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Abstract 

In what way has the ethnic housing segregation changed from the 1970´s until 
today and has the politics concerning these matters dealt with the ethnic 
segregation as a phenomenon that occur due to free choices of ethnic groups or as 
a stigmatization and marginalization of ethnic groups? To be able to find out what 

actual changes there are to be seen in the political measures regarding the ethnic 

housing segregation from the 70´s until today, I have made a discoursive 
investigation of some of the states official investigations from each of the 
decades. I chose to focus on a  qualitative analysis and my theoretical framework 
consists of theories considering grouprights as well as structural and cultural 
explanations.  

I realize that the changes have been proportionately high retorically, but the 
actual changes have not been that obvious. I find a retorical development that has 
changed from the idea of the great impact of the immigrant in the ethnic 
segregation process, at the same time as huge differences between groups emerge, 
to establish a gap between us an them and a stigmatization of ethnic groups. The 
development somehow seems to have reconnected to the first stage. Specific 
measures towards immigrants as a group might be the solution.  
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1 Inledning 

 
”Asylsökande vill bo i invandrartäta orter -Regeringens försök att styra var 

asylsökande bosätter sig har misslyckats. Asylsökande fortsätter att söka sig till de 

invandrartäta storstadsområdena kring Stockholm, Göteborg och Malmö. Därmed 

har regeringen misslyckats i sin föresats att styra över var i landet som asylsökande 

bosätter sig genom det sänkta ebo-bidraget. Det var i mars som regeringen kraftigt 

sänkte bidraget till asylsökande som ordnade eget boende. Tanken bakom 

sänkningen var att de asylsökande skulle söka sig till Migrationsverkets egna 

lägenheter i mindre orter. Migrationsverkets statistik visar att 55 procent av de 

asylsökande idag bor i eget boende.  –De som är asylsökande tycks bo hos släkt och 

vänner, oberoende av om de får hög eller låg ersättning, säger Hans Emanuelsson, 

analyschef på Migrationsverket, till Sydsvenskan.” (Dagens Nyheter, Mårten 

Hennéus, 2005-08-10) 

 
Idén att asylsökande vill bo i invandrartäta områden, oberoende av om de får hög 
eller låg ersättning, är en slutsats som gjorts av Hans Emanuelsson, analyschef på 
migrationsverket. Denna slutsats går att betrakta som ett kulturreduktionistiskt 
tänkande där invandraren själv uppges vara orsak till segregationen. 
Problematiken kring etnisk boendesegregation har ofta projicerats på invandraren 
själv, vilket medför att övriga aktörers insatser att komma till rätta med den 
etniska boendesegregationen försvåras eller omöjliggörs. Detta synsätt borde 
strida mot den numera gängse politiska uppfattningen att den etniska 
segregationen inte kan sägas bero på en strävan av invandrare att bo nära sina 
landsmän.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Sverige anses ofta vara drivande inom många immigrations- och 
integrationsfrågor. Istället för att liksom många andra immigrationsländer verka 
för assimilation av invandrare, har Sverige sedan 1975 bedrivit en 
integrationspolitik med mångkultur som ett mål. Varför är då 
bostadssegregationen så påtaglig i Sverige? Enligt Castles/Miller (2003:240) finns 
det områden i Sverige som till 75 % bebos av icke-européer, vilket är bland de 
högsta etniska koncentrationerna i Europa. Mitt syfte är att undersöka hur olika 
politiska processer och strategier kring den etniska boendesegregationen 
förändrats från 70-talet fram till idag och att försöka utröna hur stora 
förändringarna verkligen har varit.  
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Vilka faktorer kan i Sverige ha påverkat den etniska boendesegregationen? Kan en 
riktad politik mot minoritetsgrupper leda till en ökad uppdelning mellan minoritet- 
och majoritetssamhället? Är det så enkelt som citatet ovan indikerar, att 
invandrarna själva vill vara segregerade? Eller är det en förenkling från 
makthavarnas sida när det gäller att förklara den etniska boendesegregationen? 
Min frågeställning är: Vilka reella förändringar går att skönja från 70-talet fram 

till idag när det gäller politiska åtgärder gentemot den etniska 

boendesegregationen? 

         Några delfrågor som i olika grad kommer vara av vikt för min analys är: 
- Är boendesegregationen alls avhängig av det faktum att Sverige är ett    
mångkulturellt samhälle?  
- Hur presenteras minoritetssamhället i förhållande till majoritetssamhället? 
- Hur belyser man den etniska segregationen och vad den beror på? 
- Vad kan tänkas bli konsekvenserna av hur politiken presenterats? 
 
Min hypotes är att förändringen från 70-talet till idag inte är så stor som det kan 
verka retoriskt sett, utan att ansvaret för den etniska boendesegregationen 
fortfarande i stor utsträckning läggs på ”invandrarna”. 

1.1.1 Användning och definitioner av begrepp 

Något som kan vara av stor vikt för processen bakom den etniska 
boendesegregationen är hur olika begrepp har förändrats och därmed varit med 
och format diskursen kring den etniska boendesegregationen. Till följd av detta 
anser jag det vara av stor vikt att inleda med en operationalisering av 
nedanstående begrepp. 
 

Assimilation 

Enligt Svenska akademiens ordlista förklaras detta som ”göra likadan, 
sammansmälta”. (Svenska akademiens ordlista) Castles/Miller(2003) beskriver 
assimilation som en ensidig anpassning till majoritetssamhället från immigrantens 
sida, där de förväntas smälta in i majoritetssamhället genom att ge upp sina 
språkliga, kulturella och sociala sammanhang. Man poängterar att 
assimilationspolitik i de flesta länder kommit att ersättas av den lite mer flexibla 
integrationspolitiken. (Castles/Miller 2003:250) 
 

Integration 

Enligt Svenska akademiens ordlista betyder detta ”förena eller sammanföra till en 
helhet”. (Svenska akademiens ordlista) Integrationsverket definierar det enligt 
följande. 

 
”Den gamla invandrarpolitiken och den nya integrationspolitiken skiljer sig åt på 

flera punkter. Invandrarpolitiken syftade till assimilation och såg invandrare som en 

grupp som behövde säråtgärder av olika slag. Integrationspolitiken utgår från hela 
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samhället och ser samhällets etniska och kulturella mångfald som en positiv kraft.” 
(www.integrationsverket.se) 

 
Molina menar i Magnusson (2001) att integrering ofta framhävs som en motsats 
till assimilering, men att skillnaden egentligen inte är så stor. ”Graden av 
integrering mäts i förhållande till det som betraktas som det ’homogena 
värdsamhällets allenarådande norm’ i form av det som sägs representera 
majoritetssamhällets livsstil.” (ibid s73) Ofta betraktas integrering som en process 
genom vilken invandraren successivt ökar sin delaktighet i majoritetssamhället 
samtidigt som en möjlighet att behålla den individuella identiteten och den 
kulturella särarten kvarstår. Det handlar således om en blandning av en redan 
befintlig befolkning (majoritetssamhället) och en utomstående befolkning 
(minoritetssamhället). Molina menar att det problematiska är att blandningen sker 
på majoritetssamhällets villkor och att invandrarna är de som skall integreras 
eftersom de räknas som utomstående, icke-medlemmar av samhället. (ibid. s72f) 
Jmf migrationsverkets definition av invandrarpolitik nedan. ”Det samhället gör för 
att underlätta invandrares, inklusive flyktingars, introduktion och integrering i det 
svenska samhället.” (www.migrationsverket.se). Således är det invandrarna som 
skall integreras. 
 
Invandrare 

 
”Någon vedertagen definition av begreppet ”invandrare” finns inte och har 

egentligen aldrig funnits. För att, rent statistiskt, räknas som ”invandrare” ska man 

vara folkbokförd i Sverige. I statistiska sammanhang används en indelning som görs 

antingen efter personers födelseland eller efter medborgarskap. I båda fallen görs 

indelningen i två kategorier; födda i Sverige eller födda i utlandet respektive svenskt 

eller utländskt medborgarskap.” (www.migrationsverket.se) 
 
Lena Magnusson (2001) klargör begreppet som någon som […]”för kortare eller 
längre tid  har flyttat till ett land som inte är födelselandet” (Magnusson 2001:12) 
Det hon ser som problematiskt med begreppet är att det istället för att vara en 
tillfällig beskrivning tenderat att bli en benämning som följer människor under 
lång tid. Ett exempel är andra generationens invandrare som i egentlig mening är 
barn till de som invandrat och alltså inte, som det används i språkbruket, några 
invandrare. Till följd av det spridda definitionsspektrum som finns kan statistik 
ofta vara missvisande. 
 
Boendesegregation 

Mats Franzén definierar segregation som något som  […] ”upprättar och bekräftar 
en hierarkisk skillnad mellan minst två grupper”. (Franzén i Magnusson 2001:25) 
Han poängterar att en skillnad som inte är hierarkisk inte heller går att betrakta 
som segregation och menar vidare att segregation innebär […]”över- och 
underläge, moraliskt och/eller materiellt. Segregation skapar insiders och 
outsiders, etablerade och utanförstående, upphöjda och stigmatiserade.” (ibid. 
s.25) 

http://www.migrationsverket.se/


 

 5 

 

Mångkulturalism 

Ett mångkulturellt samhälle kan vara uppbyggt på i huvudsak två vis. Antingen 
kan det vara så att etniska grupper och kulturella olikheter accepteras, men att 
staten inte har en aktiv roll i bevarandet av dessa minoritetsgrupper genom att ge 
grupperna ett särskilt stöd. Den andra varianten av mångkulturalism är då såväl 
majoritetssamhället som staten accepterar kulturella olikheter. Staten har här en 
aktiv roll i bevarandet av dessa minoritetsgrupper genom att ge åtgärder specifikt 
riktade till invandrare, för att uppnå ett jämlikt samhälle. Sverige tillhör den 
senare kategorin, enligt Castles/Miller (2003:252)  

