8 procent som inte förvärvsarbetar, området låg även högt 

gällande arbetslöshet under 2003 också. Det handlar alltså om en ökning på 3,7 procent. 

Andelen av området Bäckbys befolkning som förvärvsarbetar är cirka 65 procent, vilket är 

lägre än både i Västerås totalt men också i resten av riket, de hamnar alltså tillsammans med 

några andra områden i botten på den listan.  Tittar man på andelen öppet arbetslösa så har 

Bäckby en av de högsta siffrorna i Västerås med 6,8 procent. Arbetslösheten har då ökat med 

3,6 procentenheter sedan 2003. I Västerås har andelen förvärvsarbetande under de tre senaste 

åren ökat för både män och kvinnor men det varierar starkt mellan områdena i staden. 

Hammarby hamnar med sina cirka 7 procent på en tredjeplats på listan med flest andel öppet 

arbetslösa efter Råby och Vallby.  
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5.2 Utbildning 

Tabell 4 

Stadsområden i Västerås 

 

Andelen med 

eftergymnasial 

utbildning i 

procent (%) 

Vallby Råby Bäckby Hammarby Centrala 

staden 

Djäkneberget/ 

stallhagen 

2003 18,3 14,0 13,3 18,8 3911 1380 

2013 35,1 25,8 27,3 39,0 43,9 49,3 

 

I denna tabell kan vi se en positiv trend då den konstaterar att andelen som har eftergymnasial 

utbildning har ökat påtagligt i samtliga stadsområden. Det har ökat som mest på Hammarby 

där andelen år 2003 uppgick till 18,8 procent jämfört med år 2013s 39,0 procent. Vallby är ett 

av områdena i Västerås med lägst andel av befolkningen som har eftergymnasial utbildning. 

Ungefär 27 procent av invånarna har eftergymnasial utbildning, jämfört med Centrala staden 

och Djäkneberget/ Stallhagen som har närmare 50 procent med eftergymnasial utbildning. 

Tittar man istället på andelen gymnasiebehöriga ligger den inte mycket sämre än den totala 

procenten i Västerås.  

Det till trots så ligger utbildningsnivån i dessa områden på lägre procentenheter än i Västerås 

stad generellt. På Råby är det cirka 25 procent med eftergymnasial utbildning och då hamnar 

de längst ner på listan av de 22 bostadsområdena. Andelen elever som slutat nian och är 

gymnasiebehöriga är också låg. Näst minst antal invånare med andel av befolkningen som har 

eftergymnasialutbildning är Bäckby som ligger på 22,5 procentenheter. Tittar man istället på 

listan över gymnasiebehöriga hamnar de istället ganska högt upp med 84,3 procent, vilket är 

samma som det totala i Västerås men något mindre än i resten av riket.   
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5.3 Etnicitet och boendesegregation 

Tabell 5 

Stadsområden i Västerås 

Antalet 

boende med 

utländsk 

bakgrund 

Vallby Råby Bäckby Hammarby Centrala 

staden 

Djäkneberget 

/stallhagen 

2003 1386 

(28,4%) 

1854 

(31,0%)  

2088 

(26,0%) 

1147 

(30,0%) 

735 

(13,7%) 

241  

(11,5%) 

2013 2934 

(56,4%) 

3142 

(49,7%) 

3760 

(45,8%) 

1833 

(39,1%) 

1538 

(18,3%) 

298  

(12,7%) 

 

Hur demografin ser ut i städerna är väldigt viktig och spelar en central roll för infrastrukturen, 

skolor, bostäder med mera. Därav är det väsentligt att få kunskap om hur demografin varierar 

med tiden och hur den ser ut i de olika bostadsområdena.  Här har vi tittat på hur antalet 

boende med utländsk bakgrund ser ut i respektive stadsområde och om det har skett en ökning 

eller minskning mellan åren 2003 och 2013.  

I denna tabell ovan kan vi påvisa hur stor andel av invånarna i de olika stadsområdena som 

har en utländsk bakgrund. Vi ser tydligt att antalet invånare med utländsk bakgrund ökat i 

samtliga stadsområden under tio år. Största ökningen sett till antalet ser vi på Bäckby där 

antalet boende med utländsk bakgrund har uppgått från 2088 till 3760. Hammarby har haft 

minst ökning av dessa fyra stadsområden då de uppgått från 1147 till 1833.  

