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Abstract 
 

 

 

 

 

Since June 2012 to September 2016, it is estimated that about 300 people has been travelling 

from Sweden to the conflict in Syria and Iraq. At the same time, and the years leading up to 

2012 and after, segregation in the second and third-biggest cities in Sweden- Gothenburg and 

Malmo could be seen according to data. This thesis examines the relationship between 

travellers and the circumstances of ethnic residential segregation in variables of education, 

employment and social coherence. These variables are included as important aspects of 

community wellbeing according to the theory of residential segregation. The definition of 

residential segregation that the thesis is built upon is used by the researchers Lina Aldén & 

Mats Hammarstedt and refers to ethnic segregation as connected with both demographic and 

socioeconomic aspects of the community. The thesis concludes that there is a link between the 

number of foreign fighters that travelled from Sweden to join jihadi Salafist movements and 

residential segregation. The study also concludes that the research in this subject needs further 

investigation and that data about the circumstances needs to be more comprehensive for this 

to happen. 
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1. Introduktion 

 

1.1  Syfte 

 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka om det finns en koppling mellan den 

svenska boendesegregation och svenskar som rest till terrorgrupper i Syrien och, eller, 

Irak. Uppsatsen utgår från Sveriges andra respektive tredje största stad, Göteborg och 

Malmö. I dessa två städer undersöks hur och, eller, om städernas segregation pådriver 

den svenska extremismen vilken har utmynnat i svenska “foreign fighters”. Detta 

ämnesområde är i författarnas mening associerat till forskningsfältet för freds- och 

konfliktvetenskap då personer som är eller varit bosatta i Sverige bidragit med sin 

närvaro i ett konfliktområde. Således är denna studies oberoende variabel 

“boendesegregation” i de två utvalda städerna och den beroende variabeln “de svenska 

resenärerna till konflikten i Syrien och, eller, Irak”.  

 

1.2  Hypotes   

 

I denna studie kommer forskning sedermera påvisa att segregation kan ge upphov till 

känslor av utanförskap. Vidare kan stigmat driva extremistiska individer till 

handlande. Sålunda har boendesegregation och dess inverkan på extremism ämnats 

undersökas i denna studie och då utifrån två svenska städer, Malmö och Göteborg.  

 

1.3  Problemformulering  

 

“På vilket sätt kan svenska resenärer till konflikten i Syrien och, eller, Irak förklaras 

genom den svenska boendesegregationen?” 
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1.4  Frågeställningar 

 

- Hur har de två Malmö och Göteborgs segregation tett sig, sett till utbildningsnivå, 

förvärvsarbetande och social gemenskap, under vald tidsperiod?  

- Har resenärerna kunnat spåras till- och varit överrepresenterade i ett visst 

bostadsområde? 

- Hur många människor valde att lämna respektive stad för att delta i kriget i Syrien 

och, eller, Irak?  

- Kan segregation påskynda en växande extremism? 

 

1.5  Metod  

 

Denna essä ämnar studera segregation i Malmö och Göteborg mellan åren 1999–2017 

och ”foreign fighters” till konflikten i Syrien och, eller, Irak som rest mellan juni år 

2012 till september år 2016. Båda städerna kan enligt SCB definieras som tätorter 

(SCB). Boendesegregationen som forskningsfält riktar sig främst till att mäta grupper i 

samhällets fördelning inom tätorter (International Encyclopedia of the Social Sciences, 

2008. s. 383).   

      Malmö och Göteborg utvaldes som fall då uppsatsen har som avsikt att undersöka 

huruvida det fanns ett möjligt samband mellan segregation och antal resenärer till 

konflikten i Syrien och, eller, Irak i de två storstäderna. Mest lika-designen har 

sålunda valts att tillämpas för denna studie (Esaiasson et al. 2012, s. 104). Detta då 

genom att undersöka två storstäder som Malmö och Göteborg tillhandahålls studien ett 

större underlag sett till befolkningsantal. De två städerna har undersökts med samma 

variabler i den mån som möjligt.  

 

1.6 Material och avgränsningar  

 

Som underlag för denna studies utformning och typografi har boken “Konsten att 

skriva och tala” (Gustavsson - Hedlund 2010) brukats.  

      Studien fokuserar på resenärer utifrån systemnivå, som i detta sammanhang syftar 

till att se mönster i samhället och till individers handlingar som grupp. Urvalet har fört 
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med sig en del begränsningar då mycket data placeras på högre nivå, alltså är en del 

uppgifter regionsbaserade inom Västra Götaland respektive Skåne (Ranstorp - 

Gustafsson 2017). Göteborg har varit ett tydligare fall att studera, då uppgifter 

angående utresande extremister i staden uppfattas som mer lättillgängliga. Malmö Stad 

har inte själva gått ut med antal resenärer, utan talar i termer gällande Skåne som stort 

(Malmö Stad,1). Detta understryks av författarna vara av vikt vid läsning av denna 

uppsats.  

       Denna studies inledande empiri består av ett avsnitt om “Svenska resenärer till 

konflikten i Syrien och, eller, Irak”. Det inledande avsnittet är baserat på data hämtad 

från Ranstorp och Gustafssons rapport (2017), vilken behandlar individer som 

misstänks rest till terrorgrupper i Syrien och, eller, Irak. Den största delen av denna 

data har vidarebefordrats från SÄPO. Dessa uppgifter menas ej gå att validera, SÄPO 

anses dock ha en klar bild över situationen och av författarna för uppsatsen utgöra den 

främsta och mest trovärdiga källan för ämnet. Denna information får inte innefatta 

sådant som direkt kan kopplas till särskilda individer. Vissa data som berörs i 

rapporten har insamlats från media, exempelvis en artikel som Ranstorp et al. (2015) 

publicerat i “Foreign Policy”. Uppsatsförfattarna ser Ranstorp och Gustafsson (2017) 

som auktoriteter på ämnet och litar på forskarnas förmåga att sovra samt skildra 

information på ett vetenskapligt vedertaget sätt. Uppsatsen avgränsas i att endast räkna 

antal “förstagångsresenärer” i data angående utresande och utelämnar data rörande de 

som rest fram och tillbaka för denna variabel. Detta med önskan att göra resultatets 

data tydligare. Om inget annat anges i data för generella mönster bland resenärer, har 

denna avgränsning ej tillämpats då den inte anses vara av betydelse för skildring som 

berör samtliga. Kompletterande uppgifter i uppsatsen bistås från Ranstorp et al. 

(2018). Denna publikation förtydligar vissa aspekter från rapporten (2017). I synnerhet 

gällande de som rest från Skåne och, med fokus på städerna Malmö och Göteborg. 

Denna publikation har liknande källor som den från (2017) och baseras på ytterligare 

forskares publikationer som Rostami et al. (2018) som i uppsatsen ses som en viktig 

källa.  

       Rostami et al. (2018, s. 4) undersöker 41 avlidna svenska ”Foreign Fighters” som 

rest efter 2011. Emellertid beskriver denna källa samma tidsomfång som Ranstorp och 

Gustafsson (2017). Rostami et al. (2018, s. 4–5) hämtar de demografiska uppgifter 

som tillhandahålls genom Skatteverket. Den data som berör kriminell historik uppges 

komma från BRÅ:s register över misstänkt brottslighet (ibid). Materialet i Social 
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Resursförvaltning i Göteborg (2018, s. 4, 45) används som ett komplement till den 

information om Göteborg för att validera ytterligare. Samordningen har samlat in den 

del av data som används genom information från andra verksamheter i Göteborgs 

Stad. Även samverkansnätverk bistår med uppgifter till källan. 