Enligt Bhikhu Parekh (2000) är mångkultur en enhet av tankar och 
praktiserande i vilken människor kan förstå sig själva och omvärlden. Den 
historiska termen av begreppet mångkultur uppstod först i länder som ansåg sig 
vara relativt homogena med en enad nationell kultur. Senare upptäckte de att de 
även bestod av grupper som antingen sedan länge varit etablerade eller mer 
nyligen anlänt. Dessa grupper var antingen inte beredda att assimileras eller så 
misslyckades staten i sina assimileringsförsök, vilket ledde till att nya grupper 
framträdde i samhället, något som i sig föranledde nya utmaningar för staten. Ett 
mångkulturellt samhälle omfattar, som namnet klargör, mer än en kultur. Molina 
menar i Magnusson (2001) att mångkulturalism inte handlar om något erkännande 
eller hyllande av kulturer, utan att det istället handlar om makt och hegemoni. 
Hon menar att denna fokusering och förstoring av kulturella skillnader får 
konsekvenser på flera samhälleliga nivåer. (ibid. s74) 

 

1.2 Material och metod 

1.2.1 Material 

För att kunna besvara min frågeställning kommer jag att göra en jämförande 
studie över hur boendesegregationen har förändrats i Sverige från 1970-talet fram 
till idag genom att granska statens offentliga utredningar som rör etnisk 
boendesegregation. Jag kommer att komplettera analysen med integrationsverkets 
mål. Det kommer därför att bli en jämförelse mellan 70-, 80-, 90- och 2000-talets 
trender och alltså inte vara en heltäckande presentation av varje decennium. Den 
exakta tidsperioden i mitt analysmaterial har sin början 1974 och slutar år 2005. 
Textmaterialet jag kommer använda i min analys är inte att betrakta som 
omfattande. Istället för att bedriva en kvantitativ analys ämnar jag göra en 
kvalitativ analys där jag istället för att presentera ett heltäckande material valt ut 
ett material som jag anser vara av intresse för analysen och som jag anser 
representativt eftersom det varit vägledande för hur politiken varit och kommit att 
utformas kring den etniska boendesegregationen.  
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1.2.2 Diskursanalys som metod 

När det gäller att betrakta någonting så stort som etnisk boendesegregation, går 
det givetvis att göra utifrån åtskilliga infallsvinklar. Torben Bech Dyrberg m.fl. 
menar att det som sker när vi genom diskursanalys studerar samhället är att vi 
själva påverkar och skapar analysobjektet utifrån den speciella teoretiska ram som 
vi applicerar på vårt undersökningsobjekt. Syftet är därmed inte att finna en 
objektiv sanning, utan istället förstå att ”sanningar” alltid är relaterade och 
skapade utifrån en viss diskurs. (s.319f) I min uppsats är avsikten att granska vilka 
politiska interventioner som kan ha föranlett en förändring i diskursen, och ägna 
mig åt historiska analyser av handlingsplanet. (se s 325) Viktigt är att se på hur 
diskursen avgränsats, hur den har etablerat kriterier för giltighet och hur dessa 
kriterier stabiliserat och förändrat diskursen. Eftersom etnisk boendesegregation 
ingår i andra diskurser som omger och påverkar även denna diskurs menar jag att 
det inte går att exkludera den omgivande integrationskontexten, vari den etniska 
boendesegregationen utgör en del. När det gäller att granska och analysera texter, 
något som utgör en central del inom diskursanalysen, anser jag att statens 
offentliga utredningar utgör en viktig betydelseram för samhällets syn på ett visst 
fenomen. Jag menar att de politiska handlingsramarna formuleras utefter vad och 
hur ett visst fenomen uttrycks i SOU och att de därför utgör ett centralt element 
för granskning när det gäller att förstå hur den etniska boendesegregationen sett ut 
under de senaste decennierna.  

Andersson, Borgegård och Fransson skriver i Magnusson (2001) att 
diskursanalys kan visa på en process i samhället som orsakar segregation och på 
det viset hjälpa till att förklara dess uppkomst. Genom diskursanalysen går att 
tolka språkets användning vid ett visst tillfälle eller en viss händelse, t. ex. 
[…]”varför visst vokabulär eller viss retorik används, hur dessa tolkas och vad 
som uppnås genom strategierna” (ibid. s109) Språket kan således förstärka, 
legitimera eller utmana i olika situationer. (ibid.) 

Mångkultur är ett relativt nytt fenomen i Sverige. Politikens inriktning på 
området har förändrats från assimilation, till integration och vidare mot ett 
samhälle präglat av mångkultur. Min avsikt är att göra en diskursiv studie av hur 
de politiska handlingsramarna kring boendesegregationen har förändrats under 
den undersökta perioden. Genom att studera några teoretikers argumentationer 
kring riktade åtgärder mot minoritetsgrupper samt belysa några strukturella och 
kulturella förklaringsmodeller som kan vara av vikt när det gäller etnisk 
boendesegregation ämnar jag försöka urskilja svaret på min frågeställning. Min 
förhoppning är således att en diskursiv analys av de skeenden och trender som 
varit utmärkande för varje decennium i kombination med en teoretisk diskussion 
med olika infallsvinklar skall kunna ge svar på min frågeställning. 
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1.3 Disposition 

För att genomföra denna undersökning ämnar jag i mitt teoretiska avsnitt först i 
2.1 diskutera Parekh, Young, Borevi och Dahlstedts resonemang kring riktade 

åtgärder/grupprättigheter, varefter jag i 2.2 belyser strukturella förklaringar till 

segregation där jag främst diskuterar miljonprogrammet under 2.2.1 och dess 
påverkan på den etniska segregationen. I avsnitt 2.3 belyser jag kulturella 

förklaringar till segregation, där jag tar upp hur etniska och kulturella aspekter 
kan vara orsaker till segregation.  

Under den empiriska delen i avsnitt 3, beskriver jag först i korthet 
immigrationsmönstrena i Sverige från efterkrigstiden och framåt under rubriken 
3.1. Sverige ett homogent land? Varefter jag under nästa rubrik, 3.2. 
immigrationspolitik beskriver immigrationspolitiken i stora drag från 70-talets 
början till idag. Under rubriken etnisk boendesegregation i 3.3. beskriver jag den 
etniska boendesegregationen i Sverige och i allmänhet.  

Under rubrik 4 kommer slutligen min analys där jag kopplar samman mitt 
teoretiska resonemang med citat och begrepp främst ur statens offentliga 
utredningar. Under rubrik 4.1.analyserar jag först mångkultur och 

grupprättigheter, varefter jag under 4.2 kopplar den etniska boendesegregationen 

i politiken främst till mitt teoretiska resonemang rörande strukturella och 
kulturella förklaringar. Under 4.3 belyser jag de förändringar av diskurser och 

begrepp som jag sett i mitt undersökta material. Under avsnittet 4.4 beskriver jag 
den etniska segregationens två dimensioner som jag anser ha präglat de politiska 
processerna kring den etniska segregationen. Varefter jag i kapitel 5 rundar av 
diskussionen med några slutord. 

Under kapitel 6 följer en litteraturförteckning. 
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2 Teori 

 
I min teoretiska diskussion ämnar jag belysa några olika teoretikers 
argumentationer när det gäller grupprättigheter i ett mångkulturellt samhälle. Jag 
kommer även att lyfta fram strukturella och kulturella förklaringsmodeller till 
etnisk boendesegregation. Genom att föra fram dessa resonemang hoppas jag 
kunna utröna sambandet mellan riktade åtgärder och etnisk segregation och på så 
sätt mer förstå vilken betydelse detta eventuellt haft för hur diskursen kring etnisk 
boendesegregation förändrats.  
 

2.1 Riktade åtgärder/grupprättigheter 

När det gäller hur ett mångkulturellt samhälle bör konstrueras fokuseras mycket 
av den teoretiska diskussionen kring huruvida kollektiva rättigheter eller 
grupprättigheter skall ges till kulturella minoriteter eller inte. Om grupprättigheter 
anses vara en lösning handlar diskussionen om i vilken utsträckning dessa 
grupprättigheter skall gälla och hur de i sin tur påverkar samhället i stort. Det 
anses nödvändigt att kulturella minoriteter ges särskilda rättigheter för att etablera 
sig på ett likvärdigt sätt som de infödda i samhället. Det som främst lyfts fram i 
argumentationen mot grupprättigheter för minoriteter är att det i förlängningen 
tenderar att stigmatisera och peka ut minoritetsgrupper som ett problem.  

Enligt Bhikhu Parekh (2000) innebär en respektfull behandling av minoriteter 
och deras kultur något som skulle underlätta deras integration med övriga 
samhället, bygger upp deras självkänsla vilket gör att de vågar interagera med 
andra människor. Enligt Parekh gäller det för varje mångkulturellt samhälle att 
finna en balans mellan enhet och mångfald. Båda är viktiga och samhället måste 
finna en relation mellan dem för att kunna utveckla en politisk struktur som kan 
hantera de olika behov som ställs inom enhet och mångfald. Parekh menar även 
att det är viktigt att fråga sig huruvida grupprättigheter 
 

”promote their members´or wider society´s well-being, whether granting rights is the 

best way to do so, whether communities have the institutional recourses for these 

rights and provide an acceptable mechanism for a trade-off between these and 

individual rights in cases of conflict, and what the overall social, financial and other 

costs are.” (Parekh 2000:219).  
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Parekh pekar även på att det inte finns något enkelt svar på dessa frågor, men att 
vi genom en demokratisk dialog mellan majoritetssamhället och minoriteterna kan 
närma oss den bästa lösningen. Magnus Dahlstedt (1998) menar att den 
mångkulturella demokratin visserligen leder till en dialog, men att den även leder 
till konflikter och osäkerheter mellan majoritetssamhället och minoritetssamhället. 
Han menar att majoritetssamhället ibland uppfattar mångkulturalismen som ett hot 
mot stabiliteten och enhetligheten samt att det är en angelägenhet som enbart rör 
minoritetsgrupperna. Därför är det ytterst viktigt att mångkulturalismen och dess 
dialog görs till en angelägenhet för alla, inte enbart för invandrare. (Dahlstedt 
1998:13) 

En stor implikation alla mångkulturella samhällen står inför är problemen 
som uppstår när det gäller likvärdig behandling. Parekh menar att det finns 
different och differential behandling. Olika behandling av minoritetsgrupper kan 
ibland vara en förutsättning i strävan att uppnå ett jämlikt samhälle. Individer eller 
grupper kan behandlas likvärdigt men på olika sätt. Viktigt att tänka på är att olika 
behandling kan leda till antingen en fördelaktig position eller diskriminering för 
endera gruppen. Om syftet är att likställa minoritetsgruppen med övriga samhället, 
eller att uppnå politisk eller social integration, eller att låta den kulturella 
mångfalden utvecklas, så är en olik behandling inte alltid tillräcklig. I dessa fall är 
ytterliga några rättigheter för vissa individer eller grupper nödvändigt.  
 