Ovanstående tabell visar procentenheter av tabellen innan och konstaterar hur stor 

procentenhet av antalet boende i de olika stadsområden som har utländsk bakgrund. Antalet 

med utländsk bakgrund uppgår på Bäckby år 2003 till 26 % och till 45,8% av år 2013. En 

markant ökning på 19,8 procentenheter. Den största ökningen ser vi dock på Vallby som år 

2003 låg på 28,4 % jämfört med år 2013 då antalet låg på hela 56,4 %. Alltså har antalet med 

utländsk bakgrund i Vallby ökat med hela 26,2 procentenheter.  
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Tabellen ovan är också till för att jämföra Vallby, Råby, Hammarby och Bäckby med de 

stadsområden där antalet boende med utländsk bakgrund i procent är som minst. Vi kan se en 

stor skillnad mellan Djäkneberget/Stallhagen där det är som allra minst, endast 12,7% och 

Vallby där procentenheten är så mycket som 56,4. 

 

Utav 22 bostadsområden som undersökts i Västerås ligger Vallby längst ned på välfärdslistan 

där ett välfärdsindex gjorts. Vallby är ett bostadsområde som karaktäriseras 

av miljonprogramssatsningen som skedde under 1960-talet då flera bostäder byggdes för att 

minska på bostadsbristen. Detta i takt med en stor arbetskraftsinvandring. Likt andra områden 

skedde i Vallby segregationsgenererade flyttningar där folk med svensk bakgrund flyttar ut 

som en effekt av att fler utländska flyttar in i området. Den offentliga verksamheten har även 

problem att uppfylla krav på skola och vård. I och med att detta sker får bostadsområdet dåligt 

rykte och det har då skett en rumslig stigmatisering. På Vallby finns det dryga 5000 invånare 

varav 2934 har en utländsk bakgrund. I bostadsområdet finns givetvis olika upplåtelseformer 

men majoriteten är hyreslägenheter.  

På Vallby är den största delen av befolkningen mellan 25-64 år. Jämfört med de andra 21 

områdena har Vallby ganska många som är mellan 0-17 år. Vallby är högst upp på listan vad 

gäller befolkning som har utländsk bakgrund. Av invånarna på Vallby är det hela 56,4 som är 

utrikesfödda.  

Demografin skiljer sig mellan områdena. Åldersstrukturen ser i princip ut som i resten av 

landet. På Råby är det likt de andra områdena flest som är från 25 till 64 år, nästan 50 procent 

av befolkningen. Andelen med utländsk bakgrund ökar i landet för varje år. Jämfört med de 

andra områdena har Råby stor andel folk med utländsk bakgrund, 49 procent av alla invånare. 

Av de 22 områdena ligger Råby på en andraplats där man räknat andelen med utländsk 

bakgrund i bostadsområdena.  

Rent åldersmässigt så är det ganska stor variation på Bäckby men den dominerande 

åldersgruppen är ändå personer mellan 25-64 år, följt av barn mellan 0-17 år. På listan över 

andelar av befolkningen i området med utländsk bakgrund hamnar Bäckby som nummer 3 av 

22 med 45,8 procent, vilket är högre än både Västerås totalt men också högre än landets 

totala. Det är också på Bäckby man kan se att antalet invandrare ökat som allra mest, om man 

jämför åren 2003 och 2013, 
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Det finns en hel del demografiska skillnader mellan statsdelarna i Västerås. Vad det gäller 

Hammarby kan vi se att de flesta som bor i området är mellan 25 och 64 år. Precis som i 

resten av landet ökar antalet personer med utländsk bakgrund i Västerås och så är även fallet 

för Hammarby. Hammarby kommer på en fjärdeplats med sina cirka 39 procent på en lista 

över antalet invånare med utländsk bakgrund, i områdena i Västerås.  
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6. Diskussion 

Genom att titta närmre på områdena Vallby, Råby, Hammarby och Bäckby kan vi konstatera 

att dessa liknar varandra i mångt och mycket. Samtliga områden präglas av arbetslöshet, 

många med utländsk bakgrund och relativt låg utbildning, vilket vi nu kan fastställa som 

typiska kännetecken för utanförskap och för ett segregerat område. Det blev ännu tydligare då 

vi jämförde dessa områden med Djäkneberget/ Stallhagen och Centrala staden. Där är både 

utbildningsfrekvensen högre, arbetslösheten mindre och antalet med utländsk bakgrund är 

mycket lägre.  