       Det andra empiri-avsnittet i denna studie är avsnittet om “Segregation”, vilken 

behandlar graden av segregation i de två svenska städerna Malmö och Göteborg. 

Segregation undersöks och analyseras genom tre variabler; de boendes 

utbildningsnivå, andel i procent förvärvsarbetande och andel i procent upplevd social 

gemenskap. Dessa variabler har bestämts utifrån de två undersökta dokumenten i de 

respektive fallen, Välfärdsredovisningen från 2011 för Malmö Stad och 

Jämlikhetsrapporten från 2017 för Göteborgs Stad. Detta då båda dokumenten betonar 

att de tre variablerna, utbildningsnivå, förvärvsarbetande och social gemenskap, är 

betydande att ta i beaktning vid undersökande och mätande av bostadssegregation 

(Göteborgs Stad 2017, s. 156 – Malmö Stad 2011, s. 29, 107). För att specificera 

resultatet har särskilt segregerade stadsdelar i de två städerna beslutats att undersökas 

närmare. Detta dels då de två rapporterna jämför socioekonomiska skillnader 

stadsdelar emellan, dels då det ämnar tydliggöra denna studies slutsats genom att 

precisera det potentiella sambandet med segregerade stadsdelar och antalet avresande 

till konflikten. Avsnittet baseras på en tidsperiod om 1999 till 2017. Det finns ett 

flertal anledningar för den angivna tidsrymden. Att studera de socioekonomiska 

skillnaderna under 2000-talets början anses här relevant då det är detta tidsomfång och 

samhälle som de som senare skulle komma att resa och delta i konflikten har levt i. Att 

undersöka exempelvis utbildningsnivån under årtusendets begynnelse kan sålunda 

komma att påvisa resenärernas otillräckliga eller ojämlika utbildningsgrad. Att studera 

andelen förvärvsarbetande och social gemenskap under 2010-talet kan anses relevant 

då eftersträvan efter arbete och tillhörighet kan uppfattas vara ju mer brådskande 

faktorer. Brådskande i den mån att arbete och trygghet är något som individen 

eftersträvar och vill erhålla inom en snar framtid, i jämförelse med utbildning vilket 

tar flera år för individen att erhålla.   

        Malmö Stads “Välfärdsredovisningen 2011” har hämtat statistik om 

utbildningsnivå från SCB:s Utbildningsregister. Likaså har förvärvsfrekvens hämtats 

från SCB och dess offentliga statistik. Tillit har mätts med uppgifter hämtade från 

“Undersökningen Folkhälsa i Skåne” från Region Skånes “Folkhälsaoenkät Skåne” 

från år 2000, 2004 och 2008. Enkäten utfördes av Socialmedicinska enheten vid 
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Universitetssjukhuset MAS på uppdrag av Region Skåne, Kommunförbundet Skåne 

och Skåneläns allmänna försäkringskassa. 

        Göteborgs Stads “Jämlikhetsrapporten 2017” har hämtat statistik om 

utbildningsnivå från Skolverket och återfanns vid rapportens skapande genom 

Skolverkets Internetbaserade Resultat- och kvalitetsInformationsSystem (SIRIS) i 

“kvalitet och resultat i skolan” från 2017. Vid denna uppsats framställande finnes 

denna statistik på Skolverkets egen hemsida, under “statistik om förskola, skola och 

vuxenutbildning”. Förvärvsfrekvensen har mätts med uppgifter från SCB, från statistik 

om arbetsmarknaden och “registerbaserad arbetsmarknadsstatistik”. Denna statistik 

uttrycks ha vidarebearbetats av Göteborgs stadsledningskontor, enheten för statistik 

och samhällsanalys. Tillit och social isolering har mätts med uppgifter hämtade från 

Folkhälsomyndigheten och dess enkätundersökningen “Hälsa på lika villkor” från år 

2016. Statistiken har vidarebearbetats av Västra Götalandsregionen, 

Koncernavdelningen Data och analys, Enheten för samhällsanalys och av 

sammanställare B. Rubinstein. Samtlig statistik vilken Jämlikhetsrapporten 2017 och 

Välfärdsredovisningen 2011 är baserad på har noga granskats och funnits vara 

överensstämmande de ursprungliga källorna.  

       För att urskilja irrelevant från relevant material till denna studie har vissa ord 

eftersökts mer än andra. Samtligt material som inkluderats har noga granskats, men 

”Malmö”, ”Göteborg”, ”segregation”, ”utsatt område”, ”Skåne”, ”Västra Götaland”, 

”utbildningsnivå”, ”förvärvsarbetande”, ”social gemenskap” och ”tillit” har varit 

återkommande sökningsord under författandets gång.  

 

 

1.7  Operationalisering  

1.7.1 Definitioner av ord  

 

Salafijihadism utgörs av en antidemokratisk och våldsförespråkande ideologisk 

position. Denna världsbild målar upp världen i troende och icketroende, alltså ”vi” och 

”dem” och förespråkar våldsanvändning mot icketroende. Våldsbejakande islamistisk 

extremism är detsamma som Salafijihadism enligt Ranstorps och Gustafssons (2017, s. 

21) tolkning.  

    IS och Jabhat al-Nusra ingår i denna definition (ibid). Dessa grupperingar och är 
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benämnda som terrorgrupper inom exempelvis Säkerhetsrådet (2015).  

     Denna studie tillämpar samma definition av ”foreign fighters” som Ranstorp och 

Gustafsson (2017). Detta innebär följande; en person som bor i Sverige vilken har 

anslutit sig till en salafijihadorienterad terroristgrupp i Syrien och, eller, Irak.  

      I denna essä används benämningar som utresande och resenärer med samma 

innebörd som foreign fighters. Dessa begrepp används i förhoppningen om en mer 

språklig finess och variation.  

     I denna uppsats, likt Ranstorp och Gustafsson (2017), räknas inte individer som har 

anslutit sig till andra grupper vilka faller under andra geografiska områden eller som 

inte kan räknas som sunniorienterade terrorgrupper. Exempelvis presenteras inte 

svenskar som anslutit sig till kurdiska motståndsgrupper i tex. Syrien. Personen som 

lämnat Sverige behöver dock inte från första början gått med i IS eller motsvarande 

utan kan ha gjort detta väl på plats (ibid, s. 20).  

 

1.7.2  Definitioner av områden  

 

Polisen delar in områden genom att se till parametrar av utsatthet. Det utsatta området 

är fragmenterat från andra områden med närvarande låg socioekonomisk kapacitet och 

en kriminalitet som präglar den lokala kontexten. Detta uppges kunna leda till en 

otrygg atmosfär som kan ha konsekvenser för den rättsliga apparaten då personer inte 

förmår sig att anmäla brott eller önskar delta i rättsliga processer.  Det särskilt utsatta 

området innehar obenägenhet hos invånarna att medverka i rättsprocessen. Dessa 

omständigheter försvårar polisiära insatser och uppdrag. Polisen får ta till 

anpassningar gällande arbetsmetod eller utrustning. Dess invånare kan ”vänja sig” vid 

en ohållbar tillvaro och situationen kan upplevas normalt. Dessa områden har i viss 

utsträckning också parallella samhällsstrukturer, extremism som kan kränka 

religionsfrihet och på ett fundamentalistiskt sätt inskränka mänskliga fri-och 

rättigheter. Utresandet till konfliktdrabbade platser kan också definiera särskilt utsatta 

områden såväl som områdets höga andel kriminella invånare. Läget i riskområdet 

anses vara av alarmerande grad. Dessa områden har alla parametrar av ett utsatt 

område och kan ha potential att utveckla strukturerna som kännetecknar de särskilt 

utsatta områdena. Om problematiken på platsen inte förebyggs kan området utveckla 

svårare omständigheter. (Nationella operativa avdelningen 2017, s. 10–11).  
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     I “Jämlikhetsrapporen” av Göteborgs Stad brukas begreppen resurssvaga- 

respektive resursstarka områden som ett sätt att åtskilja stadens olika segregerade 

stadsdelar genom dess socioekonomiska skillnader (Göteborgs Stad 2017, s. 16). De 

områden i Göteborg som i rapporten räknas som generellt mest resurssvaga är 

Bergsjön, Södra Angered, Norra Angered, Västra Biskopsgården och Nya Frölunda 

(ibid, s. 256). De resurssvaga områdena definieras utifrån polisens definition av utsatta 

områden (ibid, s. 16, 247). 