”[..] different treatment of individuals or groups are equal if they represent different 

ways in realizing the same right, opportunity or in whatever respect they are 

intended to be treated equally, and if as a result non of the parties involved is better-

off or worse-off.” (Parekh 2000:261) 

 
Parekh är medveten om risken att speciell behandling av minoriteter kan ge 
upphov till känslor av orättvisa och bitterhet, därför måste syftet noga klargöras 
för att undvika missförstånd. Syftet med en särskild behandlig (riktade åtgärder) 
är aldrig att gynna någon grupp på bekostnad av en annan grupp. Att gynna 
minoriteter i vissa avseenden kan rättfärdigas om denna behandling gynnar 
samhället i stort. (Parekh 261f) 

Iris Marion Young (1995) menar i likhet med Parekh att speciella åtgärder 
där man tar hänsyn till de olikheter som finns mellan majoritetssamhället och 
minoriteterna är av stor vikt om syftet är att undvika förtryck och diskriminering 
av minoritetsgrupperna. Young poängterar även att likvärdig behandling är 
otillräckligt. Att få full medborgerlig status med lika politiska och civila 
rättigheter har inte varit tillräckligt för många minoritetsgrupper som fortfarande 
känner sig som andra klassens medborgare. Därför är riktade åtgärder som tar 
hänsyn till de olikheter som finns nödvändig om syftet är att undvika förtryck och 
missgynnande av dessa grupper, menar hon.  Istället för att betrakta befolkningen 
som homogen är det bättre att acceptera att människor är olika och att grupper 
med olika bakgrund och historia aldrig fullt ut kan förstå varandra. Young menar 
att lika behandling aldrig fullt ut kan bli likvärdig just eftersom att människor med 
olika grupptillhörigheter aldrig riktigt förstår varandra och det faktum att makten 
och normerna sätts utifrån majoritetsgruppens preferenser. Jämlikheten bestäms 



 

 10 

då av den grupp som redan är bärare av den mesta makten. Institutioner, politik 
och lagar påverkas alla av de normer som majoritetssamhället ställer upp och 
tenderar därmed att gynna den redan privilegierade gruppen. På grund av detta är 
det viktigt att inte bortse från olikheterna, utan istället stödja minoriteterna, så att 
representation och beslutsfattande rör alla på lika basis. Om hänsyn inte tas till de 
olikheter som finns mellan grupper och det faktum att en del är i mindre 
fördelaktiga positioner i samhället kan detta ”perpetuate rather than undermine 
opression” (Young 1995:196). Med hänsyn till detta är det alltså ibland 
nödvändigt att ge vissa grupper en speciell behandling, eller speciella 
grupprättigheter, i kampen mot ett jämlikt samhälle, menar Young. Målet skall 
aldrig vara att ”normalisera” grupper på ett assimilerande vis, vilket bara kommer 
få dem att mista sin identitet och kulturella bakgrund. Poängen är istället att 
avnormalisera de normer som är satta av majoritetssamhället och få samhället att 
öppna sina ögon för de olika behov som existerar inom ett pluralistiskt, 
mångkulturellt samhälle. Dahlstedt menar i likhet med Young att det är bättre att 
skapa en gemenskap grundad på olikhet än på likhet. (Dahlstedt 1998:13) Han 
poängterar även att det finns olika typ av riktade åtgärder. Det är viktigt, menar 
han, att staten ständigt för en självrannsakan och frågar sig om riktade åtgärder 
verkligen är bra, eftersom det är ytterst avgörande vilken typ av åtgärder som 
bedrivits för att kunna avgöra huruvida de är bra eller dåliga och för vem de är bra 
eller dåliga. Han påpekar även att det är stor skillnad på om åtgärderna är riktade 
mot nyanlända flyktingar eller om det mer handlar om generella åtgärder till ett 
mångkulturellt samhälle. (ibid. s36f) 

Karin Borevi (2002) menar att ett särskilt fokus på invandrarna riskerar att ge 
upphov till ett ”vi emot dem” tänkande och separatism. Räcker målet om att 
uppnå en jämlik socioekonomisk standard, eller finns det ytterligare aspekter som 
måste beaktas, frågar sig Borevi. En mångkulturell stat som har aktiva (riktade) 
åtgärder gentemot immigranter och deras behov kan antingen ha utgångspunkt i 
immigranternas faktiska behov eller i de behov som härrör ur deras 
socioekonomiska position i samhället. Borevi finner båda utgångspunkterna 
problematiska. Om immigranter identifieras som en viss målgrupp till följd av sin 
speciella socioekonomiska position i samhället, kan detta leda till det faktum att 
alla immigranter förknippas med sociala och ekonomiska problem. Det kan också 
vara missvisande, menar Borevi, att tillskriva immigranter vissa behov bara på 
grund av att de tillhör en viss minoritetsgrupp, detta kan leda till att de förknippas 
som annorlunda, vilket i sin tur kan medföra att klyftan mellan 
majoritetssamhället och minoritetsgruppen vidgas. Eftersom immigranter och 
olika etniska grupper ofta redan är betraktade som annorlunda i förhållande till 
majoritetssamhället, kan fördelar riktade mot dessa grupper riskera att bekräfta 
uppfattningen av minoritetsgruppen som annorlunda.  Enligt Borevi kan dessa 
åtgärder vars syfte är att underlätta integrationen av invandrare i 
majoritetssamhället istället leda till ökade integrationsproblem. Hon poängterar att 
riktade åtgärder mot invandrare alltid kommer peka ut invandrare som en grupp. 
En grupp som antingen betraktas som fattig eller annorlunda. Åtgärder som är 
direkt riktade till immigranter bör vara begränsade till den första perioden. Så, 
enligt Borevi brottas välfärdsstaten i ett mångkulturellt samhälle ständigt med att 
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finna den rätta balansen mellan positiva och negativa effekter av riktade åtgärder 
mot invandrare som en grupp. (Borevi 2002:53f)  

2.2 Strukturella förklaringar till segregation 

Strukturella förklaringsmodeller brukar delas in under två nivåer, antingen den 
institutionella nivån där stat, kommun och bostadsföretag har en viktig roll, eller 
den individuella nivån där människors inkomster och förmögenhetsbildning är 
avgörande för segregationen. Jag kommer här mest belysa den institutionella 
nivån, där jag främst tar upp miljonprogrammet, eftersom det ofta lyfts fram som 
en viktig förklaring till den etniska segregationen.  

2.2.1 Miljonprogrammet 

Byggandet av miljonprogrammet brukar ofta anges som en viktig förklaring till 
den etniska boendesegregationen. Ett stort antal bostäder byggdes under en 
relativt kort tidsperiod. De höga tättbyggda husen byggdes i städernas utkanter 
och den grundläggande servicen i områdena uppnådde inte den standard som hade 
varit behövligt. Det stora antalet lägenheter i dessa områden byggdes för att 
tillgodose ett ökat behov av lägenheter i städerna, men under byggandets gång 
minskade inflyttningen till städerna och befolkningsökningen avstannade. Detta 
resulterade i att ett stort antal lägenheter stod tomma i dessa områden samtidigt 
som ca 250 000 utländska arbetare och deras familjer invandrade till Sverige och 
behövde någonstans att bo. Ofta kom dessa att hänvisas till miljonprogrammets 
områden. Även människor med så kallad social förtur hänvisades under samma 
period till dessa områden, vilket gjorde att områdena kom att präglas av socialt 
och ekonomiskt utsatta grupper. (SOU 1997:118 s.53) Ofta sammanfaller de 
hushåll som har ”mycket låg inkomst” och ”extremt låg inkomst” med de 
bostadsområden som återfinns inom miljonprogrammets områden. En segregation 
är tydlig när det gäller de områden som har en ”extremt hög inkomst” och de som 
har en ”extremt låg inkomst”. Dessa områden uppvisar ofta en väldigt homogen 
ekonomisk situation bland sina invånare.  

Roger Andersson skriver i Magnusson (2001) att ekonomisk boende 
segregation leder till att ”’rika’ får det bättre och ’fattiga’ får det sämre i 
grannskapets resursstruktur” (ibid. s.118). Han menar att segregationen [...] 
”polariserar [...] de levnadsvillkor som påverkas av grannskapet.”(ibid.) 
Andersson klargör att begreppet ”invandrartäta områden” ofta kopplas samman 
med miljonprogrammets områden. Han menar dock att det vore riktigare att tala 
om dessa områden som ”svenskglesa områden” eftersom invandrare har mindre 
reellt inflytande över sina bosättningsval än vad de svenskfödda har. Med denna 
omskrivning av begreppet menar han att fokus riktas bort från invandrarna och 
den ännu förekommande uppfattningen att de genom fria val bosätter sig i ett 
segregerat område.(ibid. s.120f, 130) svenskglesa områden befolkas ofta av 
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ekonomiskt resurssvaga hushåll med små möjligheter att påverka sin 
boendesituation. (ibid. s.137)  

Roger Andersson skriver i Magnusson (2001:127f) att bostadsföretag ofta 
getts skulden för den segregerade stadens utformning, inte utan att detta påstående 
rymmer en viss sanning menar han ändå att det är viktigt att inte glömma under 
vilken kontext bostadsföretagen agerat vad gäller lagar, regelverk och politiska 
riktlinjer. Han menar att statliga beslut som t.ex. miljonprogrammet och 
subventionerandet av småhusbyggandet under 1960- och 70-talen kom att få stora 
konsekvenser för människors flyttningsmönster. Bostadsbristen var stor under 
denna tid till följd av att inflyttningen till städerna ökade. En efterfrågan som 
miljonprogrammets bostäder lyckades tillgodose. Något som Andersson menar 
ofta försvinner i debatten om miljonprogrammet är att en stor del av landets 
småhus byggdes under samma tidsperiod som miljonprogrammet, vilket i 
kombination med generösa avdragsregler för bostadslån medförde att en stor del 
av den svenska medel- och arbetarklassen kunde välja bostadsrätts- och 
äganderättsalternativet på bostadsmarknaden framför att bosätta sig i något av 
miljonprogrammets områden. En företeelse som snart kom att visa sig i att många 
av de nybyggda lägenheterna saknade hyresgäster. (ibid.)  
 