När vi nu beskrivit hur de fyra mest segregerade bostadsområdena ser ut i Västerås stad kan vi 

tydligt se att det finns ett mönster på att de områden som har högst andel arbetslösa också är 

de områden där det bor flest invandrare. Tabellerna visar tydligt att i takt med att antalet 

boende med utländsk bakgrund har ökat så har också antalet arbetslösa gjort det. Detta kan ju 

vara ett resultat av att de nyanlända inte kommer ut på arbetsmarknaden vilket kan bero på allt 

ifrån för långa handläggningstider till språksvårigheter. Det kan också vara ett resultat av att 

de nyanlända hamnar i de stadsområden där det redan bor flera som är i liknande situation 

som dem själva. Det försvårar både de nyanländas integration och de som redan bor i 

området. Detta kan också vara ett resultat av EBO- lagen som handlar om att de nyanlända 

själva har frihet att välja vart de ska bo. Trots detta är det ju inte möjligt att direkt flytta in till 

ett område så som Djäkneberget/ Stallhagen då bostadskostnaderna är betydligt högre än i de 

andra stadsområdena.  

Vallby är det bostadsområde som har flest invånare med utländsk bakgrund, drygt 56 procent. 

Det har skett en fördubbling av antalet med utländsk bakgrund och det är det stadsområde 

som tar emot i särklass flest invandrare. Man frågar sig hur det kommer sig att det just är 

många invandrare i det området. En anledning till detta är att det är flest hyreslägenheter till 

låg kostnad samt att det är till ett sådant område flyktingarna hamnar då de bland annat har 

lågt ekonomiskt kapital vid ankomst. Det kan bero på att de inte har råd med annat eller att de 

vill bo nära människor som delar deras kulturella identitet. Invandringen till Sverige har ökat 

och det har också krävt en skärpt integrationspolitik. Vallby i Västerås är det område som har 

högst andel arbetslösa och lägst inkomstnivå. På Vallby är medianinkomsten 166 220 kronor. 

Skillnaden är betydligt större än vad vi trodde. Grunden till detta kan vara flera. 

Utbildningsnivån är mycket lägre än på de flesta områdena, arbetslösheten högre och området 

har många som kommer från ett annat land. Vi anser att det är en fråga om hur hanteringen 
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och integrationen av invandrarna ser ut när de anländer. Är det så att vägen till 

arbetsmarknaden är rimlig? Vilka bostäder har de chans att flytta in till? 

 

Samtliga utvalda stadsområden i Västerås, det vill säga Vallby, Bäckby, Hammarby, Råby, 

Djäkneberget/ Stallhagen och centrala staden karaktäriseras av den integrationspolitik som 

Sverige har. EBO-lagen som trädde i kraft år 1994 är en anledning till att områdena ser ut på 

detta sätt. Lagen innebär, som vi nämnt tidigare, att flyktingarna själva får välja vart de ska bo 

utan att myndigheter lägger sig i. De väljer i de flesta fall att bo nära folk med liknande kultur, 

hos släktingar och vänner eller i ett område där de har råd att bo. Ofta visar det sig vara ett 

område som ovanstående, som inte har dyra hyreslägenheter i jämförelse med den centrala 

staden. Flyktingarna tenderar efter att de beviljats uppehållstillstånd att stanna kvar i det 

område som de kom till från början. Detta komplicerar inte bara deras egen integration utan 

också för deras nära och kära. Framförallt lär de sig inte det svenska språket som är en nyckel 

in till arbetsmarknaden som i sin tur är en förutsättning för att nyanlända ska känna sig som 

fullvärdiga medborgare och ha chans att integreras på ett värdigt sätt.  

 

Råby kan likt Vallby beskrivas som ett segregerat område då det bor en stor andel invandrare 

där. Detta område särskiljer sig från de andra vad gäller antalet ohälsodagar med en så pass 

hög siffra som 44. Att siffran är störst i detta område säger kanske inte så mycket i sig men är 

intressant ur ett större perspektiv. Det är inte bara den specifika siffran som är 

uppseendeväckande. Området karaktäriseras av låg inkomst, hög arbetslöshet samt få som har 

eftergymnasial utbildning.  