 

 

1.8   Teoretiskt Ramverk  

 

1.8.1  Forskningsfält  

 

Enligt Vetenskapsrådet (2018) bygger segregationsforskningen främst på tre grenar; 

demografisk-, socioekonomisk- och etnisk segregation. Fältet uppges ha sina första 

betydande rötter inom traditionen för ”Chicagoskolan”. Forskarna Robert Park, 

Roderick McKenzie samt Ernest Burgess som med samlingspublikationen ”The City” 

(1925) ses som viktiga aktörer inom fältet för socialekologin. Det uttrycks att 

McKenzies bidrag genom analysen vederbörande för, än idag, har relevans för den 

svenska diskussionen. Denna uppges handla om klass eller etnicitet som den centrala 

förklaringen till boendesegregationens uppkomst. Forskaren anses också som den som 

först brukade segregation som begrepp (Vetenskapsrådet 2018, s. 8, 9). Fram till år 

1970 var Duncan och Duncans (1955) ”Dissimilarity index” det primära indexet för att 

mäta boendesegregation. Forskningsfältet har sedan 70-talet ständigt utvecklats och 

nya metoder för mätandet har med detta tillkommit (Massey 2012, s. 39). Föregående 

studier uppges visat ett samband mellan diskriminering mot minoriteter och deras 

utvecklande av radikala uppfattningar (Hekmatpour - Burns 2019, s. 2157). 

 

1.9  Teori: Boendesegregation  

 

Boendesegregation, eller den rumsliga separationen mellan befolkningens majoritet 

och minoritet genom parametrarna för boende, skola samt arbetsplatser, talar i viss 
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mån för minoriteters utanförskap i samhället som stort (Hekmatpour - Burns 2019, s. 

2136). Fenomenet benämns ofta, men inte alltid, som skadligt för samhället. 

Problematik som social oro, extremism och terrorism är ett par aspekter som i negativa 

benämningar uttrycks som konsekvenser (Andersson et al. 2018, s. 152). Segregation i 

samhället kan leda till att olika sociala grupper inte möts. Detta kan i sin tur föra med 

sig fördomar gentemot ”den andre”. Samhället kan skadas av minskad 

sammanhållning och ojämlikheter på arbetsmarknad och socioekonomiska sprickor 

belyses då områden i staden är uppdelade. Relationer över de ”etniska” ramarna sägs 

kunna leda till ökad tillit mellan människor enligt kosmopolitiska värden. Motsatsen 

har enligt forskningen också skådats då en snabbt växande minoritetsbefolkning kan 

mötas av fördomsfulla tankegångar från ursprungsbefolkningen (ibid. s. 152–154). 

Boendesegregation och skolsegregation är exempelvis två fenomen som är 

sammankopplade, där den första typen kan avgöra hur skolans elever är spridda 

(Delmos 2019, s. 21). Lina Aldén och Mats Hammarstedts rapport “Boende med 

konsekvens - en ESO-rapport och etnisk bostadssegregation och arbetsmarknad” från 

2015 författades till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi vid 

Regeringskansliet, Finansdepartementet. Författarna brukar en definition av etnisk 

boendesegregation som för uppsatsen valts som den primära utgångspunkten för 

teorin. I uppsatsen ses den etniska boendesegregationen som kopplad till demografi, 

vilket exempelvis berör faktorer som kön, familjesituation eller ålder. Även den 

socioekonomiska boendesegregationen ses som en samverkande process. En variabel 

som här är relevant är utbildningsnivå hos individer. I rapporten som denna definition 

bygger på skildras emellertid att etnisk boendesegregation är den huvudsakliga 

förklaringen till boendesegregation i Sveriges tio största kommuner. Utrikes föddas 

chanser att nå önskvärda positioner på arbetsmarknaden skildras kunna försämras då 

de lever i områden med hög koncentration av utrikes födda. Detta då utrikes födda 

svenskar anses ha sämre tillgång till kontakter och sociala nätverk kontra inrikes födda 

svenskar. Detta kan beskrivas som en cirkulär process då boendesegregationen 

förstärks samtidigt som det anses bli svårare att utöka kontaktnätet. Att bemöta frågan 

om segregation som frivillig eller ofrivillig uppges vara av vikt för att fullt ut förstå 

socioekonomiska problem som en förklaring till boendesegregationens uppkomst eller 

ej (ESO 2015, s. 8-9, 11, 85-89). Nationella operativa avdelningen (2017) menar att de 

som väljer att åka till konflikter ofta är utsatta för sociala riskfaktorer i sina 

närområden. Alla har egna erfarenheter och orsaker, men det är ett stort steg att resa. 
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Detta uppges kräva ett par bakomliggande omständigheter. Exempelvis upplevd 

orättvisa och kränkning samt ett ideologiskt socialt kontaktnät. I områden som har en 

osäker social natur ter det sig mer riskabelt för unga individer att anamma radikala 

positioner (Nationella operativa avdelningen 2017, s. 17). 

 

 

2. Empiri  

2.1  Svenska resenärer till konflikten i Syrien och, eller, Irak 

 

Inledningsvis presenteras nationella siffror som möjligen kan ge en bild av fenomenets 

utbredning även i de lokala sammanhangen. De variabler som främst berörs i följande 

avsnitt är således; år för utresande, tidigare eller nuvarande bostadsområde hos 

utresande samt ålder.  

    Av 300 individer som tros ha rest till konfliktens epicentrum studeras 267 av dessa i 

rapporten “Swedish Foreign Fighters in Syria and Iraq” (Ranstorp - Gustafsson 2017, 

s. 78). Statistiken skildrar att relativt till Sveriges tio miljoner invånare har cirka en på 

37 000 individer rest för att delta i konflikten i Syrien och, eller, Irak (ibid, s. 82).  

 

2.1.1                   Nationella uppgifter och mönster hos resenärer 

 

 

Figur 1: Antal personer som rest för första gången till terrorgrupper i Syrien och, eller, Irak, år 2012–2016 (Ranstorp - 

Gustafsson 2017, s. 78). 
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Figur 2: Andel i procent resenärer som rest mellan juni 2012-september 2016. Västra Götaland, Stockholm, Örebro och 

Skåne är överrepresenterade. Resterande 20 procent är från andra svenska områden (Ranstorp - Gustafsson 2017, s. 83). 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 3: Ålder hos de som rest mellan juni 2012-september 2016 fördelat över presenterade åldersgrupper, i procent 

(Ranstorp - Gustafsson 2017, s. 81).   
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Figur 1 skildrar utvecklingen och antal resenärer från Sverige som rest för första 

gången till konflikten i Syrien och, eller, Irak mellan juni 2012 och september 2016. 