2.3 Kulturella förklaringar till segregation 

Franzén menar i (Magnusson 2001) att det förekommer flera olika förhållningssätt 
när det gäller hur segregation uppfattas. Ibland anses segregation inte vara ett 
problem. Det finns två kategorier som delar denna uppfattning där den första är 
den rasistiska hållningen. Här är segregationen inte ett problem utan snarare 
tvärtom något önskvärt eftersom den segregerade parten lättare kan kontrolleras 
och utnyttjas. Den andra kategorin skiljer sig från den första genom att den 
motsätter sig öppen diskriminering. Den anser inte att segregation är ett problem 
eftersom det är det fria valet som styr var man bosätter sig. (ibid. s.42) Molina 
menar i (Magnusson 2001) att en vanlig förklaring till den etniska 
boendesegregationen är att personer med utländsk bakgrund, invandrare, 
självmant strävar efter att bo nära andra människor med utländsk bakgrund. Detta 
till följd av […]”ett behov av trygghet samt av gruppernas vilja att behålla sin 
`kulturella särart´”. (ibid. s.49) Molina menar att nyare forskning förvisso har 
problematiserat de strukturer som råder i mottagarlandet, men att diskursen när 
det gäller etnisk boende segregation trots detta domineras av idén om 
invandrarnas egna val. Hon framhäver att detta kan bero på att det etniska ofta 
lyfts fram i debatten om  etniskboendesegregation. Etnicitet och i förlängningen 
kultur blir då bidragande förklaringar till segregationen. Molina menar att 
ambitionen inte behöver innebära en omdefiniering av begreppet, men att en 
dekonstruktivistisk ansats där en rekonstruktion av förståelsen av etnisk 
boendesegregation synliggörs. (ibid. s.50f) Molina menar vidare att kulturrasism 
är något som finns djupt rotat i ”det för-givet-tagna” (se ibid. s.58) även i det 
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svenska samhället. Denna kulturrasism grundar sig i att kultur definieras som 
oföränderliga egenskaper som tillskrivs människor från en viss nation, där det 
kulturella blir en förklarande faktor till bl. a. den etniska boendesegregationen. 
Främst handlar den etniska boendesegregationen inte om […]”etnicitet eller om 
kultur i en neutral och statisk mening, utan snarare om diverse rasdiskriminerande 
mekanismer i ett i grunden både ojämlikt och ojämställt samhälle där kultur, som 
inbegriper livets alla sfärer formar, formas, och omformas.” (ibid. s58)  

Molina betonar att etnisk segregation inte är något som uppstår ur intet, utan 
skapas ur en rad diskriminerande mekanismer som genomsyrar samhället på flera 
nivåer. (ibid. s.56) Hon relaterar mycket av sin teori till diskursen om De andra 
och menar att denna ständigt finns närvarande och att den legitimerar och 
upprätthåller maktförhållanden. I diskursen hävdas att invandrare frivilligt 
bosätter sig i miljonprogrammets områden och på så sätt skapar sin segregerade 
position eftersom de vill bevara och behålla sin kultur. Ofta framhävs kultur som 
något som relateras till olika missförhållanden i samhället och den etniska 
boendesegregationen förklaras och förknippas med de främmande kulturernas 
vilja att bevara och skydda denna kultur från majoritetssamhällets kultur. Molina 
menar att en klar och tydlig stigmatisering av såväl invandraren som av de 
områden denna koncentreras till är synlig. Något som visar sig i beskrivningar 
som ”invandrarområden”, ”problemområden” och ”miljonprogramområden”. 
(ibid. s.70) Hon menar att denna diskriminering ofta troligen är omedveten, men 
att den hjälper till att bekräfta en redan etablerad föreställningen om invandraren 
och dess boendemiljö som något problematiskt. (ibid. s.70) Molina menar att 
integrationsretoriken förutsätter en uppdelning mellan Vi och De och denna 
uppdelning leder till […] ”att de problem som först och främst drabbar De andra, 
såsom rasistiskt våld och diskriminering, inte ska angå hela Sveriges befolkning 
utan endast den invandrade befolkningen och deras barn.” (ibid. s.75) En orsak 
som brukar framhävas är att segregationen tenderar att minska allt eftersom 
vistelsetiden i landet ökar. Roger Andersson menar i Magnusson (2001) att detta 
förvisso stämmer, men att vistelsetiden inte har samma betydelse för alla. 
Segregationen tenderar att minska betydligt mindre för de invandrade grupperna 
med ursprung i Västasien eller Afrika än för övriga grupper. (ibid. s133f)  
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3 Empiri 

 
Nedan kommer jag att redogöra för historiken kring den svenska immigrationen 
och boendet från mitten av 1900-talet samt immigrationspolitikens utformning 
från 70-talet fram till idag. 
 

3.1 Sverige ett homogent land? 

Sverige var fram till slutet av andra världskriget att betrakta som ett relativt 
homogent land i jämförelse med många andra europeiska länder. Till viss del går 
denna homogenitet att koppla till det geografiska läget som isolerade Sverige från 
de stora migrationsströmmarna i Europa. Fram till att immigrationen började 
utgjordes Sveriges minoriteter främst av de samer och finnar som var bosatta i 
norra Sverige. Efterkrigstidens immigration liknade de mönster som återfanns i 
flertalet andra mottagande länder i Västeuropa. Immigrationen utgjordes främst av 
flyktingar och de flesta som kom till Sverige kom från de baltiska länderna och 
Polen. I mitten på 50-talet kom de finländska immigranterna att spela en viktig 
roll på den svenska arbetsmarknaden. Till stor del berodde detta på etablerandet 
av en gemensam nordisk arbetsmarknad 1954 (Ålund/Schierup 1991). 

Under 50- och 60-talen kom runt 60 % av alla immigranter från andra 
europeiska länder och det stora flertalet av dem kom från Finland. Efter denna 
period kom de nordiska immigranterna att minska något i antal, även om de 
fortfarande under 70-talet hade en betydande roll. Under 50-, 60-och 70-talen 
härstammade de utomnordiska immigranterna främst från Italien, Grekland och 
Jugoslavien. Dessa människor kom främst i form av arbetskraft eftersom Sverige 
direkt rekryterade arbetskraft för att ekonomin så krävde och för att undvika 
fluktuationer på arbetsmarknaden. Jugoslaver var den andra största 
immigrantgruppen (efter de finska) i Sverige i början av 70-talet. Sedan kom 
situationen att förändras och arbetskraftsinvandringen minskade kraftigt till följd 
av den ekonomiska krisen, stigande arbetslösheten och ett ökat motstånd från de 
svenska fackföreningarna. (Ålund/Schierup 1991) (Lundh/Olsson 1999). 

Med 70-talet följde en stor förändring i de tidigare immigrationsmönstren. 
Arbetskraftsinvandringen kom nästan uteslutande att ersättas av 
flyktinginvandring och familjeåterföreningar. Invandrarna kom nu främst från 
Östeuropa och Tredje världen. Fram till 70-talet utgjorde den utomeuropeiska 
invandringen endast 1/10 av den totala invandringen. Från mitten av 80-talet fram 
till –92 utgjorde denna grupp ungefär 50 % av den totala immigrationen. 1993 
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minskade de utomeuropeiska invandrarna sin andel av den totala immigrationen 
till Sverige, och den europeiska andelen ökade. Dessa immigranter var främst 
krigsflyktingar från Jugoslavien och efter några år vände trenden tillbaka igen. 
Utifrån detta kan vi nu klargöra att Sverige länge var att betrakta som ett relativt 
homogent land, som under de senaste åren har utvecklats till ett land bestående av 
många olika etniska minoriteter. (Lundh/Ohlsson 1999) (Castles/Miller 2003). 

3.2 Immigrationspolitik 

Fram till 1970-talet hade Sverige ingen organiserad politik rörande minoriteter. 
Begreppet ”etnisk minoritet” var sällsynt och det fanns ingen policy med syftet att 
skydda etniska minoriteter. Frågorna gällande den samiska befolkningen hamnade 
främst under jordbrukspolitik och renarna tilldelades mycket av 
uppmärksamheten. Policies rörande etniska minoriteter var väldigt få, antagligen 
p.g.a. det faktum att de minoriteter som fanns utgjordes av så små grupper. Under 
60-talet hade både infödda och immigrerade minoriteter i ökad utsträckning krävt 
sina rättigheter för att kunna möjliggöra ett bevarande av kulturen. En ökande 
andel av immigranterna kom nu från länder som hade olika språk, religion och 
kultur än den svenska befolkningen. Trycket på staten ökade att vidta åtgärder när 
det gällde integrationen av minoriteterna. (Lundh/Ohlsson1999) Skall 
immigranterna assimileras och bli svenskar eller skall de integreras och bli 
svenskar men fortfarande kunna behålla sin särpräglade kultur?  

1975 fick Sverige sin första policy speciellt avsedd för minoriteter, med 
mångkultur som ett viktigt element. Sveriges mångkulturella immigrationspolitik 
blev omtalad i Europa för sin ambition att skapa social jämlikhet mellan etniska 
grupper, sin respekt för immigrantkulturer och vikten av ökat politiskt inflytande 
för invandrare. (Ålund/Schierup 1991). Riktlinjerna för integrationspolitiken 
under 70-talet kan sammanfattas i tre rubriker: jämlikhet, valfrihet och samverkan.  