 

Problemet med segregeringen är inte att det bor många invandrare där eller att ohälsodagarna 

i sig är många. Problem uppstår då det är för många som är arbetslösa, har många 

ohälsodagar, ekonomiskt utsatta barn och förfallna boenden. Problemet med segregerade 

områden är att den socioekonomiska skillnaden är för stor.  

Vi ställer oss frågan hur det hade sett ut om invandrare fick möjligheten att arbeta så snart det 

är möjligt efter ankomst. Som det ser ut idag är det uppseendeväckande många som inte 

kommer in på arbetsmarknaden och vi anser att det är ett stort problem då det är vägen in till 

det svenska samhället. På det sättet får invandrare lättare att integreras och få en förståelse för 

hur det svenska samhället verkligen fungerar. 
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Av de bostadsområdena i Västerås vi granskat kan vi nu konstatera att Hammarby har det 

mest positiva utfallet av de fyra procentuellt avseende arbetslöshet, låg inkomst och låg 

utbildning.  

Utbildningens betydelse har kommit att växa de senaste åren, på en arbetsmarknad med hög 

konkurrens blir det allt viktigare och idag är det svårt att få jobb utan utbildning. Utbildning är 

inte heller endast kopplat till arbete utan styr i mångt och mycket också inkomstnivån. Det 

handlar också om att individer ska få större inverkan på sin egen livssituation och ha fler 

valmöjligheter och därmed känna att man själv förfogar över sin situation. Dock är inte 

utbildning en viktig aspekt bara ur ett personligt perspektiv utan det berör också 

samhällsutvecklingen och näringslivet. 

Bäckby är ett område som har förbättrat sitt välfärdsindex under åren, men fortfarande har 

mycket kvar att jobba på. Av de fyra områden vi granskat har Bäckby störst variation av 

boendeformer och åldersfördelning. Bäckby har den tredje högsta andelen invånare med 

utländsk bakgrund, utav de 22 områdena i Västerås. I jämförelse med de andra utsatta 

områdena har Bäckby den bästa ekonomiska utvecklingen, för att vara ett utsatt område har de 

ändå ganska bra ekonomi och inte allt för låg arbetslöshet. Det som dock talar emot deras 

utveckling är att de har en låg utbildning i området.  

Genom att studera dessa sex stadsområden har vi fått en bild av vilka som är de 

karaktäriserade dragen för ett segregerat område. Det främsta karaktärsdraget handlar om 

arbete och arbetslöshet. Och vi har efter en tids arbete med detta fastslagit att om 

segregationen ska minskas måste förvärvsfrekvensen höjas. Det politikerna borde satsa på är 

att skapa fler arbetstillfällen för fler personer snarare än att minska på segregationen via social 

ingenjörskonst. Alltså inte genom att förändra bostadområdena via lagstiftningar, så som att 

bygga nya boendeformer i de segregerade områdena. Genom detta löser man inte det faktiska 

sociala problemen utan man gör bara området fint på ytan.  

För att uppnå målet med integrationspolitiken måste det ske en förbättring vad gäller 

hanteringen av nyanlända flyktingar och invandrare.  Integrationspolitiken måste anpassas för 

att göra de nyanländas väg in till arbetsmarknaden lättare och handläggningstiden måste vara 

kortare. Vi tror att områdenas utsatthet hade sett totalt annorlunda ut om fler förvärvsarbetade. 
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Vi ställer oss frågan varför arbetslösheten till trots är högre då fler folk går en eftergymnasial 

utbildning jämfört med år 2003? En tänkbar förklaring är att det kan bero på att många av de 

nyanlända är i en ålder där de precis har utbildat sig men kanske ännu inte hunnit komma in 

på arbetsmarknaden. Kommer en nyanländ till Sverige med en utbildning i bagaget är 

handläggningstiden ofta väldigt lång innan de kommer ut på arbetsmarknaden. En annan 

förklaring skulle samtidigt kunna vara att många skolor har förbättrats och satsar på att 

eleverna ska vidareutbilda sig. Vi kan ju se ett mönster på att allt fler utbildar sig idag i 

samhället då det ofta är ett krav för att komma in på arbetsmarknaden, men i och med att allt 

fler gör det skapas ännu större konkurrens. Idag räcker det inte bara med en högre utbildning 

vilket vi kan säga efter denna studie. Idag spelar även andra faktorer in så som personlig 

lämplighet med mera.  
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7. Slutsats 