Utifrån figuren förstås 2013 som det vanligaste året för avresa.  

 

I figur 2 skildras fördelningen av utresande mellan områden i Sverige. Detta skildrar 

att Västra Götaland stått för 33 procent och Skåne 10 procent av utresande mellan juni 

2012 och september 2016. 80 procent av de som misstänkts ha rest till 

salafijihadistiska grupperingar i Syrien och, eller, Irak kan spåras till fyra särskilda 

områden i Sverige. Dessa är följande; Göteborg, Stockholm, Skåne och Örebro. 

Medelåldern, tiden för utresa presenteras vara 26 år hos de undersökta männen 

respektive 25 år hos kvinnorna (Ranstorp et al. 2018, s. 109–110). Av de undersökta 

267 individerna uppges 80 procent kunna kopplas till IS och mer än 30 procent med 

Jabhat al-Nusra (Ranstorp - Gustafsson 2017, s. 5).  

 

Under tidsperioden juni 2012 - september 2016 uppges 18 procent av de utresande, 

alltså 45 individer, varit 19 år eller yngre vid avfärd. Detta presenteras i figur 3. 

Omkring 60 procent, vilket utgör 154 personer, uppges varit mellan 20 och 29 år 

gamla. Få personer över 40 år har anslutit sig på plats i konfliktzonen. Dessa siffror 

tycks inte förändras över tid utan medelåldern kvarstår genom konfliktens 

händelseförlopp (Ranstorp - Gustafsson 2017, s. 81, 104). Medelåldern för Malmö och 

Göteborg tycks inte skilja sig markant. Ranstorp och Gustafsson (2017, s. 81) menar 

att det inte existerar synliga skillnader mellan resandes medelålder över olika 

områden.      

     Säkerhetspolisen menar att merparten av de som går med i terroristgrupperingar 

utgörs av män i åldern 18 till 30 år. Somliga är födda i Sverige men de flesta har minst 

en förälder med utländskt ursprung. Det framkommer även att merparten har låg 

ekonomisk kapacitet och i vissa fall helt saknar inkomst (Säkerhetspolisen 2017, s. 

33). 
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Figur 4: Antalet år gruppen av invandrade, resenärer levt i Sverige innan avresa till konflikten fördelat över 

tidsspann om fyra år i procent (Ranstorp & Gustafsson 2017, s. 95).  

 

 

 

 

Figur 5: Fördelning av utresande i grupperna: invandrare och icke-invandrare som levt i utsatta områden kontra 

icke-utsatta områden, i antal personer av de 267 undersökta individerna, mellan juni 2012-september 2016 

(Ranstorp - Gustafsson 2017, s. 85). 

 

 

Av 150 resenärer som invandrat till Sverige gjorde majoriteten detta under 1990- och 

2000-talet. Data skildrar att tio till tjugo personer bosatt sig i Sverige innan 1990. 

Medelåldern för invandringen uppges vara 16 år. Medellängden för hur länge 

personerna levt i det svenska samhället är 13 år innan avresa enligt Ranstorp och 

Gustafsson (2017, s. 94). Totalt är 75 procent svenska medborgare och 34 procent är 

födda i Sverige (ibid). 

 

71 procent av de totala utresande har någon gång levt i ett utsatt område, särskilt utsatt 

område eller riskområde. Som figur 5 skildrar har 111 av de resenärer som invandrat 

levt i ett utsatt område och 39 av samma gruppering ej gjort detta. 76 personer som 
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inte kan räknas till gruppen invandrare har levt i ett utsatt område och 41 individer av 

samma grupp har ej detta. De som invandrat vilka är från ett icke-utsatt område 

uppges ha invandrat till Sverige i allmänt högre ålder (Ranstorp - Gustafsson 2017, s. 

84–85). Underrättelseenheten vid Nationella operativa avdelningen inom polisen 

beskriver i en rapport från juni 2017 att det finns ett samband mellan de som beger sig 

för att ansluta sig till terrorgrupper och utsatta områden i Sverige (Nationella operativa 

avdelningen 2017, s. 33). 

 

 

 

 

Figur 6: Sammanställning över brottslighet innan avresa för 38 avlidna utresande (Rostami et al. 2018, s. 5 ,7-8). 

 

 

 

  

Figur 7: Sammanställd data över de avlidna 41 utresande, flertal variabler och angivet antal personer (Rostami et 

al. 2018, s.6,7). 
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Rostami et al. (2018) har kartlagt 41 av de avlidna utresande. Genom denna 

kartläggning har en del aspekter hos utresande blivit tydligare. Det visade sig att det 

var vanligt förekommande med misstänkt kriminell historik bland dessa. Figur 6 

skildrar att två tredjedelar av 38 personer som haft svenskt personnummer har varit 

misstänkta för minst ett brott innan avresan till Syrien och, eller, Irak. Detta omfattar 

ett misstänkt kriminellt förflutet hos 26 personer. 12 personer har ingen känd 

brottshistorik (Rostami et al. 2018. s. 5, 7–8).  

 

2.1.2   Malmö 

 

Mellan 25 och 30 utresande presenteras ha rötter i Skåne. Hur många som är från 

Malmö har inte bekräftats. Det förekommer även terroraktivitet i stadens omnejd. Det 

framgår i rapporten “Swedish Foreign Fighters in Syria and Iraq” att boende i Malmö 

bidragit med finansiering till bland annat IS (Ranstorp - Gustafsson 2017, s. 89). I 

Malmö och stadens omnejd är det i synnerhet Rosengård, Herrgården och Arlöv som 

utgör de främsta områdena där personer som rest till konflikten har varit bosatta (ibid, 

s. 109). Islamistisk våldsbejakande extremism i Malmö har inte skildrats för det 

publika i särskilt stor omfattning vilket också Ranstorp et al. (2018) belyser. Detta kan 

vara en av anledningarna till att miljön är svår att greppa. SÄPO bekräftar emellertid 

att Malmö är en av de fyra städer där extremistmiljöer framförallt existerar (Ranstorp 

et al. 2018, s. 87). Malmö Stad (1) grundar sin egen statistik på rapporten av Ranstorp 

och Gustafsson (2017).  

 

2.1.3   Göteborg 

 

Cirka 33 procent av de som tros ha rest till terrorgrupper i Syrien och, eller, Irak 

mellan juni 2012 och september 2016 kan spåras till Västra Götaland. Detta utgör 

cirka 90 individer (Ranstorp - Gustafsson 2017, s. 88). I rapporten “Mellan salafism 

och salafistisk jihadism” framgår det att den främsta majoriteten av dessa 90 individer 

är göteborgare, vilka oftast varit bosatta i de nordöstra delarna av staden (Ranstorp et 

al. 2018, s. 184). Det yttras att polisen definierar sex särskilt utsatta områden samt två 

utsatta områden i Göteborg. De flesta av typen ”särskilt utsatta” återfinns i de 
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nordöstra områdena (Ranstorp - Gustafsson 2017, s. 88). I Göteborg uppges Angered, 

Hammarkullen, Hjällbo, Bergsjön och Lövgärdet som de främsta områdena där 

personer som rest till konflikten är eller har varit bosatta i (Ranstorp et al. 2018, s. 

109).  