Målet med jämlikhet innebar kraftansträngningar för att ge immigranter 
samma levnadsstandard som resten av befolkningen samt att samma regler skulle 
gälla för invandrare och svenskar inom samtliga samhällsområden. 
Minoritetsgrupper måste kunna upprätthålla sin språkliga och kulturella identitet. 
Syftet med valfrihet var att allmänna initiativ togs för att försäkra medlemmar av 
etniska och språkliga minoriteter ett val mellan att behålla och utveckla sin 
kulturella identitet eller att ta till sig en svensk kulturell identitet. De bör kunna 
välja i vilken utsträckning de vill anamma en svensk kulturell identitet. Målet med 
samverkan innebar att de olika immigrant- och minoritetsgrupperna å ena sidan 
och den infödda befolkningen å andra sidan båda drar nytta av att arbeta 
tillsammans. Målet förespråkar även en ömsesidig tolerans och solidaritet mellan 
invandrare och den inhemska befolkningen. (Hammar 1985:35) 

Under 80-talet var dessa mål fortfarande riktlinjer för immigrationspolitiken, 
även om en diskussion sattes igång angående vilka krav staten kunde ha på såväl 
invandrare som infödda när det gällde anpassningen till det nya. Diskussionen 
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behandlade även frågor som rörde i vilken utsträckning krav kunde ställas på 
staten när det gällde minoriteters rätt till bevarande av sin kultur. (Borevi 2002) 

Under 90-talet utsattes immigrationspolitiken för många undersökningar som 
slutligen resulterade i ganska omfattande reformationer. En central uppgift var att 
granska hur kulturell och etnisk mångfald kunde uppmuntras i samhället och hur 
ett mångkulturellt samhälle förhåller sig till lika möjligheter, rättigheter och 
plikter. Det mångkulturella samhället hade sina rötter i 70-talet, men då 
preciserades aldrig vad som var de faktiska konsekvenserna av det mångkulturella 
samhället. (Södergran 2000). Diskussionen som hade startat redan på 80-talet 
fortlöpte. Det ansågs viktigt att tydliggöra den politik som bedrevs kring 
immigranterna och deras rättigheter. Målen kvarstod, men de skulle bli mer 
explicit uttryckta, t ex var det viktigt att klargöra att det inte var statens plikt att 
bevara minoriteternas kulturer i det långa loppet. Att definiera immigranterna som 
en speciell målgrupp med riktade åtgärder var nu dömt att misslyckas. De tidigare 
åtgärderna hade på många vis ökat avståndet mellan vi och dem.(ibid.) Politiken 
riktade sig således bort från det omhändertagande perspektivet som tidigare haft 
stor inverkan på invandrarpolitikens utformande. Nedan följer ett citat som 
belyser integrationspolitikens nuvarande mål. 
 

”Alla som bor i Sverige ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter 

oavsett etnisk och kulturell bakgrund. Samhällets gemenskap ska ha mångfalden 

som grund och samhällsutvecklingen ska präglas av respekt för olikheter inom de 

gränser som följer av samhällets grundläggande demokratiska värderingar. 

Integrationspolitikens mål är mål som gäller hela samhället. Statens ansvar inom 

integrationspolitiken är att definiera dessa mål inom olika samhällsområden.” 

(www.integrationsverket.se) 

3.3 Etnisk boendesegregation  

Enligt Huttman (1991) är en viktig skillnad som går att finna mellan Sverige och 
andra länder att det i Sverige är ovanligt att finna stora koncentrationer av 
utländsk befolkning inne i de centrala delarna av städer. Hon menar att detta kan 
bero på att den svenska bostadsmarknaden lyckats ganska bra i att undvika 
slumområden inne i de äldre innerstadsområdena. För att kunna finna en bostad i 
de centrala delarna av en stad är personliga kontakter, pengar och goda kontakter 
med banken ofta avgörande. Nyligen anlända immigranter saknar ofta dessa 
förutsättningar och när man ser till detta är det inte förvånande att immigranter 
ofta bosätter sig i de nybyggda förortsområdena, menar Huttman. Graden av 
segregation varierar mycket. Städer med en hög andel immigranter riskerar ofta 
att utveckla en hög grad av boendesegregation.  Diskrimineringen av immigranter 
på bostadsmarknaden är inte orsaken till segregation eftersom det inte är bevisat i 
någon större utsträckning ”in quantitative terms these cases are not important for 
segregation patterns” (Huttman 1991:102). Enligt Lujanen (2004) är tillgången till 
bostadsmarknaden ofta svår. Fördomar och diskriminering på den privata 
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bostadsmarknaden är ofta en förklaring till varför många immigranter bor i 
hyreslägenhet. Immigranternas inkomstnivå är även relativt sett lägre än de 
infödda svenskarnas.  

När det har att göra med varför vissa grupper blir segregerade och separerade 
från övriga samhället, är det viktigt att förstå om denna separation är självvald 
eller ej. Det finns exempel på etniska grupper som eftersträvar att leva 
tillsammans. Dessa etniska grupper tenderar att bosätta sig i samma områden och i 
största möjliga mån bevara sitt ursprungliga språk och sin kultur. Dessa grupper 
har frivilligt valt att separera sig från resten av samhället och de är att betrakta 
som separerade, men inte exkluderade från de rättigheter som det övriga samhället 
innehar. Ofta brukar dessa områden luckras upp med tiden. Avskildheten mellan 
grupper kan också vara grundad på ofrivillig basis, vilket är fallet när det gäller 
etniska minoriteter. Dessa grupper bosätter sig i regel också i närheten av den 
egna gruppen, men skillnaden är att de i högre utsträckning blir uteslutna av det 
större samhället. Ofta har de en ofördelaktig socioekonomisk position gentemot 
övriga samhället och exkluderas till följd av  ”weak legal status, refusal of 
citizenship, denial of political and social rights, ethnic or racial discrimination, 
racist violence and harassment.” (Castles/Miller 2003:228)  

Segregation måste inte vara något negativt. I praktiken däremot har det ofta 
visat sig vara problematiskt för de grupper som bor i ofördelaktiga 
bostadsområden, för det kan öka risken för social marginalisering. Detta beror 
mycket på att dessa områden ofta är isolerade från andra stadsdistrikt och att en 
negativ stigmatisering finns kopplat till dessa områden. Under 80-talet var 
renovering av vissa utsatta områden en beprövad metod för att minska 
segregationen. Syftet var att göra miljonprogrammets bostäder i förorterna 
attraktivare för en mer avancerad målgrupp. Renoveringen kom dock att leda till 
vidare social och ekonomisk obalans. Renoveringen tvingade redan ekonomiskt 
svaga grupper att flytta, vilket ytterligare förvärrade deras situation och de sociala 
problemen växte på andra platser. En annan metod att minska negativ segregation 
är genom direkta politiska åtgärder av immigranters och flyktingars 
bosättningsmönster. (Lujanen 2004:228ff) Här är EBO-bidraget ett exempel på en 
riktad åtgärd som belyses i citatet inledningsvis. En åtgärd som enligt regeringen 
misslyckats och inte lett till önskade spridningseffekter av immigranters 
bosättningsmönster.  
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4 Analys 

 

4.1 Mångkultur och grupprättigheter  

Frågan huruvida särskilda grupprättigheter för minoriteter kommer att leda till en 
positiv integration eller ett ökat gap mellan majoritetssamhället och 
minoritetsgruppen är omtvistad. 

Statsmakterna i Sverige har flera gånger föreslagit politiska åtgärder för att 
kunna lösa segregationens medföljande problem som yttrat sig främst i 
storstäderna. Den allmänpolitiska utvecklingen har också i mycket fått 
konsekvenser för storstadsområdenas problematik. T.ex. kan nämnas de 
decentraliseringstendenser som präglat den allmänpolitiska utvecklingen och inte 
varit avsedd att hantera de problem som uppstår i samband med segregering och 
marginalisering av grupper, men ändå visat sig haft effekt inom dessa områden. 
Genom denna utveckling har det etablerats en politisk nivå närmare folket, där 
avsikten i större utsträckning än tidigare varit att lokala problem bör lösas på en 
lokal nivå. En politisk reform som hade stor betydelse för utländska medborgare 
var när man 1975 införde kommunal rösträtt för utländska medborgare.  

Fram till 1997 präglades invandrarpolitiken mycket av att invandrargrupper 
borde ges särskild uppmärksamhet och att särskilda åtgärder borde riktas till dessa 
utsatta grupper. Härefter ändrades politiken till en integrationspolitik, där de 
allmänna riktlinjerna i större utsträckning innebar att samtliga delar av 
befolkningen med särskilda behov (således inte enbart invandrarna) skulle 
integreras i samhället. (Dahlstedt 1998:21f) ”Integrationspolitikens mål är mål 

som gäller hela samhället” som integrationsverket uttrycker det.  De 
marginaliserade grupperna skulle med den nya politiken ges ökat inflytande och 
delaktighet samt större möjlighet till en egen försörjning. Det omhändertagande 

perspektivet som tidigare i mycket präglat invandrarpolitiken fick en ny inriktning 
i och med den nya integrationspolitiken. (ibid. s.39)  

Hur kommer det sig att segregationen är så omfattande i Sverige? Är frågan 
om riktade strategier mot invandrare som grupp viktig? I Sverige har vi främst 
använt oss av aktiva strategier, och uppvisar samtidigt bland de högsta etniska 
bostadskoncentrationerna i Europa. Givetvis finns det många aspekter inblandade.  
Enligt Borevi innebär en speciell behandling av minoritetsgrupper, vilket är en 
variant av mångkulturalism som i mycket präglat den svenska invandrarpolitiken 
och även integrationspolitiken om än på andra grunder, att följden kan bli en 
högre boendesegregation.  
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Även om detta inte är den enda förklaringen anser jag ändå att Borevis 
resonemang har en viktig poäng när det gäller att riktade åtgärder avsedda för 
invandrare, i egenskap av att de tillhör en minoritetsgrupp, kan leda till slutsatsen 
att de är annorlunda. Vidare tycker jag att det är viktigt att beakta och förstå vem 
det är som definierar gruppen och vem det är som etablerar normerna, något som 
Young framhäver i sitt resonemang.  

Jag tycker, i likhet med Parekh, att en demokratisk dialog mellan 
majoritetssamhället och minoriteterna är ett viktigt första steg i rätt riktning när 
det gäller att röra sig mot ett jämlikt samhälle. Detta är dock inte lätt eftersom 
definitionen av olika grupper inte alltid är helt tydliga. Vilka är att betrakta som 
en utsatt grupp och vilka är det inte? Och vilka har bestämt att de är det, eller inte 
är det? Young etablerade vikten av vetskapen om att normerna i ett samhälle alltid 
sätts av den härskande gruppen, majoriteten, och att de kommer influera politiken 
i alla berörda områden. Young menar att diskriminering kan ge upphov till 
segregering och marginalisering om gruppen inte inifrån utmärker sig som en 
grupp. Hon menar att en social grupp bör definieras utifrån en delad identitet inom 
den gruppen. Jag anser dessa definitioner väldigt komplexa, då jag menar att det 
ofta är svårt att klargöra om en identitet är skapad inifrån den egna gruppen eller 
utifrån samhället. Som jag ser det kan detta vara mycket av förklaringen till varför 
segregering sker i ett mångkulturellt samhälle. Grupper som är skapade utifrån 
leder främst som jag ser det till en negativ stigmatisering av minoritetsgruppen 
och en fortsatt etnisk segregering och en större klyfta mellan majoritets- och 
minoritetsgruppen. Därför måste de normer som formar samhället sättas av alla 
grupper, annars kommer dessa missvisande sätt att definiera grupper att fortsätta i 
Sverige och i andra mångkulturella samhällen. Den mångkulturella demokratin 
måste göras till en angelägenhet för alla, inte enbart för invandrare som Dahlstedt 
betonar i enlighet med Young.  