Denna uppsats syfte har bland annat varit att titta närmre på den svenska integrationspolitiken 

från 60-talet fram till idag och lite om vilka för- och nackdelar det finns med de olika 

integrationspolitiska modellerna. Vidare har syftet varit att ta reda på hur 

boendesegregationen ser ut och hur den uppstår. Till sist har vi velat undersöka om 

boendesegregationen egentligen är så problematiskt som det oftast framställs.  

Vi anser oss ha fått svar på frågor och kan därmed konstatera att vad det gäller 

boendesegregation är det flera olika faktorer som samspelar. Ofta tänker man sig att det 

endast handlar om antalet invandrare som styr huruvida ett område är segregerat eller inte, 

men det är så mycket mer som spelar in. 

Arbete och arbetslöshet, alltså arbetsmarknaden kan vi konstatera är den absolut främsta och 

viktigaste faktorn. Har man inget arbete, så har man inte råd att bo var som helst och hamnar 

då i områdena med hyreslägenheter med låga avgifter. Arbetet är också den främsta vägen in i 

det svenska samhället för invandrarna. Förutom att tjäna pengar är det via arbetet de knyter 

kontakter, lär sig språket och får en större inblick i vår svenska kultur.  

EBO-lagen har av många politiker målats upp som problematisk. Att invandrarna inte alls ska 

tillåtas bo där de vill. Men varför ska vi tvinga de att bo på andra platser än där de känner sig 

trygga och hemma? Därför anser vi att politiker inte ska lägga ner onödig tid på att försöka 

avsätta lagar som exempelvis EBO, utan snarare satsa på att skapa fler arbetstillfällen och 

speciellt att hjälpa nyanlända invandrare att komma in på arbetsmarknaden. Får de ingen 

chans till arbete så hamnar de i ett utanförskap redan där och då.  

Här kan vi också fastslå vikten av ett mångkulturellt samhälle, att det är den 

integrationspolitiken vi ska fortsätta driva och framförallt utveckla. Lär vi oss acceptera 

varandras kulturer, seder och bruk så har vi redan där skapat ett bättre samhälle och en bättre 

tillvaro att bo och leva i.  

En annan viktig faktor som påverkar boendesegregationen är bostadsmarknaden. Det handlar 

om att även där ge invandrarna en ordentlig chans. Dagens problem är främst att privata 

aktörer har tagit över på bostadsmarknaden och många av dem har hårda krav vad det gäller 

medborgarskap en viss tid men också gällande arbete och inkomst. De gör att många 

invandrare utesluts och därför kanske faktiskt inte kan bo där de egentligen skulle vilja. Utan 

då hamnar de tillsammans med andra utsatta invandrare i ett segregerat område. 
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I vårt land kan man påstå att den ekonomiska skillnaden är påtaglig. Samtidigt som de 

välbärgade får det bättre, får de som har det dåligt ställt det sämre. Klyftorna mellan 

människor blir alldeles för stor och segregationen återspeglas av detta. Bostadsmarknaden 

påverkas givetvis också av detta fenomen.  När det är dags att välja boende är det inte bara 

själva boendet i sig som avgör vart man väljer att bo. Det handlar också om tillgången till 

vård, skola och omsorg. Om att kunna ta sig till och från jobbet. Kommunikationen i stort. 

Boendet är så mycket mer än bara ett boende, det spelar en betydlig roll i människors liv.  

 

Frågan återstår då om boendesegregation verkligen är så problematiskt som det ofta framställs 

eller snarare vad det är som gör att det är problematiskt och för vem. Vi anser inte att det är 

problematiskt att invandrare bor i ett område i större omfattning än andra.  Man kan ställa sig 

frågan om det är ett problem att folk bor geografisk åtskilda utifrån, bland annat, etnicitet eller 

ens inkomstnivå? Ett argument för att det skulle vara ett problem är att segregationen bidrar 

till brusten sammanhållning som i sig kan leda till dålig tolerans och respekt mellan olika 

folkgrupper. För att inneha en fungerande demokrati och ett fungerande samhälle krävs det att 

sammanhållningen mellan olika folkgrupper är stark. För att samhället ska fungera är det en 

förutsättning att alla människor känner sig lika behandlade och att alla har samma rättigheter. 