     Minst 49 personer uppges ha dött i Syrien och, eller, Irak under tidsspannet. Av 

dessa presenteras ungefär hälften vara från Västra Götaland, det vill säga cirka 25 

personer. De 49 individer som mist livet i konflikten har alla varit män uppger 

(Ranstorp - Gustafsson 2017, s. 6, 83, 104). Information från diverse medier och 

myndigheter uppges i Social Resursförvaltnings lägesbild över radikalisering och 

våldsbejakande extremism (2018) stämma väl överens med rådande situation. 

Göteborg bekräftas vara en stad som många lämnat för att resa till krigsdrabbade 

områden. Antalet resenärer till Syrien och, eller, Irak uppges ha minskat kraftigt och 

näst intill upphört under år 2017. I rapporten framgår dock att radikaliseringen, oron 

och våldsbejakande extremism i Göteborg kvarstår (Social Resursförvaltning, s. 45–

46).  

 

2.2   Segregation   

  

Följande avsnitt fokuserar på Malmös mest segregerade stadsdel, Rosengård, samt 

flertal av Göteborgs mest segregerade stadsdelar. Rosengård som stadsdel är i detta 

avsnitt centrerad då Rosengård förstås genom avsnittet om “Svenska resenärer till 

konflikten i Syrien och, eller, Irak” vara det område vilka flertalet av de som rest till 

konflikten i Syrien och, eller, Irak tillhört och associeras med innan avresa. Sålunda är 

det graden av segregation i denna stadsdel som valts att särskilt undersökas. Analysen 

sker utifrån de tre valda variablerna om utbildningsnivå, förvärvsarbetande och social 

gemenskap eller som de även kan betraktas - graden av utbildning, arbetslöshet och 

socialt utanförskap.  
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2.2.1 Malmö   

  

Malmö Stads “Välfärdsredovisning 2011” är sammanställd av stadskontorets 

avdelning för samhällsplanering. Syftet med välfärdsredovisningen uttrycks ha varit 

att redovisa aktuell statistik för att följa malmöbornas välmående samt belysa den 

generella välfärdsutvecklingen i Malmö. Det är möjligt att förstå Malmö Stads 

betraktning av utvecklingen i ojämlikhet i Malmö som kritisk. Detta då bland annat 

”Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö” initierades samma år som 

välfärdsredovisningen släpptes. Syftet med kommissionen yttras ha varit att upplysa 

om huruvida ojämlikhet i hälsa är ohållbart i längden (Malmö Stad 2011, s. 1–2, 5–6).  

  

 

2.2.1.1 Utbildningsnivå  

  

Utifrån redovisningen är det möjligt att förstå utbildning som ett betydande första steg 

i riktningen mot ett jämlikare liv. Redovisningen yttrar bland annat att högre 

utbildning har blivit betydelsefullare på arbetsmarknaden i Malmö, detta då utbildning 

går hand i hand med desto bättre förutsättningar för social- såsom ekonomisk 

varaktighet (Malmö Stad 2011, s. 8). Likaså betonar redovisningen att individers hälsa 

delvis avgörs utefter individens utbildningsgrad och att ju högre avklarad utbildning, 

desto bättre position på arbetsmarknaden (ibid, s. 18, 40).   
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Figur 8: Andel i procent av befolkningen i åldersgruppen 20–64 födda utomlands, utifrån utbildningsnivå, år 2002 

respektive 2011 (Malmö Stad 2011, s. 40–41).  

 

 

 

Figur 9: Andel i procent elever i åk 9 med behörighet till gymnasiet uppdelat efter stadsdel, år 2004 och 2011 

(Malmö Stad 2011, s. 50–51). 
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Figur 8 illustrerar hur utbildningsnivåerna bland de som är utomlands födda skiljer 

sig markant beroende på vilken stadsdel de är hemmahörande i Malmö. Den 

utbildningsgrad som redovisningen baserar sin jämförelse på är individens 

förgymnasiala, gymnasiala och eftergymnasial. Västra Innerstaden har valts att 

inkluderas i diagrammet då området påvisade högst eftergymnasiala 

utbildningsnivå. Den totala andelen i Malmö har valts att inkluderats för att visa 

genomsnittet och Rosengård har inkluderats för att det är den stadsdel som 

avsnittet huvudsakligen ämnar studera.  

 

Utifrån figur 8 är det görligt att tolka att Rosengård andel i procent 

eftergymnasiala individer visar på en relativt liten ökning om 4 procentenheter på 

nio år, det vill säga under tidsperioden 2002–2011. År 2002 var det 27 

procentenheter fler av de utomlands födda i Västra Innerstaden än i Rosengård 

som hade en eftergymnasial utbildning. År 2011 har procentenheterna mellan 

Västra Innerstaden och Rosengård i den eftergymnasiala utbildningen ökat till 32.   

 

Det är även möjligt att, genom att se efter endast den förgymnasiala utbildningen, 

se stora skillnader mellan de två stadsdelarna. I Rosengård år 2002 uppgav 34 

procentenheter sig endast ha en förgymnasial utbildning, detta i kontrast till 

samma år i Västra Innerstaden då 12 procentenheter uppgav samma svar. Detta är 

en skillnad på 22 procentenheter mellan de två stadsdelarna. År 2011 uppgavs 31 

procentenheter i Rosengård endast ha en förgymnasial utbildning.   

      Under de nio åren mellan 2002 och 2011 är det således möjligt att tolka att 

utbildningsnivån i stadsdelen Rosengård varken ökat eller minskat särskilt markant 

för de som är födda utomlands, utvecklingen visar sig ha stått nästintill still. 

Framförallt framgår det genom denna illustration att stadsdelen som individen 

växer upp i mångt och mycket avgör individens avstannade eller framtida ökande 

utbildningsgrad.  

 

I figur 9 skildras andelen i procent elever i åk 9 genom gymnasiebehörighet under 

åren 2004 och 2011. Diagrammet speglar en negativ utveckling i Rosengård, då 

gymnasiebehörigheten minskat med 10,5 procentenheter under tidsperioden. 

Bortsett från en lägre gymnasiebehörighet är det även möjligt att förstå Rosengård 
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som en stadsdel vilken gymnasiebehörigheten är betydligt lägre än genomsnittet. 

År 2004 visade Rosengård på ett sämre resultat om 24 procentenheter lägre än 

genomsnittet i Malmö, medan resultatet år 2011 visade på en skillnad i Rosengård 

om hela 32 procentenheter.  

 

2.2.1.2 Förvärvsarbetande  

 

 

 

Figur 10: Andel i procent av befolkningen i åldersgruppen 20–64 födda utomlands, utifrån förvärvsarbetande, 

år 1999 respektive år 2009 (Malmö Stad 2011, s. 36). 

  

 

 

 

I figur 10 presenteras andel i procent förvärvsarbetande av befolkningen i 

åldersgruppen 20–64 som är födda utomlands, om en tidsperiod om tio år. Utifrån 

figur 10 är det möjligt att utläsa att andelen förvärvsarbetande utomlandsfödda i 

Rosengård har ökat under tidsperioden, om så en ökning om 8 procentenheter. I 

Västra Innerstaden ter utvecklingen sig stått still, men visar ändock på betydligt 

högre resultat än i Rosengård, då skillnaden år 1999 uppges till 28 procentenheter 

och år 2009 uppges till 20 procentenheter Möjligen relevant att ta i beaktning må 

vara att andelen förvärvsarbetande i Rosengård år 1999 bland personer födda i 

Sverige uppgavs till 58 procent, detta i relation till vad som återspeglas i figur 10 

ovan där endast 24 procent av de som var födda utomlands uppgavs 

förvärvsarbeta. Detta är en skillnad på hela 34 procentenheter. Likaså år 2009 var 
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skillnaden stor mellan personer födda i Sverige eller utomlands, där de som var 

födda utomlands uppgavs förvärvsarbeta 19 procentenheter färre. 