Att betrakta invandrare som en grupp, som till följd av detta erhåller särskilda 
grupprättigheter, har i stort präglat den svenska invandrar- och 
integrationspolitiken och har därför även haft betydelse för hur segregationen sett 
ut och fortfarande ser ut i Sverige. När det gäller den etniska boendesegregationen 
tror jag dock inte att riktade åtgärder till vissa ”invandrartäta” eller ”svenskglesa” 
områden varit mest avgörande för segregationen, snarare anser jag att 
polariseringen i vi och dem varit avgörande för den etniska segregationen, som 
Borevi poängterar. I (SOU 1982:49 s.235) framgår att prioriteringen för etniskt 
segregerade områden inte varit särskilt omfattande. Det medges att viss hänsyn till 
invandrarnas svårigheter på bostadsmarknaden har tagits, men de övergripande 
åtgärderna har varit samma som samhällets allmänna regler. ”Särskilda medel 
anvisas inte” (ibid. s.236). I Tre Städer (SOU 1998:25) lyfter man fram olika 
åtgärdsbehov som varit avsedda att förbättra och förnya de utsatta stadsdelarna, 
men som ofta inte gått att realisera p.g.a. brist på pengar. (ibid. s.97) De flesta 
åtgärder som lades fram riktade sig till stadsdelarna och boendemiljön, även om 
etniska grupper också utgjorde en kategori för ett handlingsprogram utformat av 
Storstadsutredningen.(ibid.) Även om specifika rättigheter eller åtgärder inte i 
någon större omfattning getts till invandrare som grupp när det gäller deras 
boende anser jag således att det mångkulturella samhället med sina inneboende 
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grupper ändå kan påverka invandrares boendesituation. Trots att den allmänna 
integrationspolitikens mål nu säger sig omfatta hela samhället och att åtgärderna 
ska begränsas till invandrarens första tid i landet.  

 

”Insatser och åtgärder som riktar sig specifikt till invandrare ska begränsas till den 

första tiden i Sverige. Den generella politiken ska genomsyra alla områden av 

samhället och varje myndighet ska ansvara för att uppmärksamma invandrares 

behov i de sakområden som ligger inom myndighetens område. Även kommuner ska 

ta hänsyn till integrationspolitiken i sitt dagliga arbete.” (www.integrationsverket.se) 

 
Enligt Borevi kan ett särskilt fokus på invandrare som grupp leda till ökat avstånd 
mellan grupper. Frågan är om riktade åtgärder då alltid leder till ökad 
boendesegregation? Kanske har de kulturella förklaringsmodellerna med aspekter 
som rasism och diskriminering större del i problematiken än vi tror? Som 
Huttman (1991) beskrivit är diskrimineringen av invandrare på bostadsmarknaden 
inte anledningen till segregation, eftersom det inte är bevisat i tillräcklig 
utsträckning. I Sverige inifrån -röster om etnisk diskriminering (SOU 2005:69), 
vilket är en undersökning som bygger på kunskaper från människor med egna 
erfarenheter av etnisk diskriminering inom en rad områden, varav 
bostadsmarknaden utgör en del, uttrycks en annan mening. 

 

"Den etniska boendesegregationen är en viktig del av samhällets sätt att organisera 

sig just i etniska termer. Organiseringen sker framförallt genom 

utestängningsmekanismer, diskriminering och stigmatisering av områden där många 

personer med utländsk bakgrund bor." (SOU 2005:69 s.68) 

 
Det som lyfts fram i den här undersökningen är att människor upplevde en "[...] 
stor frustration inte bara över att ständigt utsättas för kränkande särbehandling 
utan också över avsaknaden av möjligheter till inflytande och av att inte kunna 
påverka sina levnadsvillkor i Sverige." (ibid. s.143) 

Positiv särbehandling är inget som lyfts fram i utredningens förslag, däremot 
anser man att åtgärder specifikt riktade till människor med utländsk bakgrund i 
vissa utsatta bostadsområden kan vara av stor vikt när det gäller att motarbeta den 
negativa särbehandling som finns i samhället idag. Att bo i ett segregerat område 
kan missgynna den boende på t. ex. arbetsmarknaden och ett förslag från 
utredningen är att "[...] boende i marginaliserade och segregerade områden med 
likvärdiga meriter som andra sökande skall ha företräde till sökta arbeten." (ibid. 
s.146) Detta förslag på åtgärd är, även om det inte handlar om positiv 
särbehandling, att betrakta som en riktad åtgärd mot en specifik grupp, även om 
svårigheter säkert kan uppstå i samband med definitionen av denna grupp. Borevi 
menar i enlighet med integrationsverket att riktade åtgärder bör vara begränsade 
till immigrantens första tid i landet, eftersom det annars tenderar att stigmatisera 
invandrare som en grupp med vissa inneboende egenskaper. I det här fallet skulle 
även platsen ytterligare kunna komma att stigmatiseras. Företeelser som gör att 
klyftorna mellan majoritets- och minoritetssamhället ökar. Parekh menar dock att 
om syftet är att skapa ett jämlikt samhälle kan grupper behandlas likvärdigt men 



 

 21 

ändå på olika sätt. Syftet får inte var att gynna en grupp på bekostnad av en annan, 
men om samhället i stort gynnas kan det vara av stor vikt att ge grupprättigheter 
till immigranter. Young menar att ett negligerande av de hierarkiska skillnader 
som finns mellan grupper och ett betraktande av samhället som homogent eller 
likvärdigt leder till att förtrycket av minoritetsgrupperna bevaras och upprätthålls. 
Således går citatet att betrakta som en åtgärd som är nödvändig om det förtryck 
som finns mellan olika grupper skall upphöra och alla i vårt mångkulturella 
samhälle skall ges en likvärdig chans. Jag anser att fokuseringen på skillnader 
som mycket präglat integrationspolitiken och som gör det än idag kan vara 
negativt för utvecklingen. Integrationsverket menar att  samhällsutvecklingen ska 

präglas av respekt för olikheter vilket tydliggör att skillnader och olikheter finns 
mellan människor och grupper, visserligen skall skillnaderna respekteras, men jag 
menar att ett grundläggande antagande att skillnaderna finns där tycks kvarstår. 
Att ibland trots detta fokusera på skillnader som i åtgärdsförslaget ovan anser jag 
dock kunna vara främst positiv, eftersom det skulle handla om en 
övergångsperiod. Människor skulle kunna komma in i arbetslivet och de 
segregerade och marginaliserade områdena skulle med tiden ”uppgraderas” och 
kunna bli av med sin negativa stämpel, varefter riktade åtgärder inte längre skulle 
vara nödvändiga.  

Vidare menar man i (SOU 2005:69) att de segregerade människornas 
inflytande  i samhället skulle kunna öka med hjälp av ett medborgarråd bestående 
av personer som själva var bosatta i segregerade områden. Rådet skulle vara en 
viktig demokratisk länk mellan individer och olika myndigheter och 
organisationer. Detta skulle kunna ses som ett bra tillvägagångssätt för att skapa 
en demokratisk dialog mellan minoritets- och majoritetssamhället i enlighet med 
Parekh.  

Jag anser detta vara mycket komplext och i behov av vidare undersökningar, 
även om ett viktigt påstående kan vara att det inte finns några enkla svar när det 
gäller mångkulturalismens riktade åtgärder och dess effekter på segregationen.  
 

4.2 Den etniska boendesegregationen i politiken 

Här kommer jag att granska SOU och en utredning från bostadsdepartementet när 
det gäller etnisk boendesegregation och se hur de politiska åtgärderna presenterats 
och hur man förklarat fenomenet.  

År 1975 hade Sveriges nya internationellt kända integrationsmål upprättats 
med jämlikhet, valfrihet och samverkan som de tre viktigaste målen. Dessa mål 
var redan formulerade i Invandrarutredningen (SOU 1974:69). Här poängterade 
man dock att invandringspolitiken liksom tidigare bör ha inriktningen att 
[…]”invandringen inte ska motverka den önskvärda utvecklingen på andra 
samhällsområden”. (SOU 1974:69 s95) Vidare menade man att invandringen hela 
tiden måste anpassas till ”samhällets möjligheter att ge invandrarna arbete, bostad, 
social omvårdnad och utbildning på samma villkor som befolkningen i 
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övrigt.”(ibid.) Citatet ger uttryck för att invandrare inte bör behandlas på ett sämre 
sätt än infödda svenskar, utan att de ska få möjlighet till exempelvis bostad på 
samma villkor som den övriga befolkningen. I flera andra avseenden under denna 
period sågs invandrare som en grupp som var i behov av särskilda åtgärder.  Vad 
kunde då anledningen till den etniska boendesegregationen vara, om invandrare 
hade samma möjligheter som infödda svenskar? 

I en utredning som gjordes av bostadsdepartementet 1984 över 
boendesegregationens utveckling i Sverige under efterkrigstiden går att läsa 
följande: 
 

”De etniska grupperna vill bo i områden där de är så många att det finns 

förutsättningar att upprätthålla en kulturell identitet etc. När man från 

myndigheternas sida har försökt att motverka denna frivilliga koncentration har det i 

regel varit utan framgång.” (Danermark 1984:78) 

 
Likheter finns med citatet inledningsvis från år 2005 att invandrare vill bo nära 
varandra och att myndigheternas försök till spridning inte lyckats. ”Invandrare” 
benämns i citatet ovan som en grupp och det förefaller som om alla invandrare har 
likartat kulturell identitet som de genom att frivilligt bosätta sig nära varandra 
upprätthåller och bevarar. Således låg problemet med den etniska 
boendesegregationen på invandraren själv. Ytterligare uttryck för detta återfinns i 
citatet nedan. 
 