Att alla ska kunna välja vart man vill arbeta och vart man vill bo.  Omgivningen i ett område 

påverkar enligt många forskare, folket som bor där. Vi människor formas inte av oss själva 

och våra tankar utan vi tar också mycket intryck och tankar från omvärlden. Därav påverkas 

vi på flera sätt av vår omgivning. Området man växer upp i blir på många sätt utgångspunkten 

i våra liv, det påverkar vad man har för socialt nätverk samt hur man för sig.  

 

Efter denna studie kan vi konstatera att integrationspolitiken brister. Att integrationen inte når 

de uppsatta målen är problematiskt. Att områden är utsatta i den utsträckningen att de har 

alldeles för låg inkomstnivå, hög arbetslöshet och att barn växer upp i fattigdom. Det är vad 

som är ett problem med segregationen. Alltså det som avgör och karaktäriserar ett sådant 

bostadsområde. Människor som bor i dessa områden och växer upp i sådana förhållanden 

tenderar att ha dålig välfärd.  

  

Man kan ju vända på myntet och fundera på om det är problematiskt att många i vissa 

bostadsområden till största del är infödda svenskar och som innehar en hög inkomst. Det 

händer ofta att man förknippar de segregerade områdena med utsatta områden och inte de 
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välbärgade bostadsområdena som också skiljer sig från normen. Det går att peka ut 

bostadsområden som är homogena åt båda hållen. Fattiga och rika. Det finns en negativ klang 

i begreppet segregation men vad som är problemet i det är inte vilka som bor där, utan snarare 

vad det är som avgör att de bor där. Att det beror på att de har låg inkomst eller att det är hög 

arbetslöshet, är ett dilemma politiken måste hantera. 

 

Vi har återkommande gånger konstaterat att integrationspolitiken har en oerhört viktig roll i 

sammansättning av folk. Vi kan påstå att just etnisk boendesegregation är ett resultat av 

invandringen och integrationspolitiken. Lagen om eget boende gör att människor fastnar i 

vissa områden, och även den långa vägen in till arbetsmarknaden och det svenska samhället i 

stort. Vi, likt många, anser att arbetet är den viktigaste faktorn för integrationspolitik. Hade 

folk haft högre inkomstnivå och högre förvärvsfrekvens hade de segregerade områdena inte 

sett ut på liknande sätt som Vallby, Bäckby, Råby och Hammarby. Segregeringen av dessa 

områden beror på socioekonomiska skäl. Alltså att folk bor och lever i ett område beroende på 

inkomstnivå och arbetstillfällen. Roger Andersson har som vi tidigare nämnt, i en studie 

kunnat påvisa att människor som bor i ett segregerat område har betydligt sämre utveckling av 

lönen oavsett bakgrund.  

 

I och med detta anser vi oss alltså ha fått svar på våra frågor. Till en framtida fortsatt 

forskning skulle det vara intressant att följa integrationspolitikens utveckling och hur 

boendesegregationen förändras i takt med den. Vidare skulle det vara spännande att spinna 

vidare på huruvida boendesegregationen faktiskt är ett så pass stort problem som många 

politiker utmålar det som. 

 

Avslutningsvis återstår också frågan om integrationspolitiken nått sitt mål om en minskad 

boensesegregation och ett minskat utanförskap. I och med att arbetslösheten just nu är högre 

än någonsin i de utsatta områdena och att antalet boende med utländsk bakgrund dagligen 

ökar vill vi påstå att det bedrivits en misslyckad integrationspolitik. Därför vill vi bara 

understryka att vi anser at den viktigaste lösningen på samtliga tidigare nämnda problem 

stavas arbete. Att människor får arbeta och tjäna sina egna pengar gör att de känner ett 

egenvärde och i betydligt större utsträckning kan välja sin livssituation. Via arbetet får de 

också en chans att integreras i det svenska samhället, både språkligt men också kulturellt.  
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