      Detta påvisar sålunda att det inte endast förekommer en segregation mellan 

Malmös olika stadsdelar, utan även att svensk eller icke-svensk bakgrund tenderar 

spela en viktig roll för befolkningens framtida arbetsmöjligheter.  

 

2.2.1.3 Social gemenskap   

 

  

 

Figur 11: Andel i procent av befolkningen i åldern 18–80 år med låg tillit till andra människor, år 2002–2008 (Malmö Stad 

2011, s. 49). 

  

 

Redovisningen yttrar att det är viktigt för människor att känna tillit för andra 

människor, detta då det ökar det så kallade sociala kapitalet. Att känna tillit till andra 

människor i sin omgivning menar redovisningen ergo har stor inverkan på den 

upplevda tryggheten och ju tryggare, desto högre känsla av trivsel och tillhörighet och 

bättre välmående (Malmö Stad 2011, s. 49).   

 

I figur 11 är det möjligt att tyda att den genomsnittliga tilliten för andra människor har 

ökat under åren 2002 och 2008, då den illustrerade låga tilliten har minskat. Likaså i 

Västra Innerstaden syns en minskad låg tillit för andra människor. Däremot i 

Rosengård har endast den låga tilliten minskat med 1 procentenhet, vilket gör den låga 
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tilliten fortsatt hög, då diagrammet visar att 56,5 respektive 55,5 procent av de 

deltagande i undersökningen svarat att de upplever en låg tillit för andra människor. 

Mellan Rosengård och Västra Innerstaden skiljde det 13 procentenheter år 2002. 

Endast sex år senare uppvisar resultatet en ökning mellan de två stadsdelarna om 24 

procentenheter.  

      För att förtydliga så speglar denna skillnad inte att den låga tilliten i Rosengård 

blivit högre, utan att den låga tilliten i Västra Innerstaden har minskat. Diagrammet 

visar inte endast utomlands föddas låga tillit utan syftar till att representera den låga 

tilliten upplevd av både de som är födda i Sverige och utomlands. Huruvida de boende 

i Rosengård är utomlandsfödda eller födda i Sverige behöver inte nödvändigtvis spela 

särskilt stor roll, då den allmänna låga tilliten inom stadsdelen ändock upplevs som 

hög och år 2008 16 procentenheter högre än genomsnittet i Malmö.  

  

2.2.2 Göteborg   

 

Jämlikhetsrapporten illustrerar hur boendesegregation, utbildning, arbetsmarknad och 

utanförskap samvarierar med varandra och går att betraktas som kompletterande 

kuggar i segregationsprocesser (Göteborgs Stad 2017, s. 156). Liksom Malmö Stads 

redovisning är det möjligt att förstå att Göteborgs Stad värnar om en satsning i 

individens tidiga ålder. Detta för att skapa godare förutsättningar för individen vid 

livets senare skeden. Rapporten uttrycker utbildning vara en betydande faktor, då 

utbildning enligt rapporten bland annat ökar möjligheten till bättre jobb, högre 

inkomst, mindre ekonomisk utsatthet samt leder människor till att göra hälsosammare 

val (ibid, s. 96). Fokus på i synnerhet barns likvärdiga uppväxt uttrycks sålunda vara 

en hög prioritering för Göteborgs Stad, då en god start i livet ökar chanserna för ökad 

socioekonomisk jämlikhet senare (ibid, s. 101–102).    

 

2.2.2.1 Utbildningsnivå  

 

Den utbildningsgrad som rapporten fokuserar sin jämförelse på är individens 

förgymnasiala, gymnasiala och eftergymnasiala. Rapporten yttrar att misslyckade 

skolgångar, såsom skolavhopp, tenderar samvariera med bland annat elevernas 
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socioekonomiska och kulturella bakgrunder. Att elever med utländsk bakgrund är 

överrepresenterade bland de som misslyckas i skolan tas upp och komplexiteten med 

detta betonas. Att elever väljer att avsluta sina studier menar rapporten kan bero på 

flera olika orsaker, bland annat bristande social kontakt, problematiska 

hemförhållanden, föräldrarnas ekonomiska resurser och ett bristande stöd från både de 

verksamma inom skolan såsom från hemmet. Hur saker och ting ter sig på systemnivå 

yttrar rapporten sålunda direkt återspeglas på individnivå, där bland annat 

skolsegregation ges som exempel för huruvida elever väljer att fortsätta sin utbildning 

eller att avbryta den (Göteborgs Stad, s. 126–127). Rapporten berör även hur 

föräldrarnas utbildningsnivå direkt influerar elevernas prestationer och misslyckanden 

respektive framgångar i skolan. Utbildningsnivån är här relevant då, som tidigare 

nämnt, en högre utbildning ökar chansen för ett bättre betalt jobb vilket utmynnar i en 

ekonomisk tryggare situation (ibid, s. 141).  

 

 

Figur 12: Andel i procent elever i årskurs 9 och deras gymnasiebehörighet uppdelat efter föräldrarnas utbildningsnivå. 

Läsår 2012/2013 (Göteborgs Stad 2017, s. 141). 
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Figur 13: Andel i procent elever i åk 9 med behörighet till yrkesprogram i gymnasiet, uppdelat efter skola och stadsdel, år 

2017 (Göteborgs Stad 2017, s. 136). 

  

 

Figur 12 illustrerar elever i årskurs 9 och deras gymnasiebehörighet utifrån 

föräldrarnas utbildningsnivå. Enligt diagrammet är det möjligt att utläsa att endast 49 

procent av de barnen med föräldrar med förgymnasial utbildning visade på tillräcklig 

behörighet till gymnasiet under läsåret 2012–2013. Detta jämfört med 80 procent 

respektive 93 procent av barnen med föräldrar med gymnasial respektive 

eftergymnasial utbildning som uppnådde behörighet till gymnasiet samma läsår 

(Göteborgs Stad 2017, s. 141).  

 

Statistik över 2017, synligt i figur 13, visar lägst andel behöriga elever till 

yrkesprogram i gymnasiet och att dessa återfinns i de fyra stadsdelarna Östra 

Göteborg, Västra Hisingen, Västra Göteborg och Angered. De tre skolor med högst 

andel i procent behöriga elever till yrkesprogram i gymnasiet uppgavs till siffror om 

96, 96 och 97 procent varpå två av dessa tre är inkluderade i diagrammet (ibid, s. 

136).  
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2.2.2.2 Förvärvsarbetande  

  

 

Figur 14: Andel i procent förvärvsarbetande vuxna (25–64 år), uppdelat efter stadens mellanområden, år 2015 (Göteborgs 

Stad 2017, s. 149). 

  

 

I figur 14 är det möjligt att utläsa att det är betydligt färre vuxna i åldrarna 25–64 från 

de resurssvagare områdena som Bergsjön och Södra och Norra Angered som 

förvärvsarbetar, detta i jämförelse med de ju resursstarkare områdena. Enligt 

ovanstående diagram innebär det således att cirka 48 procent av de vuxna i Bergsjön 

står utan förvärvsarbete, medan arbetslösheten i Södra och Norra Angered uppgår i 47 

respektive 42 procent. I Torslanda och Södra Västkusten är det istället endast 11 

respektive 8 procent som uppges inte förvärvsarbeta. Mellan Bergsjön, vilket uppvisar 

sämst resultat, och Torslanda, vilket uppvisar bäst resultat, skiljer det 40 procent i 

andelen förvärvsarbetande vuxna (Göteborgs Stad 2017, s. 149).  