”Det förefaller som om det frivilliga särboendet från invandrarnas sida accepteras till 

dess att andelen invandrare i området är så stor att den hotar den svenska kulturella 

identiteten.” (Danermark 1984:78) 

 

Här framgår att infödda svenskar accepterar stora koncentrationer av invandrare i 
ett bostadsområde, men om andelen invandrare blir för hög och den egna 
kulturella identiteten sätts på spel tenderar svenskar att lämna bostadsområdet. 
Här ifrågasätts inte varför höga ansamlingar av invandrare gör att svenskar flyttar, 
mer än att det upplevs som ett hot mot den egna identiteten. Senare i texten 
framgår dock att svenskarnas flyttningsmönster från de bostadsområden med höga 
koncentrationer av invandrare ytterligare förstärker den etniska segregationen, 
men det problematiseras inte i någon vidare bemärkelse. Problembilden tycks vara 
den att invandrarnas frivilliga bosättningsmönster i förlängningen tränger undan 
svenskar och på så vis själv skapar och förstärker segregationen, medan 
svenskarna å andra sidan är beredda att acceptera höga koncentrationer av 
invandrare, men inte för höga, eftersom det upplevs som ett hot. 
Miljonprogramment har ofta kopplats samman med ”invandrartäta områden” som 
Andersson skriver i Magnusson (2001). Han menar dock att eftersom invandrare 
har mindre reellt inflytande över sina bosättningsval än vad den svenskfödda 
befolkningen har skulle områdena istället kunna kallas ”svenskglesa områden”. 
Med denna omskrivning av begreppet menar han att fokus riktas bort från 
invandrarna och uppfattningen att de genom fria val bosätter sig i ett segregerat 
område. När det gäller miljonprogrammet som en strukturell förklaring till 
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segregationen finns givetvis en viss relevans i detta, något som även Andersson 
menar. Men det tycks som om den politiska diskursen kring etnisk segregation  
inte i tillräcklig utsträckning problematiserat andra förklaringar.  

Den etniska boendesegregationen ansågs alltså vara grundad enbart på 
invandraren själv och den ansågs vara problematisk i de flesta hänseenden. Några 
av de huvudsakliga anledningarna som uttrycks i bostadsdepartementets rapport är 
att deras assimilering i det svenska samhället försvåras, samt att servicen inte kan 
uppnå godtagbar standard i området särskilt om det är många olika slags 
invandrare. Vidare menar man att påfrestningarna som invandring innebär 
förstärks genom att invandrarna tenderar att samlas i de områden som i olika 
avseenden uppvisar en dålig boendemiljö, samt att svenska hyresgäster ofta 
känner sig isolerade i dessa områden och därför flyttar i hög utsträckning. Man 
menar även att problemen och konflikterna mellan ungdomsgäng från olika 
nationaliteter tenderar att öka, så även problemen i skolorna. Det kan bli 
svårigheter att klara hemspråksundervisningen. Det föreligger även ”en starkt 
ökad förslitning av fastigheter och bostadsområden eftersom invandrare ofta har 
många barn och ibland även är ovana att bo i hyreshus” (ibid. s.80).  Citatet tyder 
på stora skillnader mellan vi och dem, där invandrare beskrivs som mycket 
annorlunda. Avslutningsvis nämns att just eftersom invandrare tenderar att 
ansamlas i vissa allmänt problematiska områden har detta medfört att problemen 
även kommit att tillskrivas invandrarna, (Danermark 1984:80f) något som jag 
menar framstår som något paradoxalt i sammanhanget, eftersom författaren själv 
tycks vara offer för den stigmatisering som uppvisas under tidigare punkter.  

I Delade städer (SOU 1997:118) skriver man att en viktig fråga att ta hänsyn 
till är vilket område […] ”som de rika oftast väljer, respektive de fattiga oftast blir 
hänvisade till och hur stor skillnaden i fördelningen mellan höginkomsttagare och 
låginkomsttagare är.” Här framgår således att de rika väljer och de fattiga blir 

hänvisade till vissa områden. Vidare framgår att man inte funnit några generella 
tendenser till att en och samma etniska grupp bosätter sig i ”sin stadsdel” utan att 
det är många olika nationaliteter, samt människor (både svenskfödda och 
utlandsfödda) som i större utsträckning än den övriga befolkningen har sociala 
och ekonomiska problem. Således finns inget fog för påståendet att den etniska 
segregationen beror på en vilja bland invandrarna att bo nära sina landsmän. 
Rapporten klargör istället att det finns tendenser som visar att segregationen 
främst är en klassfråga där det är de ekonomiska förutsättningarna som bestämmer 
segregationen och således inte de etniska. Man menar att det finns två klasser, de 
som är etablerade på arbetsmarknaden och de som inte är det. Klassen som inte är 
etablerad på arbetsmarknaden utesluts även från välfärdssamhället och tenderar att 
bli segregerad i större utsträckning. (ibid. s.54f, 75) 

 

[…] ”andelen invandrare är som högst i de områden där andelen socialbidragstagare 

av den infödda befolkningen är högst. Alltså i de områden som kan anses socialt och 

ekonomiskt mest utsatta. Att andelen invandrare är högst i just dessa områden är 

ingenting anmärkningsvärt med hänsyn till att invandrare har lägre inkomster och är 

yngre än befolkningen totalt. Dessutom tar det tid för nyinflyttade till Sverige att 

lära sig både språket och hur samhället fungerar.” (ibid. s.68-69) 
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Enligt ovanstående citat är det således inte anmärkningsvärt att invandrarna bor i 
de mest utsatta områdena, utan snarare framstår det som en normal företeelse. 
Eftersom det inte är anmärkningsvärt är det heller knappast att betrakta som ett 
problem. Det konstateras att invandrare har lägre inkomster men det 
problematiseras inte. Det tycks inte föreligga något samband mellan klass och 
etnicitet. Att segregationen förklaras som en klassfråga är en strukturell förklaring 
där den individuella nivån med människors inkomster och förmögenhetsbildning 
uppges vara avgörande för segregationen. 

I samma rapport görs sedan en jämförelse mellan segregationen i Sverige och 
i andra länder. Man betonar att segregationen inte är så starkt rotad som i de flesta 
andra länder, men att situationen allt mer liknar den som går att se i andra länder.  
 

[…] ”det är just när det gäller den höga andelen invandrare som bor i de fattiga 

bostadsområdena som Sverige utmärker sig i internationella jämförelser [...] både 

andelen invandrare som bodde i de fattiga områdena och kvoten mellan andelen 

invandrare som bodde i de fattiga respektive andra bostadsområden var högst i 

Sverige av alla jämförda länder.” (ibid. s.70-71) 

 
Följaktligen menar rapporten att det inte är anmärkningsvärt att invandrare bor i 
de ekonomiskt och socialt mest utsatta områdena. Man skriver även att 
segregationen inte är särskilt utbredd i Sverige. Trots denna förhållandevis 
positiva inställning medges i citatet ovan att Sverige hade de högsta 
koncentrationerna av invandrare i de allra fattigaste områdena, något som jag inte 
betraktar som positivt. Således menar jag att det är aningen paradoxalt att inte 
betrakta denna segregation som anmärkningsvärd. 

I Storstadsutredningen (SOU 1989:111) har man undersökt 
Stockholmsregionen och funnit sambandet att den etniska boendesegregationen 
korrelerar ganska väl med vistelsetiden i landet. Sambandet visar att ”[…] ju 
längre en utlandsfödd vistats i Stockholmsregionen desto mindre är sannolikheten 
att han bor i ett invandrartätt bostadsområde.”(ibid. s.50) Man poängterar vidare 
att ”sambanden är något olika för olika invandrargrupper, men tendensen är 
densamma […]”(ibid.) Här utgår man ifrån att vistelsetiden har stor betydelse. 
Andersson betonar även i Magnusson (2001) att tidsaspekten kan vara viktig att ta 
hänsyn till när det gäller den etniska boendesegregationen. Han framhäver dock 
att den är väldigt avhängig av vilket ursprung invandraren har. (ibid. s.133f) 
Något som inte problematiseras i citatet ovan. Segregationen minskar alltså i takt 
med att vistelsetiden i landet ökar, men minskningstakten varierar mycket 
beroende på vilket ursprung man har. Till följd av detta går det att betrakta ett 
påstående som det i Delade städer (SOU 1997:118) att segregationen inte kan 
förklaras med hjälp av etniska faktorer, som något som inte stämmer. Den etniska 
faktorn blir trots allt avgörande för hur länge eller i vilken utsträckning en 
invandrare segregeras i det svenska samhället. Således går det att betrakta detta 
som en kulturell förklaring till den etniska segregationen, eftersom människor 
med ursprung utanför Europa generellt har en högre segregation än de 
inomeuropeiska invandrarna. Något som jag diskuterar mer i avsnitt 4.4. 
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Politiken ändrade inriktning på 90-talet och den nya ambitionen var att sudda 
ut gränserna mellan vi och dem. Politiken riktade sig bort från det tidigare 
omhändertagande  perspektivet. Att inte betrakta invandrare som en grupp, kan 
genom uppfattningen, att grupprättigheter ändå inte löser problemet, möjligen 

föranleda en tillbakagång till uppfattningen att invandrarna vill vara segregerade 
samt att de uppges vara orsaken till segregationsproblemen. Om grupprättigheter 
inte anses förebygga segregationen kanske möjligheterna är små att få till stånd en 
förändring. Citatet i inledningen kan sägas peka på detta och är som jag ser det en 
kulturell förklaringsmodell till den etnisk boendesegregationen. 