 

I rapporten tas även Göteborgs vuxna långtidsarbetslösa upp och arbetslöshet mäts 

pågått i sju månader eller längre. Undersökningen berör stadens mellanområden under 

åren 2008–2016. Utifrån rapporten är det möjligt att förstå, genom att se efter 

stadsdelarna Bergsjön och Södra och Norra Angered, att arbetsmarknaden i Göteborg 

är segregerad. Detta då Bergsjön samt Södra och Norra Angered visar på en relativt 

plan utveckling, utan varken markant ökning eller minskning sett till hela tidsperioden. 

I exempelvis Bergsjön syns en negativ utveckling, från att stadsdelen år 2008 visade 

på den tredje högsta nivån, till att sedan ökat till den högsta nivån i Göteborg. I Södra 
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Angered minskade nivån något för att sedan öka igen. Däremot i Norra Angered har 

långtidsarbetslösheten minskat mest över tid, trots detta visar stadsdelen ändock vara 

med bland de fem högsta nivåerna av långtidsarbetslöshet i Göteborg år 2016 (ibid, s. 

167).  

 

2.2.2.3 Social gemenskap   

 

  

 

Figur 15: Andel i procent vuxna (16–84 år) med tillit till andra människor under åren 2013–2015. Diagrammet visar stadens 

fem mest socioekonomiskt resurssvaga respektive två resursstarka områden (Göteborgs Stad 2017, s. 67). 

  

 

Social gemenskap förstås utifrån rapporten vara relevant att inkludera och undersöka 

då det ofta är ekvivalent med upplevd trygghet med och i sin tillvaro. Upplevd 

trygghet minskar således risken för upplevd social oro, vilket gör att människor känner 

tillhörighet och tenderar trivas bättre i sin omgivning. Om känslan om utanförskap 

bibehålls ökar risken för att individen utvecklar lägre grad av tilltro, både till sin 

omgivning och i form av sämre självkänsla (Göteborgs Stad 2017, s. 202, 208).   

 

I figur 15 belyses de fem områden i Göteborg med sämst upplevd tillit för andra 

människor, i åldrarna 16–84 år under åren 2013–2015. I detta diagram går det att 

utläsa att Bergsjön, Södra- och Norra Angered, Nya Frölunda och Västra 

Biskopsgården är de fem stadsdelar i Göteborg vilka visar på sämst tillit till andra 
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människor. I de fem områdena uppges endast 52 till 60 procent av de deltagande 

uppgett att de känner tillit för andra människor. Om vi vänder på siffrorna förstår en 

bland annat att exempelvis hela 48 procent av de vuxna som deltagit i undersökning i 

Bergsjön uppgett att de saknar tillit för andra människor. I resursstarkare områden 

visas helt andra siffror, där 89 till 93 procent av de deltagande angett sig uppleva tillit 

för andra människor (ibid, s. 67).  

 

3. Diskussion 

3.1  Sammanfattning 

 

Resultatet skildrar att 43 procent av totala mängden utresande kunde spåras till Skåne 

och Västra Götaland, i synnerhet städerna Malmö och Göteborg. Majoriteten av 90 

individer kunde kopplas till Göteborg vilket utgör näst intill alla från Västra Götaland 

som stod för cirka 33 procent av de totala resenärerna. Från Skåne hade 25 till 30 

individer rest vilket motsvarade cirka 10 procent av den totala mängden, men 

uppgifter om resenärer från Malmö specifikt är inte offentliga eller kända. Dock kan 

det efter SÄPO:s konstaterande förstås att även Malmö har inhyst ett antal resenärer. I 

Göteborg var det främst boende i de nordöstra förorterna som rest. Framförallt 

Angered och Bergsjön med hänsyn till de identifierade 21 avlidna från Göteborg som 

Rostami et al. (2018) skildrat. Även Hjällbo, Hammarkullen och Lövgärdet har inhyst 

utresande. I Malmö, samt stadens omnejd, har Rosengård, Herrgården och Arlöv varit 

utmärkande områden. Utsatta områden tycks allmänt vara platser där utresande varit 

eller är bosatta på. 187 personer av totalt 267 som berörts ingående i resultatet har 

varit bosatta i någon typ av utsatt område. Den typiska resenären visar enligt resultatet 

vara män i 20 - 30 årsåldern, men av utresande har 18 procent rest för första gången då 

de varit 19 år eller yngre. Detta skildrar att mycket unga personer har rest till 

konflikten. Överlag är medelåldern, tidpunkten för första utresa; 26 år hos de 

undersökta männen respektive 25 år hos kvinnorna. Andra utstickande mönster som 

framkommit är att av 38 individer så var cirka två tredjedelar misstänkta för minst ett 

brott innan avfärd. Medelvärdet på antal misstänkta begångna brott visade sig vara 9,5 

och den sammanställda medelåldern för då första brottet begicks var vid 17,8 år. Detta 

anses vara av relevans för segregations-avsnittet, då avsnittet behandlar bland annat 
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utbildningsnivåerna hos ungdomar i de två städerna.  

 

I både Malmö och Göteborg existerar boendesegregation sett till vår tillämpade 

definition av begreppet.  

 

I Rosengård, mellan år 2002 och 2011, syns en tämligen plan utveckling präglad av 

låga siffror över den vuxna befolkningsgruppen med eftergymnasial utbildning. 

Resultatet skildrar också att barns behörighet till gymnasiet väsentligt skiljer sig under 

de undersökta åren 2004 och 2011, där gymnasiebehörigheten minskat med 10,5 

procentenheter. Betydligt färre var alltså behöriga till gymnasiet år 2011 gentemot år 

2004. Då Rosengårds obehöriga ungdomar i gymnasieåldern ej kan påbörja studier på 

gymnasienivå, kan det tänkas att alternativet blir att söka anställning.  

    Det kan dock utläsas i resultatet att endast 24 procent av vuxna förvärvsarbetade i 

Rosengård år 1999. År 2009 skildras emellertid en ökning då 32 procent vuxna 

uppgavs förvärvsarbeta i stadsdelen. Detta resultat skildrar ändock lägre siffror än den 

genomsnittliga totalen förvärvsarbetande i Malmö.      

     Sett till den sociala gemenskapen, mätt genom tillit, har låg tillit bibehållits om den 

undersökta tidsperioden i Rosengård. Siffrorna som uppmätts sticker iväg rejält 

jämfört med den genomsnittliga siffran. Under åren 2002 och 2008 uppmättes 

siffrorna till 56,5 respektive 55,5 procent. Data speglar därmed att människorna i 

Rosengård upplever en låg tillit till andra människor.  

 

Ser en till utbildningsnivån i Göteborg och då i synnerhet till läsåret 2012/2013, 

skildras det att endast hälften av de elever i årskurs 9 vilkas föräldrar hade endast 

förgymnasial utbildning uppnådde gymnasiebehörighet. Det skildrades även att endast 

44 procent av elever på en skola i Angered uppnådde gymnasiebehörighet år 2017. På 

en skola i Östra Göteborg uppnådde endast 33 procent av barnen gymnasiebehörighet 

under samma år. I stadsdelen Bergsjön år 2015, framgick det att endast 52 procent av 

de vuxna tillhörande området förvärvsarbetade. I södra respektive norra Angered var 

det endast 53 respektive 58 procent samma år. Även här skiljer sig de nämnda 

stadsdelarna markant med ju resursstarka områden. Det framkom endast vara 52 

procent av de vuxna i Bergsjön som uppgav känna tillit till andra människor 2013 och 

2015. I Norra samt Södra Angered utgjorde denna siffra 56 procent. Även här visar 

resultatet på stora skillnader mellan resursstarka och resurssvaga områden.   
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3.2  Resultat kopplat till teori  

 

Den etniska boendesegregationen samverkar enligt vald definition med aspekterna av 

socioekonomisk- och demografisk boendesegregation. Resultatet skildrar hur 

merparten av de utresande har minst en utomlands född förälder eller själva invandrat. 

Den “typiska” resenären har en svag socioekonomisk kapacitet eller saknar inkomst. 

En stor del av totalmängden förstås varit bosatta i de segregerade områdena som denna 

uppsats tidigare skildrat, vilket talar för att dessa typer av segregation kan ha 

samvarierat och bidragit förstärkande i individernas eventuellt erhållna känsla av 

utanförskap eller stigma. Har resenärerna från utsatta områden själva valt att bosätta 

sig där eller ej? Detta kräver undersökningar på resenärernas individnivå, vilket 

uppsatsen ej tillämpar. Ofrivillig segregation kan dock ha varit närvarande i 

resenärernas fall, kanske främst bland gruppen barn upp till 19 år som spekulativt 

lämnat föräldrahemmet för Syrien och, eller, Irak. Även gruppen av invandrare som 

varit bosatt i ett utsatt område kan ofrivilligt vara influerade av boendesegregationen. 

Detta kan möjligen innebära att de genom generella fördomar inte har samma 

möjlighet att bosätta sig i resursstarka områden. Etniska minoriteter och framförallt 

“grupper” från Mellanöstern och Afrika erhåller, enligt vald teoretisk definition, 

svagare positioner på arbetsmarknaden. Detta har sedermera visat sig påverka 

individernas boendemiljö. 80 personer av den totala mängden resenärer framställs 

emellertid ej ha levt i ett utsatt område men kan ha mött den etniska 

boendesegregationen på andra arenor då den samspelar och sipprar in i livets alla 

skeenden. Invandrare, vilka inte levt i utsatta områden, kan exempelvis som 

arbetssökande bemötts diskriminerande. Gruppen har allmänt svårare att få 

information om arbetsmarknaden i Sverige vilket kan vara en faktor till att de har svårt 

att få jobb.  

 

Då boendesegregation influerar skolan uppges konsekvenserna bli långvariga för nästa 

generation som växer upp i de utsatta områdena. Genom skolsegregationen blir 

elevernas skolgång präglad av bostadsområdet. Detta kan möjligen förklara 

misslyckandet i att hela 18 procent som varit 19 år och yngre, rest till konflikten i 
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Syrien och, eller, Irak. Detta särskilt sett i förhållande till vad resultatet skildrat 

angående utbildningsnivån för de utsatta områdena i Malmö och Göteborg under åren 

2002 - 2011 och 2012 - 2013. Resultatet har skildrat att arbetsmarknaden som väntar 

de icke gymnasiebehöriga ungdomarna är tuff. Möjligen söker de sig till andra 

sammanhang? 

 

Den alternativa ordning som råder inom utsatta områden kan ha influerat beteendet 

hos gruppen som levt där. De bakomliggande anledningar som polisen ser som 

kriterier för att lämna det demokratiska samhället är exempelvis erfarenheter av 

orättvisor eller kränkningar. Även sociala omständigheter där radikaliseringen sker 

menas behövas. Enligt polisen är exempelvis extremism en aspekt av det särskilt 

utsatta området. Därmed kan det ideologiska nätverket som startat tankegångar om att 

eventuellt resa uppkommit på plats i bostadsområdet. Det ter sig även mer riskabelt för 

ungdomar att bli radikaliserade i områden med en osäker social miljö där chanserna 

för att resa ökar. Detta kan eventuellt spegla risken boendesegregation för med sig. Att 

sakna en tillit gentemot andra människor är också en fara med boendesegregation och 

kan spekulativt ha bidragit till känslor av orättvisa och stigma som mynnat ut i en resa 

till Syrien och, eller, Irak. Även om utvecklingen inte blir sämre tycks den ändock 

stanna på en låg nivå i de undersökta stadsdelarna. Det är ifrån dessa områden som ett 

flertal resenärer går att återkoppla. Detta kan möjligen associeras till den 

genomsnittligen lägre utbildningsnivån, den högre arbetslösheten och det bristande 

förtroendet gentemot andra människor. Mot denna bakgrund kan såklart även andra 

faktorer förklara den förefinnande extremismen och de utresande från dessa stadsdelar. 

Likväl att individerna relativt tidigt i livet inte tycks bli inkluderade i välfärden kan 

här spekuleras spela en stor roll.  

 

3.3  Framtida forskning 

 

Framtiden går inte att förutspå, men en kan anta att konflikter kommer fortsätta 

utvecklas. Det krävs förebyggande åtgärder som fångar upp de som möjligen i dessa 

fallen setts förbi. En bra start föreslår denna studie vore att utvärdera riskgrupper och 

ta till inkluderande åtgärder. Jämlikhetsrapporten 2017 och Välfärdsredovisningen 
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2011 är exempel på utvärderingar som kan bidra till fenomenets uppmärksammande 

om de ses i relation till problematiska situationer. För detta krävs det dock att Malmö 

Stad förlikar sig med den försämrade sociala gemenskapen och offentliggör sin data 

om extremism i staden. Att mycket data inte går att finna gällande Malmö och antal 

resenärer till konflikten visar sig här vara problematiskt. Detta då det skapar luckor vid 

undersökandet av boendesegregation och dess faktiska konsekvenser på både 

systemnivå såsom individnivå. Individer är trots allt de som formar både det samtida 

och framtida samhället och sålunda präglar deras handlingar systemet. Den offentliga 

data funnen om Göteborg anses av författarna vara mer konkret då staden tillkännager 

sina brister i relation till utresande. Ett sådant tillkännagivande skildrar ett exempel på 

ett initiativ som möjliggör till faktiskt handlande, då problemen är erkända. 

 

3.4  Slutsats 

 

Det vore nästintill naivt att inte dra slutsatsen om att utbildningsgrad, arbetslöshet och 

socialt utanförskap samvarierar och influerar på huruvida en individ väljer att lämna 

ett demokratiskt land och visualisera om en annorlunda framtid, om så genom en 

dödlig konflikt. Något som spekulativt också kan bidragit till dessa personers val att 

resa kan tolkas vara den nästintill stillastående utvecklingen i de studera 

bostadsområdena. En mer jämlik framtid i dessa stadsdelar är om inte omöjligt 

möjligen svårt för dessa människor att visualisera. Att växa upp i en otrygg och 

ojämlik miljö tolkar vi också triggar människor till handlade i eftersträvan av att ta del 

av något bättre. Potentiellt att ens kunna vara en del av någonting alls. Oavsett om 

valet är att delta i extremism eller terror, så känner möjligen dessa grupper av utstötta 

individer åtminstone en längtan efter tillhörighet som de inte upplevt i Sverige. 

Således nås slutsatsen att boendesegregation påverkat situationen av utresande till 

konflikten i Syrien och Irak, i både Malmö och Göteborg, om än med diffusa 

konsekvenser som vi eventuellt ännu inte fått se den värsta sidan av.  
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