4.3 Förändring av diskurser och begrepp 

Anledningen till att svenskar flyttar från vissa områden bör uppmärksammas mer 
och jag anser att det ibland kan vara av stor vikt att ”göra om” vissa begrepp, ett 
exempel kan vara att ändra begreppet invandrartät till svenskgles som Roger 
Andersson gör i Magnusson (2001). Något som styr uppmärksamheten bort från 
invandraren som den problematiska och enda orsaken till den etniska 
boendesegregationen. När det gäller förändringen från assimilera till integrera 
anser jag att det mesta återfinns i retoriken och mindre i praktiken. Att politiken 
ändrats från assimilation till integration kan ses som ett tydligt sätt att försöka 
förändra diskursen samt att försöka få bort de negativa associationer som 
förknippas med begreppet assimilation. Frågan är om det mer positiva begreppet 
integration i praktiken inrymmer en vidare definition än det förra. Det 
mångkulturella samhället skall sedan 1975 tillåta ett val mellan att behålla och 
utveckla sin kulturella identitet eller att ta till sig en svensk kulturell identitet och 
således inte tvinga någon att ta till sig en svensk identitet. Dock förefaller det som 
om det i slutändan hamnar på anpassning och inte en ömsesidig anpassning utan 
främst en anpassning från minoritetssamhället till majoritetssamhällets norm. I 
Invandringspolitiken (SOU 1982:49) under rubriken utlänningarnas anpassning 
skrivs att invandringen till Sverige under de senaste åren i ökad omfattning 
kommit från länder som […]”väsentligt skiljer sig från vårt land i språkligt, 
religiöst och kulturellt avseende och även i fråga om den allmänna 
samhällsordningen”(SOU 1982:49 s.48). Man framhäver att behovet ökat när det 
gäller att vidta åtgärder för att underlätta invandrarnas anpassning, eftersom de i 
olika avseenden avviker från vårt land. Man betonar vikten av särskilda insatser 
för att underlätta de svårigheter som är typiska för invandrarna, t.ex. nämns att 
undervisning i det svenska språket och förhållandena i Sverige är viktiga för 
invandrare att lära sig. Det framförs att diskussionen om invandrarnas anpassning 
inte borde begränsas till assimilering eller integration, utan hänsyn borde istället 
tas till varje särskilt fall. Trots detta anser man vidare: 
 

”Om invandraren avser att bosätta sig i Sverige för gott, är det angeläget för såväl 

honom som samhället att han så till vida smälter in i befolkningen att han i det långa 

loppet inte känner sig främmande i samhället. Det måste vara ett klart och medvetet 
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mål för samhället att medverka till att invandrare av olika nationellt ursprung inte 

blir isolerade befolkningsgrupper som avskärmas från befolkningen i övrigt.”(SOU 

1982:49 s.51) 

 

Här betonar man de kulturella skillnaderna som något som avviker från den 
svenska kulturen. Således utgår man ifrån att minoritetssamhället avviker från 
normen som är satt av det svenska majoritetssamhället. Det talas inte om en 
ömsesidig anpassning, utan det handlar uteslutande om invandrarnas eller 
utlänningarnas anpassning till det svenska. Trots att en fokusering på begreppen 
assimilation och integration inte anses nödvändig, utan att situationen är 
kontextbunden och varierar från fall till fall, så uttrycks i citatet ovan att om 
avsikten är att bosätta sig i landet för gott så är det nödvändigt för alla parter att 
invandraren smälter in i befolkningen. Något som mer liknar assimilation än 
integration och något som således strider mot den nya invandrarpolitikens mål 
från 1975, där valfrihet är ett av nyckelorden. 

I Delade Städer (SOU 1997:118) diskuteras vad det är som gör att den 
etniska segregationen är att betrakta som ett samhällsproblem och man betonar att 
det främst handlar om att […]”samhället behöver […] gemensamma värderingar 
för att hålla samman och kunna fungera. Man måste kunna lita på 
varandra.”(ibid.s.78) Frågan är vem som sätter dessa gemensamma värderingar. 
Och vem det är som inte litar på vem. Om man utgår ifrån att det är 
majoritetssamhället som sätter normen för dessa värderingar, förefaller det som 
om en assimilering av minoritetssamhället vore lösningen på problemet. Det 
mångkulturella samhällets integrationssträvanden tycks då blekna. Retoriskt sett 
har förändringen gått från assimilation till att nu handla om integration, men 
mellan raderna tycks politiken fortfarande i mycket handla om segregation och 
skillnader mellan grupper. Denna tolkning är måhända sann, om än något krass. 
Men den kan också ses som ett uttryck för att integrationens införlivande är en 
långtgående process där retoriken alltid går före praktiken och där förändringen av 
begrepp som används i politiken kring invandrare tyder på en reell förändring på 
längre sikt.  

4.4 Den etniska segregationens två dimensioner 

Jag menar att den etniska segregationen kan sägas bestå av två dimensioner. Den 
ena inrymmer uppfattningen att invandrare genom fria val väljer att bosätta sig 
tillsammans med sina landsmän och att invandrarna således är den grupp som 
representerar och konstruerar etniciteten i begreppet.  I den andra dimensionen är 
det de infödda svenskarna som konstruerar etniciteten och genom att inte bosätta 
sig tillsammans med de etniskt annorlunda, eller genom andra på diskriminering 
eller rasistiskt grundade faktorer distansera sig ifrån de annorlunda. Att 
segregationen inte skulle bero på etniska grunder, som bl.a. lyfts fram i SOU 
1997:118) beror som jag ser det på att man endast utgår från den första 
dimensionen av begreppet.  Man utgår inte från att det kan vara de infödda 
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svenskarna som utestänger invandrarna och därmed bidrar till att de koncentreras 
till vissa områden. Således menar jag att den etniska segregationen kan vara 
orsakad av etniska grunder, men inte konstruerade av minoritetssamhället utan av 
majoritetssamhället. Jag förstår att det kan vara av stor vikt att tona ner det etniska 
i segregationsbegreppet, så att inte enbart invandrarna pekas ut som de etniska 
som vill vara bosatta nära ”de sina”. Men det etniska i dimensionen kvarstår, som 
jag ser det, eftersom infödda svenskar väljer att flytta ifrån dessa ”etniskt 
annorlunda platser”, vilket upprätthåller att etniska grupper hålls separerade ifrån 
varandra.  
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5 Slutord 

När det gäller frågan huruvida de politiska strategierna och processerna kring den 
etniska boendesegregationen i realiteten har förändrats har det i min analys 
framkommit att skillnaderna varit ganska små från 70-talet fram till idag. Jag har 
funnit att den politiska retoriken när det gäller etnisk boendesegregation och även 
integration har förändrats mycket under min undersökta tidsperiod. Jag anser det 
dock tveksamt om diskursen kring etnisk boendesegregation egentligen genomgått 
så stora förändringar som retoriken i de offentliga utredningar jag undersökt gett 
uttryck för, vilket även var min hypotes inledningsvis. Begrepp har genomgått 
förändringar. T.ex. skulle ingen av statens offentliga utredningar, eller 
integrationsverket,  idag öppet uttrycka assimilation som en möjlig utväg när det 
gäller invandrares sätt att bli en del av landet. Begreppet integration å andra sidan 
används flitigt och sedan 1975 då de internationellt erkända integrationsmålen 
dikterades är det valfrihet, jämlikhet och samverkan som skall styra 
integrationspolitiken. Sverige blev ett mångkulturellt samhälle som kom att få 
effekter även för den etniska boendesegregationen, även om det inte alltid visade 
sig genom direkta åtgärder till dessa områden. Den allmänpolitiska utvecklingen 
präglades fram till 1997 av att speciella åtgärder borde riktas till invandrare som 
grupp. Något som synliggör även hur minoritetssamhället har presenterats i 
förhållande till majoritetssamhället, alltså hur invandrare (de) har satts i relation 
till de infödda svenskarna (vi). Fram till 1997 betonades skillnader mellan grupper 
och troligen var grupperna främst formade utifrån majoritetssamhället definition 
av grupp, vilket kan ha varit en förklaring till den etniska segregationen. Härefter 
blev integrationsmålen mål som skulle gälla alla, skillnaderna tonades ner och 
integrationen var inte längre endast en angelägenhet för invandrarna.  

Hur den etniska boendesegregationen betraktats och vad den getts för 
förklaringsmekanismer har varierat över tid. Utrymme för alla förklaringar har det 
inte funnits plats för inom ramen för denna uppsats. Men i mitt material tycks det 
som om invandrarna ofta framställts som orsaken till segregationen. 1997 
framställdes segregationen främst som en klassfråga. Man såg således inget 
samband mellan klass och etnicitet. När de etniskt annorlunda (invandrarna) inte 
längre själva ansågs vara orsak till den etniska boendesegregationen tycks man 
bortgå från att etniciteten ändå kan vara en förklaringsfaktor, fast på omvänt sätt. 
De invandrartäta områdena är svenskglesa. Jag menar att den infödda svenska 
befolkningen kan bidra till den etniska segregationen genom att själva flytta. Den 
etniska faktorn kan även visa sig ha betydelse i bemärkelsen att segregationen inte 
minskar lika mycket för alla grupper i och med att vistelsetiden i landet ökar. 
Något som jag anser delvis kunna vara grundat på majoritetssamhället inneboende 
rädsla för det etniskt annorlunda.  
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En konsekvens som kan vara en följd av detta anser jag vara att problemen 
tenderar att kvarstå. Distansen som segregation innebär upphör inte bara för att 
begrepp frångås om innebörden är den samma och rädslan hos majoritetssamhället 
kvarstår för det ”etniskt annorlunda”. 

Slutligen tycks det som om utvecklingen har gått från att först ha präglats av 
en syn som innebar stora skillnader mellan majoritets- och minoritetssamhället 
och där invandrarna ansågs utgöra orsaken till den etniska segregationen. Deras 
fria val formade således diskursen. Efter 1997 när politiken ändrade inriktning 
framgick att denna förklaring inte längre var hållbar. Etniciteten kunde inte vara 
grund för segregationen. Politiken försökte tona ner skillnaderna mellan vi och 
dem, som tidigare varit i fokus. Tanken om invandrarnas fria val som 
förklaringsfaktor var nu inte längre aktuell. Invandrarna var fattiga och det var 
därför de levde i segregerade områden. Jag  menar att detta kan verka 
stigmatiserande både för ”gruppen” invandrare som för platsen där de bor. Under 
senare tid förefaller det som om utvecklingen rört sig tillbaka till att lyfta fram 
skillnader, vilket kan göra att invandrarna återigen kan ses som en förklaring till 
segregationen. När skillnader lyfts fram kommer kanske även riktade åtgärder till  
invandrare som en grupp att ses som en möjlighet för att kunna minska den 
etniska boendesegregationen, som förslaget i (SOU 2005:69) kan vara ett tecken 
på.  
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6.1 Statens offentliga utredningar 

SOU 1974:69 Invandrarutredningen 
SOU 1982:49 Invandringspolitiken 
SOU 1989:111 Storstadsutredningen 
SOU 1997:118 Delade Städer 
SOU 1998: 25 Tre Städer 
SOU 2005:69 Sverige inifrån-Röster om etnisk diskriminering 
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